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คานา
กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อให้สถานศึกษาหรือ
สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรไปใช้โดยให้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดการศึกษาปฐมวัยโดยยึดนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบ ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยมาอย่างจริงจังและต่อ
เนี่อง ดังนั้น จากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1223/2560 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ที่กําหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เป็นคนดีมีวินัยสํานึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี รวมถึงสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเปูาหมายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน
ตลอดจนบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยเสียดพุทธศักราช
256๒ ให้มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้จัดการศึกษาปฐมวัย

(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช 256๒
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ตามที่ โรงเรียนบ้านหห้วยเสียด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช 256๒ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/25๖1 เมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ. 25 6๒ ได้ให้ความเห็นชอบและรับรองการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วย
เสียด พุทธศักราช 25 6๒ ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 25 60 ฉบับนี้แล้ว จึงประกาศใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช 25 6๒ ตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับเดิมคือ หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วย
เสียด พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช 25๖๒

(นายชัยสิทธิ์ บุญดี)

(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)

ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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สารบัญ
คํานํา
ประกาศโรงเรียน
สารบัญ ค
คําสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ๓๖/2561
ปรัชญาการศึกษา 1
วิสัยทัศน์การศึกษาระดับปฐมวัย
พันธกิจ
เปูาหมาย
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส่วนที่ 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช 256๒
มาตรฐาน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สภาพอันพึงประสงค์
เปูาหมายของหลักสูตร
เปูาหมายเชิงปริมาณ
เปูาหมายเชิงคุณภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
สาระที่ควรรู้
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีกับหน่วยการเรียนรู้
กําหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กรอบเนื้อหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๑๐๒
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๑๐๙
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
การเก็บ รักษา และซ่อมสื่อ
การพัฒนาสื่อ ๑๑๙
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ๑๑๙
การประเมินพัฒนาการ ๑๒๐
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงานประเมินพัฒนาการ ๑๒๒
แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ ๑๒๓
หลักการสําคัญของการดําเนินการประเมินพัฒนาการ ๑๒๔
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1
1
๒
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๔
15
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๖๑
๙๗
112
113
118

65
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ ๑๒๕
ภารกิจของผู้สอนในการประเมินพัฒนาการ ๑๓๖
การบริหารจัดการหลักสูตร ๑๓๘
การจัดการศึกษาปฐมวัย ( 3 – ๖ ปี) เฉพาะกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
การเชื่อมต่อการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
ภาคผนวก
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการระดับปฐมวัย

1๔2
1๔๕
1๔6
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คาสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ ๓๖ / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560
………………………
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งที่ สพฐ.1223/2561 เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การ
จัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใต สังคม
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อให้
สถานศึกษาหรือสถาพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรไปใช้โดยให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพ
ท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช 256๒ ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอแนวทางหรือวินิจฉัยสั่งการเพื่อให้การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเสียด พุทธศักราช 256๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1.1 นายบุญสิทธิ์ ชัยดี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน
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2. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีหน้าที่ศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เช่น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือการใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2560 รวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น นโยบาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 256๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้เสร็จสมบูรณ์ครบองค์ประกอบและ
ตรวจสอบหลักสูตร ปรับปรุงคุณภาพและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย
2.1 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2.๓ นายบุญเลิศ สงแก้ว ตัวแทนผู้ปกครอง

กรรมการ

2.๔ นายปัญญา คงประพันธ์ ตัวแทนชุมชน กรรมการ
๒.๕ นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช ครูปฐมวัย กรรมการ
๒

.๖ นางฤทัยรัตน์ แก้วจํารัส ครูปฐมวัย กรรมการ

๒

.๗ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถให้
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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ความนา

1
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดการพัฒนาเด็ก 4-6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กเพื่อพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง การมีวินัยในตนเองของเด็กแต่ละคน ภายใต้บริบทชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี
และพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณค่าต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์การศึกษาระดับปฐมวัย
ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอายุ 4 - 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น การช่วยเหลือ
ตนเอง มุ่งจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดย สร้างต้นกล้านักประดิษฐ์ คิดด้วยภูมิปัญญา ศรัทธาค่านิยม
ชุมชนร่วมบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยี ครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝัง
วัฒนธรรมความเป็นไทย และเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่น ตลอดจนความสนใจใฝุรู้ โดยเน้นการเรียนรู้อย่างมีทักษะ
สุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมก้าวทันเหตุการณ์
โลกในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ครบทั้ง
๔ ด้าน และเติบโตเป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข ภายใต้อัตลักษณ์นักคิด จิตอาสา
คาขวัญโรงเรียน
นักคิด จิตอาสา
พันธกิจ
1. มุ่งให้เด็กรักงานประดิษฐ์ รักการทํางาน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นระบบ คิดด้วยภูมิปัญญา ตลอดจนการ
เรียนด้วยตัวเอง
2. ปลูกฝังค่านิยมคนไทยให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
3. บริหารและพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร
4. ให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เต็มศักยภาพ มี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รักวัฒนธรรมไทย และมีความสุข
2. ครูทุกคนในระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน การเล่น
วางแผน ทดลอง ปฏิบัติ และทบทวนความรู้
3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพและเพียงพอ
4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน และด้านอื่น ๆ
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงกําหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
1. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามวุฒิภาวะและสภาพแวดล้อมที่เด็กได้รับ พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยอาจเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปใน
เด็กแต่ละคน มีรายละเอียด ดังนี้
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นพัฒนาการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของร่างกายใน
ด้านโครงสร้างของร่างกาย ด้านความสามารถในการเคลื่อนไหว และด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงการใช้
สัมผัสรับรู้ การใช้ตาและมือประสานกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เด็กอายุ ๓-๕ ปีมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว
โดยเฉพาะในเรื่องน้ําหนักและส่วนสูง กล้ามเนื้อใหญ่จะมีความก้าวหน้ามากกว่ากล้ามเนื้อเล็ก สามารถบังคับการ
เคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเดิน สามารถวิ่ง กระโดด ควบคุมและบังคับการทรงตัว
ได้ดีจึงชอบเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง พร้อมที่จะออกกําลังและเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ส่วนกล้ามเนื้อเล็กและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือยังไม่สมบูรณ์ การสัมผัสหรือการใช้มือมีความละเอียดขึ้น ใช้มือหยิบจับสิ่งของต่าง
ๆได้มากขึ้น ถ้าเด็กไม่เครียดหรือกังวลจะสามารถทํากิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ดีและนานขึ้น
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึกของเด็ก เช่น พอใจ
ไม่พอใจ รัก ชอบ สนใจ เกียด โดยที่เด็กรู้จักควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ เผชิญกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดีและการนับถือตนเอง เด็กอายุ ๓-๕ ปีจะแสดงความรู้สึกอย่าง
เต็มที่ไม่ปิดบัง ช่อนเร้น เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธแต่จะเกิดเพียงชั่วครู่แล้วหายไปการที่เด็กเปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่าย
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เพราะมีช่วงความสนใจระยะสั้น เมื่อมีสิ่งใดน่าสนใจก็จะเปลี่ยนความสนใจไปตามสิ่งนั้น เด็กวันนี้มักหวาดกลัวสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ความมืด หรือสัตว์ต่าง ๆ ความกลัวของเด็กเกิดจากจินตนาการ ซึ่งเด็กว่าเป็นเรื่องจริงสําหรับตน
เพราะยังสับสนระหว่างเรื่องปรุงแต่งและเรื่องจริง ความสามารถแสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย รวมถึงชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น เพราะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง
และต้องการความสนใจจากผู้อื่นมากขึ้น
๓. พัฒนาการด้านสังคม เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมครั้งแรกในครอบครัว โดย
มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่และพี่น้อง เมื่อโตขึ้นต้องไปสถานศึกษา เด็กเริ่มเรียนรู้การติดต่อและการมีสัมพันธ์กับบุคคล
นอกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเดียวกัน เด็กได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้าสังคมกับเด็กอื่นพร้อม ๆกับ
รู้จักร่วมมือในการเล่นกับกลุ่มเพื่อน เจตคติและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กจะก่อขึ้นในวัยนี้และจะแฝงแน่นยากที่
จะเปลี่ยนแปลงในวัยต่อมา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยนี้ มี ๒ ลักษณะ คือลักษณะ
แรกนั้น เป็นความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และลักษณะที่สองเป็นความสัมพันธ์กับเด็กในวัยใกล้เคียงกัน
๔. ด้านสติปัญญา ความคิดของเด็กวัยนี้มีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารถเข้าใจความรู้สึก
ของคนอื่น เด็กมีความคิดเพียงแต่ว่าทุกคนมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และรู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ เหมือนตนเอง ความคิดของ
ตนเองเป็นใหญ่ที่สุด เมื่ออายุ 3-6 ปี เด็กสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวได้ สามารถ
จําสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กระทําซ้ํากันบ่อย ๆ ได้ดี เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แต่ยังอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ แก้ปัญหาการ
ลองผิดลองถูกจากการรับรู้มากกว่าการใช้เหตุผลความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวพัฒนาอย่าง
รวดเร็วตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของพัฒนาการทางภาษา เด็กวัยนี้เป็นระยะเวลาของการพัฒนาภาษาอย่าง
รวดเร็ว โดยมีการฝึกฝนการใช้ภาษาจากการทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยการพูดคุย การตอบคําถาม การเล่าเรื่อง การ
เล่านิทานและการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในสถานศึกษา เด็กปฐมวัยสามารถ ใช้ภาษาแทน
ความคิดของตนและใช้ภาษาในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นได้คําพูดของเด็กวัยนี้ อาจจะทําให้ผู้ใหญ่บางคนเข้าใจ
ว่าเด็กรู้มากแล้วแต่ที่จริงเด็กยังไม่เข้าใจความหมายของคําและเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้งนัก
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จํานวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วย
๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน
๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
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มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓.พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการ
ตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพื่อนําไปใช้ในการกําหนดสาระเรียนรู้ใน การจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
1.1.1น้ําหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย

อายุ ๔-๕ ปี
1.1.1น้ําหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย

อายุ ๕-๖ ปี
1.1.1น้ําหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

1.2.1ยอมรับประทานอาหารที่มี 1.2.1รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ําที่สะอาดเมื่อมี ประโยชน์และดื่มน้ําสะอาดด้วย
ผู้ชี้แนะ
ตนเอง

1.2.1รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้ํา
สะอาดได้ด้วยตนเอง

1.2.2ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.2.2ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง

1.2.2ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วยตนเอง

1.2.3นอนพักผ่อนเป็นเวลา

1.2.3นอนพักผ่อนเป็นเวลา

1.2.3นอนพักผ่อนเป็นเวลา

1.2.4ออกกําลังกายเป็นเวลา

1.2.4ออกกําลังกายเป็นเวลา

1.2.4ออกกําลังกายเป็นเวลา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
1.3.1เล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๔-๕ ปี
1.3.1เล่นและทํากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
1.3.1เล่นและทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กนั
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
2.1.1เดินตามแนวที่กําหนดได้

2.1.1เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

2.1.1เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางเกง

2.1.2กระโดดสองขา ขึ้นลงอยู่กับที่ 2.1.2กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
ได้
โดยไม่เสียการทรงตัว

2.1.2กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

2.1.3วิ่งแล้วหยุดได้

2.1.3วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

2.1.3วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

1.2.4รับลูกบอลโดยใช้มือและลําตัว 2.1.4รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง
ช่วย
ข้าง

2.1.4รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น
ได้

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.2 ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

2.2.1ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้มือเดียว

2.2.1ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้

2.2.1ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

2.2.2เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

2.2.2เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้ 2.2.2เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
อย่างมีมุมชัดเจน

2.2.3ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ซม.ได้

2.2.3ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ ๐.๕ ซม.ได้

2.2.3ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได้
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๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
3.1.1แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
บางสถานการณ์

อายุ ๔-๕ ปี
3.1.1แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์

อายุ ๕-๖ ปี
3.1.1แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

3.2.1กล้าพูดกล้าแสดงออก 3.2.1กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบางสถานการณ์

3.2.1กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์

3.2.2แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง

3.2.2แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น

3.2.2แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
4.1.1สนใจและมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ

อายุ ๔-๕ ปี
4.1.1สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

อายุ ๕-๖ ปี
4.1.1สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

4.1.2สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน 4.1.2สนใจ มีความสุขและ
เสียงเพลง ดนตรี
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี

4.1.2สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี

4.1.3สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

4.1.3สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและ ดนตรี

4.1.3สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและ ดนตรี
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มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

5.1.1บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง 5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
5.1.1ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
และสิ่งใดเป็นของผู้อื่น
ต้องการสิง่ ของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ ต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

5.2.1แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง

5.2.1แสดงความรักเพื่อนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง

5.2.1แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง

5.2.1แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

5.2.1ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

5.2.1ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
5.3.1แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่น

อายุ ๔-๕ ปี
5.3.1แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่น

อายุ ๕-๖ ปี
5.3.1แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกบ
สถานการณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔มีความรับผิดชอบ
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
5.4.1ทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

อายุ ๔-๕ ปี
5.4.1ทํางานที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๕-๖ ปี
5.4.1ทํางานที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จด้วยตนเอง
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๓.พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี
-6.1.1แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว

6.1.1แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ

6.1.1แต่งตัวด้วยตนเอง

6.1.2รับประทานอาหารด้วยตนเอง

6.1.2รับประทานอาหารด้วยตนเอง 6.1.2รับประทานอาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี

6.1.3ใช้ห้องน้ําห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ 6.1.3ใช้ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

6.1.3ใช้และทําความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ําห้องส้วมด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีวินัยในตนอง
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
6.2.1เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

อายุ ๔-๕ ปี
6.2.1เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง

6.2.2เข้าแถวตามลําดับก่อนหลังได้เมื่อมี 6.2.2เข้าแถวตามลําดับก่อนหลังได้
ผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
6.2.1เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
6.2.2เข้าแถวตามลําดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
6.3.1ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๔-๕ ปี
6.3.1ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๕-๖ ปี
6.3.1ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

7.1.1มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

7.1.1มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

7.1.1มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่

7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่

7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

7.2.1ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ เมื่อมี 7.2.1ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ผู้ชี้แนะ
ได้ด้วยตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
7.2.1ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ตาม
กาลเทศะ

7.2.2กล่าวคําขอบคุณและขอโทษเมื่อมีผู้ 7.2.2กล่าวคําขอบคุณและขอโทษ 7.2.2กล่าวคําขอบคุณและขอโทษด้วย
ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
ตนเอง
7.2.3หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี

7.2.3หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี

7.2.3ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
8.1.1เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน

8.1.1เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเด็กที่แตกต่างไปจากตน

8.1.1เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

8.2.1เล่นร่วมกับเพื่อน

8.2.1เล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

8.2.1เล่นหรือทํางานร่วมกับเพื่อนอย่าง
มีเปูาหมาย

8.2.2ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

8.2.2ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง

8.2.2ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสม
กับสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
8.3.1ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๔-๕ ปี
8.3.1มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๕-๖ ปี
8.3.1มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง

8.3.2ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามเมื่อมีผู้ 8.3.2ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามที่ 8.3.2ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามได้
ชี้แนะ
ดีได้ด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสถานการณ์
8.3.3ยอมรับการประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

8.3.3ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
8.3.3ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดย
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อ ปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง
มีผู้ชี้แนะ
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๔. ด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

9.1.1ฟังผู้อื่นพูดจนจบและโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

9.1.1ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

9.1.1ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง

9.1.2เล่า เรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

9.1.2เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

9.1.2เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

9.2.1อ่านภาพ และพูดข้อความด้วย
ภาษาของตน

9.2.1อ่านภาพ สัญลักษณ์ คํา
9.2.1อ่านภาพ สัญลักษณ์ คํา ด้วยการ
พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตามองข้อความ ชี้ หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ตามบรรทัด
ของข้อความ

9.2.2เขียนขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง

9.2.2เขียนคล้ายตัวอักษร

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี

9.2.2เขียนชื่อของตนเอง ตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

อายุ ๕-๖ ปี

10.1.1บอกลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

10.1.1บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งของต่าง ๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

10.1.1บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ของ
สิ่งของต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

10.1.2จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การงานเพียง

10.1.2จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่ง

10.1.2จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ
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ลักษณะเดียว

ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว

โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป

10.1.3คัดแยกสิ่งต่างๆตามลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน

10.1.3จําแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์

10.1.3จําแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดย
ใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์

10.1.4เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลําดับ

10.1.4เรียงลําดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ลําดับ

10.1.4เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ลําดับ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

10.2.1ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ 10.2.1ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ การกระทําเมื่อมีผู้
การกระทําเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ชี้แนะ

10.2.1อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทําด้วย
ตนเอง

10.2.2คาดเดา หรือ คาดคะเนสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้น

10.2.2คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

10.2.2คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการ
ลงความเห็นจากข้อมูล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

10.3.1ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ

10.3.1ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
เริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น

10.3.1ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

10.3.2แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

10.3.2ระบุปัญหา และแก้ปัญหา
โดยลองผิดลองถูก

10.3.2ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา
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มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เล่น/ทางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
11.1.1สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี

11.1.1สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร 11.1.1สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมี ดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมและ
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
11.2.1เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อายุ ๔-๕ ปี
11.2.1เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลก
ใหม่

อายุ ๕-๖ ปี
11.2.1เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
12.1.1สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วย
ตนเอง

12.1.1สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็น

12.1.1หยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อ
ความคิดด้วยตนเองเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง

12.1.2กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม

12.1.2กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม

12.1.2กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี

อายุ ๔-๕ ปี

12.2.1ค้นหาคําตอบของข้อสงสัยต่างๆ 12.1.2ค้นหาคําตอบของข้อสงสัย
ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ
ต่างๆ ตามวิธีการของตนเอง
12.2.2เชื่อมโยงคําถา “อะไร” ในการ
ค้นหาคําตอบ

อายุ ๕-๖ ปี
12.1.2ค้นหาคําตอบของข้อสงสัยต่างๆ
ตามวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง

12.2.2ใช้ประโยคคําถามว่า “ที่ไหน” 12.2.2ใช้ประโยคคําถามว่า “เมื่อไร”
“ทําไม” ในการค้นหาคําตอบ
อย่างไร” ในการค้นหาคําตอบ

เป้าหมายของหลักสูตร
เปูาหมายเป็นการกําหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย และการดําเนินงานด้าน
อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากําหนด การกําหนดเปูาหมายสามารถกําหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
มาตรฐานที่ ๓ ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕ ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
มาตรฐานที่ ๖ ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมีมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น
ไทย
มาตรฐานที่ ๘ ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙ ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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มาตรฐานที่ ๑๒ ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กันในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๓ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กปฐมวัยมีชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๕ เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๖ เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
คุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๗ เด็กปฐมวัยมีรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๘ เด็กปฐมวัยมีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๙ เด็กปฐมวัยมีใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับคุณภาพ ดี
มาก
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงสร้างหลักสูตร
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย โรงเรียนบ้านห้วยเสียดจึงกําหนด
โครงสร้างดังนี้
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256๒
ช่วงอายุ

3 – 6 ปี
ประสบการณ์สําคัญ

สาระการเรียนรู้

ระยะเวลาเรียน






สาระที่ควรเรียนรู้

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรือ่ งราวเกี่ยวกับบุคคลละ
สถานที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชาติรอบตัว
 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
ไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยประมาณ ต่อ 1 ปีการศึกษา และแต่ละวันจะ
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสือ่ กลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กําหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สําคัญและสาระที่ควรเรียนรู้
ดังนี้
๑. ประสบการณ์สาคัญ
ประสบการณ์สําคัญเป็นแนวทางสําหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
๑.๑ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการ
ทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการรักษา
ความปลอดภัย ดังนี้
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ด้านร่างกาย
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตัว
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง

ประสบการสําคัญ
(1)การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3)การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4)การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใน
การขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(5)การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
(1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(2)การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วย เศษวัสดุ
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจําวัน
(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่าง ๆ
(1) การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

๑.๒ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็น อัต
ลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ด้านอารมณ์ จิตใจ
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี

ประสบการณ์สําคัญ
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
(2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การเล่นบทบาทสมมติ
(5) การทํากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
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๑.๒.๒ การเล่น

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ
๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
(1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(3) การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
(1) การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การร้องเพลง
(5) การทํางานศิลปะ
(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง
(1)การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า
หรือเสียใจ และช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

๑.๓ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การ
ทํางานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ
ด้านสังคม
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน

ประสบการณ์สําคัญ
(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
(2)การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
(2) การทํางานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ําหรือแปรรูปแล้ว
นํากลับมาใช้ใหม่
(3) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
(4) การเลี้ยงสัตว์
(5)การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจําวัน
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๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย

(1) การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(3) การประกอบอาหารไทย
(4) การศึกษานอกสถานที่
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี
สวนร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม

(1) การร่วมกําหนดข้อตกลงของห้องเรียน
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
(5) การร่วมกิจกรรมวันสําคัญ

๑.๓.๕ การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(2) การเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทําศิลปะแบบร่วมมือ

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล

(1) การเล่นหรือ ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน

๑.๔ ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป
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ด้านสติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา

ด้านสติปัญญา

ประสบการสําคัญ
(1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(3) การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง บทร้อยกรงหรือเรื่องราวต่างๆ
(4) การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทําต่าง ๆ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(9) การพูดเรียงลําดับเพื่อใช้ในการสื่อสาร
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(11) การอ่านอิสระตามลําพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คํา และข้อความ
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคําคุ้นเคย
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคําผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่
(17) การคาดเดาคํา วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ําๆกัน จากนิทาน
เพลง คําคล้องจอง
(18) การเล่นเกมทางภาษา
ประสบการสําคัญ
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ
(21) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คําคุ้นเคย
(22) การคิดสะกดคําและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง (1)การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
(3) การบอกและแสดงตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วย
การกระทํา ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
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(4) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก
กรวย
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจําแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง
(6)การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(7) การทําซ้ํา การต่อเติม และการสร้างแบบรูป
(8) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนของสิ่งต่างๆ
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ
(12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูงน้ําหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระทํา
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
(1) การสํารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(2) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคําตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย
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สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนําสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กําหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจําเนื้อหา ครูสามารถกําหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก
โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สําคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคํานึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัย
ของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จัก
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกํากับตนเอง การเล่นและทําสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
ตามลําพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมี
คุณธรรมจริยธรรม
๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน สถานที่สําคัญ วันสําคัญ
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สําคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ
๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ํา ท้องฟูา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และ
พลังงานในชีวิตประจําวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ
๒.๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก
จํานวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน
อย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีกับหน่วยการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3-4 ปี)
(4-5 ปี)
(5-6 ปี)
1.1 น้ําหนัก
1.1.1 น้ําหนัก 1.1.1 น้ําหนัก 1.1.1 น้ําหนักและ 1. การปฏิบัติตนตาม
1. อาหารทําให้ร่างกาย
และส่วนสูงตาม และส่วนสูงตาม และส่วนสูงตาม ส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน เจริญเติบโต
เกณฑ์
เกณฑ์ของกรม
เกณฑ์ของกรม ของกรมอนามัย
กิจวัตรประจําวัน
2. การรับประทานอาหารที่มี
อนามัย
อนามัย
ประโยชน์
1.2 มีสุขภาพ
อนามัยและสุข
นิสัยที่ดี

1.2.1 ยอม
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และดื่ม
น้ําสะอาดเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1.2.1
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และ
ดื่มน้ําสะอาดได้
ด้วยตนเอง

1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลาย
ชนิดและดื่มน้ํา
สะอาดได้ด้วย
ตนเอง

1. การประกอบอาหาร
ไทย
2. การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจําวัน

หน่วย

1. อาหารดีมี
ประโยชน์
2. ออกกําลังกาย
แสนสนุก
3.ปฐมนิเทศ
4.อยู่ดีมีสุข
1. อาหารที่มีประโยชน์และไม่ 1. อาหารดีมี
มีประโยชน์
ประโยชน์
2. อาหารหลัก 5 หมู่
2. ออกกําลังกาย
3. การมีเจตคติที่ดีต่อการ
แสนสนุก
รับประทานอาหารที่มี
3.หนูน้อยน่ารัก
ประโยชน์
4.อยู่ดีมีสุข
4. มารยาทในการรับประทาน
อาหาร
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1.2 มีสุขภาพ
อนามัยและสุข
นิสัยที่ดี

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
(3-4 ปี)
(4-5 ปี)
(5-6 ปี)
1.2.2 ล้างมือ
1.2.2 ล้างมือ
1.2.2 ล้างมือก่อน
ก่อนรับประทาน ก่อนรับประทาน รับประทานอาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง
หลังจากใช้ห้องน้ํา หลังจากใช้ห้องน้ํา ส้วมด้วยตนเอง
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ ห้องส้วมด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง

1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลา

1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลา

1.2.3 นอนพักผ่อน
เป็นเวลา

1.2.4 ออกกําลัง 1.2.4 ออกกําลัง 1.2.4 ออกกําลังกาย
กายเป็นเวลา
กายเป็นเวลา
เป็นเวลา

สาระการเรียนรู้รายปี
หน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจําวัน
2. การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน
3. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
4. การฟังนิทาน เรื่องราว
เหตุการณ์เกี่ยวกับการปูองกัน
และรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจําวัน

1. อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
และการรักษาความปลอดภัย
2. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่
ดี

1. ร่างกายของ
ฉัน
2. อยู่ดีมีสุข
3. ปลอดภัยไว้
ก่อน
4.อยู่ดีมีสุข

ประโยชน์ของการนอนหลับ
พักผ่อน

1.อยู่ดีมีสุข

1. การเล่นอิสระ
2. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีด
ขวาง
3. การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
4. การละเล่นพื้นบ้านไทย
5. การเล่นนอกห้องเรียน
6. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ

1. ประโยชน์ของการออก
กําลังกาย
2. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างถูกวิธี

1. ออกกําลังกาย
แสนสนุก
2. ปลอดภัยไว้
ก่อน
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ชั้นอนุบาล 1
(3-4 ปี)
1.3 รักษา
1.3.1 เล่นและ
ความปลอดภัย ทํากิจกรรมอย่าง
ของตนเองและ ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ผู้อื่น
ชี้แนะ

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
(4-5 ปี)
(5-6 ปี)
1.3.1 เล่นและ 1.3.1 เล่น ทํา
ทํากิจกรรมอย่าง กิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ปลอดภัยด้วย
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจําวัน
2. การฟังนิทาน เรื่องราว
เหตุการณ์เกี่ยวกับการปูองกัน
และรักษาความปลอดภัย
3. การเล่นบทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
4. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
5. การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย
6. การเล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น

1. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
2. การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมเมื่อเจ็บปุวย
3. การระวังภัยจากคนแปลก
หน้า และอุบัติภัยต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้
ปลอดภัยไว้ก่อน
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มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(3-4 ปี)
(4-5 ปี)
(5-6 ปี)
2.1 เคลื่อนไหว 2.1.1 เดินตาม 2.1.1 เดินต่อเท้า 2.1.1 เดินต่อเท้า
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1. การเคลื่อนไหวโดยกําหนด
ร่างกายอย่าง แนวที่กําหนดได้ ไปข้างหน้าเป็น ถอยหลังเป็นเส้นตรง 2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ทิศทาง
คล่องแคล่ว
เส้นตรงได้ โดยไม่ ได้โดยไม่ต้องกางแขน 3. การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
2. การทรงตัว
ประสาน
ต้องกางแขน
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
สัมพันธ์ และ
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง
ทรงตัวได้
การจับ การโยน การเตะ
2.1.2 กระโดด
สองขาขึ้นลงอยู่
กับที่ได้

2.1.2 กระโดด
ขาเดียวอยู่กับที่ได้
โดยไม่เสียการ
ทรงตัว

2.1.3 กระโดดขา
เดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว

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

1. การกระโดด
2. การเล่นและทําสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองตามลําพังหรือกับ
ผู้อื่น
3. การออกกําลังกาย

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยนัก
สัมผัส
2.ร่างกายของฉัน
3.หนูน้อยน่ารัก
4.ผีเสื้อแสนสวย
5.ต้นไม้น่ารู้
6.อากาศรอบตัว
1.หนูน้อยนัก
สัมผัส
2.ร่างกายของฉัน
3.หนูน้อยน่ารัก
4.ผีเสื้อแสนสวย
5.ต้นไม้น่ารู้
6.อากาศรอบตัว
7.ออกกําลังกาย
แสนสนุก
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ชั้นอนุบาล 1
(3-4 ปี)
2.1 เคลื่อนไหว 2.1.3 วิ่งแล้ว
ร่างกายอย่าง หยุดได้
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
(4-5 ปี)
(5-6 ปี)
2.1.3 วิ่งหลบหลีก 2.1.3 วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้
สิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว

2.1.4 รับลูกบอล 2.1.4 รับลูกบอล
และลําตัวช่วย
โดยใช้มอื ทั้งสองข้าง

2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนจากพื้นได้

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
3. การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การ
จับ การโยน การเตะ
4. การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นที่
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
3. การเคลื่อนไหวพร้อมกับวัสดุ
อุปกรณ์
4. การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การ
จับ การโยน การเตะ
5. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
อิสระ
6.การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
7.การเล่นตามมุมประสบการณ์

1. การวิ่งและการกลับตัว
2. การเล่นและทําสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองตามลําพังหรือกับ
ผู้อื่น
3. การออกกําลังกาย

1.การรับ-โยนบอล
2. การเล่นและทําสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองตามลําพังหรือกับ
ผู้อื่น
3. การออกกําลังกาย
4. การเล่นเครื่องเล่นสนาม

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยนัก
สัมผัส
2.ร่างกายของฉัน
3.หนูน้อยน่ารัก
4.ผีเสื้อแสนสวย
5.ต้นไม้น่ารู้
6.อากาศรอบตัว
7.ออกกําลังกาย
แสนสนุก
1.ออกกําลังกาย
แสนสนุก
2.ร่างกายของฉัน
3.ปลอดภัยไว้
ก่อน
4.ธรรมชาติแห่ง
พลังงาน
5.อากาศรอบตัว
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2.2 ใช้มือ-ตา
ประสานสัมพันธ์
กัน

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
(3-4 ปี)
(4-5 ปี)
(5-6 ปี)
2.2.1 ใช้กรรไกร 2.2.1 ใช้กรรไกร 2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
ตัดกระดาษขาด
ตัดกระดาษตาม
กระดาษตามแนวเส้น
จากกันได้โดยใช้มือ แนวเส้นตรงได้
โค้งได้
เดียว

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ

2.2.2 เขียนรูป
วงกลมตามแบบได้

2.2.2 เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างชัดเจน

1. การหยิบจับ การใช้กรรไกร
การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
2.การเล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ
2.2.2 เขียนรูป
การเขียนภาพและการเล่นกับ
สามเหลี่ยมตามแบบ สี
ได้อย่างมีมุมชัดเจน

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มี
รู ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1
เซนติเมตรได้

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มี
รู ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5
เซนติเมตรได้

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู การหยิบจับ การใช้กรรไกร
ขนาดเส้นผ่าน
การฉีก การตัด การปะ และ
ศูนย์กลาง 0.25
การร้อยวัสดุ
เซนติเมตรได้

สาระที่ควรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

1.การใช้กรรไกร เครื่องมือ 1.หนูน้อยนักสัมผัส
เครื่องใช้ในการทํางานศิลปะ 2. ปลอดภัยไว้ก่อน
อย่างถูกวิธี และปลอดภัย

รูปทรงเรขาคณิต (วงกลม
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม)

1.รูปร่าง รูปทรง
2.ข้าวแสนอร่อย

การร้อยวัสดุต่างๆที่มีขนาด
ต่างกัน

1.หนูน้อยนักสัมผัส
2.ผีเสื้อแสนสวย
3.ต้นไม้น่ารู้
4.สุราษฎร์ธานีบ้าน
ฉัน
5.โรงเรียนของเรา
6.คณิตศาสตร์ฉลาด
คิด
7.ผักสดสะอาด
8.ผลไม้แสนอร่อย
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พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้รายปี

ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล 1

ชั้นอนุบาล 2

ชั้นอนุบาล 3

ประสบการณ์สําคัญ

3.1
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้
อย่าง
เหมาะสม
3.2 มี
ความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น

3.1.1 แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์
3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออก
3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง

3.1.1แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์
3.2.1กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง

3.1.1แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสม
3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์
3.2.2แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น

- การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
-การเล่นบทบาทสมมติ
-. การเคลื่อนไหวตาม
เพลง/ดนตรี
- การร้องเพลง
- การทํางานศิลปะ
- การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆตามความสามารถ
ของตนเอง
การแสดงความยินดีกับ
เมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็น
ใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ

สาระที่ควรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

- สะท้อนการรับรู้
1.ร่างกายของฉัน
อารมณ์และความรู้สึก 2. ความรู้สึกของฉัน
ของตนเองและผู้อื่น
3. หนูน้อยน่ารัก
- แสดงท่าทางต่างๆ 4. อาหารดีมีประโยชน์
ตามความคิดของ
5. ครอบครัวสุขสันต์
ตนเอง
6.โรงเรียนของเรา
- แสดงออกทางอารมณ์
7.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม.
8. อาชีพในฝัน
- แสดงความพอใจ 9.วันสําคัญทางศาสนา
ในผลงานและ
10. ธรรมชาติสวยงาม
ความสามารถของ
11.ผีเสื้อแสนสวย
ตนเองและผู้
12. ผักสดสะอาด
อื่น
13. ผลไม้แสนอร่อย
- เล่นและทําสิ่ง 14.สีสันสดใส
ต่างๆด้วยตนเองตาม
ลําพังหรือกับผู้อื่น
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มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้รายปี

ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล 1

ชั้นอนุบาล 2

ชั้นอนุบาล 3

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

4.1 สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

4.1.1 สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
4.1.2 สนใจ มี
ความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

4.1.1 สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
4.1.2 สนใจ มี
ความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

4.1.1 สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
4.1.2 สนใจ มี
ความสุข
และแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง
ดนตรี
4.1.3 สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและ
ดนตรี

- การปั้น
- การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ
- การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
- การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบจังหวะ
- การทํากิจกรม
ศิลปะต่างๆ
- การสร้างสรรค์สิ่ง
สวยงาม
- การทํางานศิลปะ
- การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงดนตรี

- รู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา
เพื่อสื่อความหมาย
ในชีวิตประจําวัน
- สะท้อนการรับรู้
อารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
- ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้

1. หน่วยร่างกายของ
ฉัน
2. หน่วย อาหารดีมี
ประโยชน์
3. หน่วยโรงเรียนของ
เรา
4.หน่วยผีเสื้อแสนสวย
5. ครอบครัวสุขสันต์
6. สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
7. อาชีพในฝัน
8.วันสําคัญทางศาสนา
9.ธรรมชาติสวยงาม
10.ผักสดสะอาด
11.ผลไม้แสนอร่อย
12.สีสันสดใส
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มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงาม
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้รายปี

ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล 1

ชั้นอนุบาล 2

ชั้นอนุบาล 3

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

5.1 ซื่อสัตย์
สุจริต
5.2 มีความ
เมตตา กรุณา มี
น้ําใจและ
ช่วยเหลือ
แบ่งปัน
5.3 มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น
5.4 มีความ
รับผิดชอบ

5.1.1 บอกหรือชี้
ได้ว่าสิ่งใดเป็น
ของตนเองและสิ่ง
ใดเป็น
ของผู้อื่น
5.2.1 แสดง
ความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์
เลี้ยง
5.2.1แบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
5.3.1 แสดงสี
หน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น5.4.1
ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจน
สําเร็จเมื่อมีผู้ช่วย
เหลือ

5.1.1ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
5.2.1 แสดง
ความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์
เลี้ยง
5.2.1ช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
5.3.1 แสดงสี
หน้าและท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น
5.4.1 ทํางานที่
ได้รับมอบหมาย
จนสําเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

5.1.1ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง
5.2.1 แสดงความ
รักเพื่อนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง
5.2.1ช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง
5.3.1 แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องการ
สถานการณ์
5.4.1 ทํางานที่
ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จด้วยตนเอง

1.การเล่นบทบาทสมมติ
2.การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
3.พูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
4. การแสดงความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อ
ผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจและการ
ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
5. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถของ
ตนเอง
6.การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถือ
7.การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม

- มีคุณธรรม
จริยธรรม
- รู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
- .แสดงออกทาง
อารมณ์และ
ความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้

1. หน่วยร่างกายของฉัน
2. หน่วย อาหารดีมี
ประโยชน์
3. หน่วยโรงเรียนของเรา
4.หน่วยผีเสื้อแสนสวย
5. ครอบครัวสุขสันต์
6. สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
7. อาชีพในฝัน
8.วันสําคัญทางศาสนา
9.ธรรมชาติสวยงาม
10.ผักสดสะอาด
11.ผลไม้แสนอร่อย
12.สีสันสดใส
13.ฉันคือคนไทย
14.วิทยาศาสตร์น่ารู้
15.โครงงานของหนู
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พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะในการดาเนินชีวิต
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
6.1 มีวินัยใน - เก็บของเล่นของ -เก็บของเล่นของใช้
ตนเอง
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง
6.2 ช่วยเหลือ ชี้แนะ
เป็น
ตนเองในการ
- แต่งตัวได้โดยมีผู้ - แต่งตัวด้วยตัวเอง
ปฏิบัติกิจวัตร ช่วยเหลือ
ประจําวัน

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล 3
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
- เก็บของเล่นของใช้ - การเล่นและทํางาน - รู้จักแสดงความ
เข้าที่ได้ด้วยตนเอง ร่วมกับผู้อื่น
คิดเห็นของตนเอง
อย่างเรียบร้อย
- ปฎิบัติตนเป็น
และผู้อื่น
- แต่งตัวด้วยตนเอง สมาชิกที่ดีของห้อง - รู้จักวิธีรักษา
ได้อย่างคล่องแคล่ว - การศึกษานอก
ร่างกายให้สะอาด
สถานที่
และมีสุขภาพอนามัย
- การช่วยเหลือ
ที่ดี
ตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน
- การปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยการเรียนรู้
1. หน่วยร่างกายของฉัน
2. หน่วย อาหารดีมี
ประโยชน์
3. หน่วยโรงเรียนของเรา
4.หน่วยผีเสื้อแสนสวย
5. ครอบครัวสุขสันต์
6. สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
7. อาชีพในฝัน
8.วันสําคัญทางศาสนา
9.ธรรมชาติสวยงาม
10.ผักสดสะอาด
11.ผลไม้แสนอร่อย
12.สีสันสดใส
13.วิทยาศาสตร์น่ารู้
14.โครงงานของหนู
15.ธรรมชาติแห่งพลังงาน
16.อากาศรอบตัว
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มาตรฐานที่ 6 มีทักษะในการดาเนินชีวิต
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
6.3 ประหยัด - ใช้สิ่งของเครื่องใช้ - ใช้สิ่งของเครื่องใช้ - ใช้สิ่งของเครื่องใช้
และพอเพียง
อย่างประหยัดและ อย่างประหยัดและ อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ พอเพียงด้วยตนเอง
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
- การใช้วัสดุและ
- ใช่สิ่งของเครื่องใช้
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง ในชีวิตประจําวัน
คุ้มค่า
อย่างประหยัด
- การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- การทํางานศิลปะ
แบบร่วมมือ
- การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีแก้ปัญหา
-การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง

หน่วยการเรียนรู้
1. น้ําคือชีวิต
2.ข้าวแสนอร่อย
3.เครื่องใช้ภายในบ้าน
4.วิทยาศาสตร์น่ารู้
5.โครงงานของหนู
6. หนังสือที่รัก
7.ต้นไม้น่ารู้
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มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
7.1 ดูแลรักษา - มีส่วนร่วมในการ - มีส่วนร่วมในการ - มีส่วนร่วมในการ
ธรรมชาติและ ดูแลรักษาธรรมชาติ ดูแลรักษาธรรมชาติ ดูแลรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมเมื่อ และสิ่งแวดล้อมเมื่อมี และสิ่งแวดล้อมด้วย
มีผู้ชี้แนะ
ผู้ชี้แนะ
ตนเอง
- ทิ้งขยะได้ถูกที่
- ทิ้งขยะได้ถูกที่
- ทิ้งขยะได้ถูกที่

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
- การมีส่วนร่วม
- สิ่งแวดล้อมใน
รับผิดชอบดูแลรักษา โรงเรียนและการดูแล
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน รักษา
และภายนอก
- สิ่งแวดล้อมตาม
ห้องเรียน
ธรรมชาติและการ
- การเพาะปลูกและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดูแลต้นไม้
- การรักษาสาธารณะ
- การฟังเสียงต่าง ๆ สมบัติในห้องเรียน
ในสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้
1. โรงเรียนของเรา
2. ต้นไม้ของหนู
3. น้ําคือชีวิต
4.ผีเสื้อแสนสวย
5.ข้าวแสนอร่อย
6.อาหารดีมีประโยชน์
7.สนุกกับฤดูกาล
8.กลางวันกลางคืน
9.ธรรมชาติแห่งพลังงาน
10.ผักสดสะอาด
11.อากาศรอบตัว
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้
13.โครงงานของหนู
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มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
7.2 มีมารยาท -ปฏิบัติตนตาม
- ปฏิบัติตนตาม
- ปฏิบัติตนตาม
ตามวัฒนธรรม มารยาทไทยได้เมื่อ มารยาทไทยได้ด้วย มารยาทไทยได้ตาม
ไทยและรัก
มีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
กาลเทศะ
ความเป็นไทย - กล่าวคําขอบคุณ - กล่าวคําขอบคุณ
- กล่าวคําขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ และขอโทษด้วย
และขอโทษด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง
ตนเอง
- หยุดยืนเมื่อได้ยิน - ยืนเมื่อได้ยินเพลง - ยืนเมื่อได้ยินเพลง
เพลงชาติไทยและ ชาติไทยและเพลง
ชาติไทยและเพลง
เพลงสรรเสริญพระ สรรเสริญพระบารมี สรรเสริญพระบารมี
บารมี

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
- การปฏิบัติตนตาม - การปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมท้อง
มารยาทวัฒนธรรม
ถิ่นที่อาศัยและ
ไทย
ประเพณีไทย
- การแสดงความ
- การละเล่นพื้นบ้าน เคารพ
ของไทย
- การพูดสุภาพ
- การประกอบ
อาหารไทย

หน่วยการเรียนรู้
1. อาหารดีมีประโยชน์
2. สุราษฏร์ธานีบ้านฉัน
3. ฉันคือคนไทย
4. วันสําคัญทางศาสนา
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มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
7.2 มีมารยาท -ปฏิบัติตนตาม
- ปฏิบัติตนตาม
- ปฏิบัติตนตาม
ตามวัฒนธรรม มารยาทไทยได้เมื่อ มารยาทไทยได้ด้วย มารยาทไทยได้ตาม
ไทยและรัก
มีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
กาลเทศะ
ความเป็นไทย

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
- การใช้ภาษาทาง
- การปฏิบัติตนตาม
คณิตศาสตร์กับ
มารยาทวัฒนธรรม
เหตุการณ์
ไทย
ชีวิตประจําวัน
- การแสดงความ
- การอธิบาย
เคารพ
เชื่อมโยงสาเหตุและ - การพูดสุภาพ
ผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระทํา
- การตัดสินใจและมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้
1. อาหารดีมีประโยชน์
2.สุราษฏร์ธานีบ้านฉัน
3.ฉันคือคนไทย
4. วันสําคัญทางศาสนา
5.ธรรมชาติของพลังงาน
6. อาชีพในฝัน
7.ข้าวแสนอร่อย
8.วิทยาศาสตร์น่ารู้
9.โครงงานของหนู
10.การคมนาคม
11.อากาศรอบตัว
12.สนุกกับฤดูกาล
13.รูปร่าง รูปทรง
14.การติดต่อสื่อสาร
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
8.1 ยอมรับ - เล่นและทํา
- เล่นและทํากิจกรรม - เล่นและทํากิจกรรม - เล่นหรือทํากิจกรรม - บอกความเหมือน 1.หนูน้อยน่ารัก
ความเหมือน
กิจกรรมร่วมกับ
ร่วมกับเด็กที่แตกต่าง ร่วมกับเด็กที่แตกต่าง ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
และความแตกต่าง
2.หนูน้อยนักสัมผัส
และความ
เด็กที่แตกต่างไป ไปจากตน
ไปจากตน
ระหว่างบุคคลได้
3. รูปร่าง รูปทรง
แตกต่าง
จากตน
4.ร่างกายของฉัน
ระหว่างบุคคล
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ - เล่นร่วมกับ
- เล่นหรือทํางาน
- เล่นหรือทํางาน
- การร่วมกําหนด
- รับฟังความคิดเห็น .1.หนูน้อยน่ารัก
ที่ดีกับผู้อื่น
เพื่อน
ร่วมกับเพื่อนเป็น
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี ข้อตกลงของห้อง
ซึ่งกันและกัน
2.หนูน้อยนักสัมผัส
กลุ่ม
เปูาหมาย
- ให้ความร่วมมือใน - ปฏิบัติตามข้อตกลง 3. รูปร่าง รูปทรง
การปฏิบัติกิจกรรม ของห้อง
4.ร่างกายของฉัน
ต่างๆ
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ประสบการณ์สําคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
8.3 ปฏิบัติตน
- ปฏิบัติตาม
- มีส่วนร่วมสร้าง
- มีส่วนร่วมสร้าง
- การปฏิบัติตนเป็น - การปฏิบัติตนตาม 1.หนูน้อยน่ารัก
เบื้องต้นในการ
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ ข้อตกลงและปฏิบัติ ข้อตกลงและปฏิบัติ สมาชิกที่ดีของห้อง วัฒนธรรมท้องถิ่น
2.หนูน้อยนักสัมผัส
เป็นสมาชิกที่ดี
ชี้แนะ
ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ ตามข้อตกลงด้วย
- การดูแลห้องเรียน - เชื่อฟังพ่อแม่และ 3. รูปร่าง รูปทรง
ของสังคม
ชี้แนะ
ตนเอง
ร่วมกัน
ผู้ใหญ่ในครอบครัว 4.ร่างกายของฉัน
- ปฏิบัติตามข้อตกลง 5.ผีเสื้อแสนสวย
ภายในครอบครัว
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
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มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้รายปี

หน่วยการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล ๑

ชั้นอนุบาล ๒

ชั้นอนุบาล ๓

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๙.๑
สนทนา
โต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ

๙.๑.๑ ฟัง
ผู้อื่นพูดจนจบ
และพูด
โต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

๑. ฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
๒. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
๓. การฟังเพลง นิทาน คําคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ
๔. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
ความต้องการ
๕. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
๖. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
๗. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
การกระทําต่างๆ
๘. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๙. การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
๗. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
การกระทําต่างๆ
๘. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๙. การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใช้ในการสื่อสาร

๑. รู้จักแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
๒. การใช้ภาษา
เพื่อสื่อ
ความหมายใน
ชีวิตประจําวัน

1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

สาระการเรียนรู้รายปี

ชั้นอนุบาล ๑

ชั้นอนุบาล ๒

ชั้นอนุบาล ๓

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
ด้วยประโยคสั้น ๆ

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่อง
ได้

๑. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
ๆ
๒. การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทําต่างๆ
๓. การรอจังหวะที่
เหมาะสมในการพูด
๔. การพูดเรียงลําดับคํา
เพื่อใช้ในการสื่อสาร

๑. รู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
๒. การใช้ภาษาเพื่อ
สื่อความหมายใน
ชีวิตประจําวัน

หน่วยการเรียนรู้

1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล ๑

ชั้นอนุบาล ๒

๙.๒ อ่าน
๙.๒.๑ อ่านภาพ ๙.๒.๑ อ่านภาพ
เขียนภาพ และ และพูดข้อความ สัญลักษณ์ คํา พร้อม
สัญลักษณ์ได้
ด้วยภาษาของตน ทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล ๓

๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คํา ด้วย
การชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ

ประสบการณ์สําคัญ

๑. การอ่านหนังสือภาพ
นิทาน หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ
๒. การอ่านอิสระตาม
ลําพัง การอ่านร่วมกัน
การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
๓. การเห็นแบบอย่าง
ของการอ่านที่ถูกต้อง
๔. การสังเกตทิศทางการ
อ่านตัวอักษร คําและ
ข้อความ
๕. การอ่านและชี้
ข้อความโดยวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่าง

หน่วยการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. เรียนรู้กับการใช้
ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายใน
ชีวิตประจําวัน

23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
๑. หนูน้อยนักสัมผัส
๒. อาหารดีมีประโยชน์
๓. ปลอดภัยไว้ก่อน
๔. รูปร่างรูปทรง
๕. หนังสือที่รัก
๖. วิทยาศาสตร์น่ารู้
7.โครงงานของหนู
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล ๑

ชั้นอนุบาล ๒

๙.๒.๒ เขียนขีด ๙.๒.๒ เขียน
เขี่ย อย่างมี
คล้ายตัวอักษร
ทิศทาง

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล ๓

ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธี
ที่คิดขึ้นเอง

๑. การสังเกตตัวอักษรใน
ชื่อของตน หรือคําคุ้นเคย
๒. การสังเกตตัวอักษรที่
ประกอบคําผ่านการอ่าน
หรือเขียนของผู้ใหญ่
๓. การคาดเดาคําวลีหรือ
ประโยคที่มีโครงสร้างซ้ํา ๆ
กันจากนิทาน เพลง คํา
คล้องจอง
๔. การเล่นเกมทางภาษา
๕. การเห็นแบบอย่างของ
การเขียนที่ถูกต้อง
๖. การเขียนร่วมกันตาม
โอกาสและการเขียนอิสระ
๗. การเขียนคําที่มี
ความหมายกับตัวเด็ก/คํา
คุ้นเคย
๘. การคิดสะกดคําและ
เขียนเพื่อสื่อความหมาย
ด้วยตนเอง

๑. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้
หนังสือและ
ตัวหนังสือ
๒. การรู้จักชื่อ
นามสกุลของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้

๑. หนูน้อยนักสัมผัส
๒. อาหารดีมีประโยชน์
๓. ปลอดภัยไว้ก่อน
๔. รูปร่างรูปทรง
๕. หนังสือที่รัก
๖. วิทยาศาสตร์น่ารู้
๗.โครงงานของหนู
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิด
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นอนุบาล ๒
(๓-๔ ปี)
(๔-๕ ปี)
๑๐.๑ มี
๑๐.๑.๑ บอก
๑๐.๑.๑ บอก
ความสามาร ลักษณะของ
ลักษณะและ
ถในการคิด สิ่งของต่างๆ จาก ส่วนประกอบของ
รวบยอด
การสังเกตโดยใช้ สิ่งของต่างๆ จาก
ประสาทสัมผัส
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล ๓
(๕-๖ ปี)
๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งของต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใช้ประสาท
สัมผัส

สาระที่ควร
ประสบการณ์สําคัญ
เรียนรู้
๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ รู้จักลักษณะ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ของสิ่งของต่าง ส่วนประกอบ
ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
การ
๒. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จาก
เปลี่ยนแปลง
มุมมองที่ต่างกัน
๓. การบอกและแสดงตําแหน่ง ทิศทาง และ และ
ความสัมพันธ์
ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ ด้วยการกระทํา
ของสิ่งต่าง ๆ
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
4. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน
5.การบอกและแสดงตําแหน่ง ทิศทาง
ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ ด้วยการกระทํา
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
6.การเล่นกับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย
7.การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน
8.การทําซ้ํา การต่อเติม และการสร้างแบบ

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาด
คิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ

83

๑๐.๑.๒ จับคู่
หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน
เพียงลักษณะ
เดียว

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบ เทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือ
ความเหมือนของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบ ๒ ลักษณะ
ขึ้นไป

รูป
9.การนับและแสดงสิ่งของต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
10.การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ
11.การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่าง ๆ
12.การชั่ง ตวง วัด สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
13. การใช้ภาษาคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์
ในชีวิตประจําวัน
14.การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน

18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสน
สนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ

๑. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
รู้จักชื่อ ลักษณะ
เรียงลําดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความยาว/ สี ผิวสัมผัส
ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร
ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร
๒. การเล่นกับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรง
น้ําหนัก
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย

1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
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14.คณิตศาสตร์ฉลาด
คิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสน
สนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ มี
ความสามารถใน
การคิดรวบยอด

ชั้นอนุบาล ๑
(๓-๔ ปี)
๑๐.๑.๓ คัดแยก
สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน

ชั้นอนุบาล ๒
(๔-๕ ปี)
๑๐.๑.๓ จําแนก
และจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้อย่าง
น้อย ๑ ลักษณะ
เป็นเกณฑ์

ชั้นอนุบาล ๓
(๕-๖ ปี)
๑๐.๑.๓ จําแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
๒ ลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์

๑๐.๑.๔
เรียงลําดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓
ลําดับ

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับ ๑๐.๑.๔ เรียงลําดับ
สิ่งของหรือ
สิ่งของและเหตุการณ์
เหตุการณ์อย่าง
อย่างน้อย ๕ ลําดับ
น้อย ๔ ลําดับ

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การคัดแยก การจัดกลุ่ม
และการจําแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
๒. การต่อของชิ้นเล็กเติมใน
ชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการ
แยกชิ้นส่วน
๓. การรวมและการแยกสิ่ง
ต่าง ๆ
๑. การเปรียบเทียบและ
เรียงลําดับจํานวนของสิ่งต่างๆ
๒. การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรม หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
๓. การทําซ้ํา การต่อเติม และ
การสร้างแบบรูป
๔. การบอกและแสดงอันดับที่
ของสิ่งต่าง ๆ

รู้จักชื่อ ลักษณะ สี
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก
จํานวน ส่วนประกอบ

รู้จักขนาด รูปร่าง
ปริมาตร น้ําหนัก จํานวน
เวลา

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์
ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุข
สันต์
19.ออกกําลังกาย
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แสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้าน
ฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
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ตัวบ่งชี้
๑๐.๒ มี
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นอนุบาล ๒
(๓-๔ ปี)
(๔-๕ ปี)
๑๐.๒.๑ ระบุผลที่ ๑๐.๒.๑ ระบุ
เกิดขึ้นใน
สาเหตุหรือผลที่
เหตุการณ์ หรือ เกิดขึ้นในเหตุการณ์
การกระทําเมื่อมีผู้ หรือการกระทําเมื่อ
ชี้แนะ
มีผู้ชี้แนะ

๑๐.๒.๒ คาดเดา ๑๐.๒.๒ คาดเดา
หรือคาดคะเนสิ่ง หรือคาดคะเนสิ่งที่
ที่อาจเกิดขึ้น
อาจเกิดขึน้ หรือมี
ส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล ๓
(๕-๖ ปี)
๑๐.๒.๑ อธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ หรือการ
กระทําด้วยตนเอง

ประสบการณ์สําคัญ

๑. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการ
กระทํา
๒. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลําดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร
๓. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา
๔. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
๕. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน
๑๐.๒.๒ คาดคะเน ๑. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นและ อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
มีส่วนร่วมในการลง ๒. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว

1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
๑. การรู้จักแสดงความ 14.คณิตศาสตร์ฉลาด
คิดเห็นของตนเอง และ คิด
รับฟังความคิดเห็นของ 15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
ผู้อื่น
17.ปฐมนิเทศ
๒. การรับรู้อารมณ์
18.ครอบครัวสุขสันต์
และความรู้สึกของ
19.ออกกําลังกายแสน
ตนเองและผู้อื่น
๓. การแสดงออกทาง สนุก
อารมณ์และความรู้สึก 20.ฉันคือคนไทย
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อย่างเหมาะสม

21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้าน
ฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ

89
ตัวบ่งชี้
๑๐.๓ มี
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ

สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
หน่วยการเรียนรู้
ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นอนุบาล ๒
ชั้นอนุบาล ๓
ประสบการณ์สําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๓-๔ ปี)
(๔-๕ ปี)
(๕-๖ ปี)
๑๐.๓.๑ ตัดสินใจ ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน ๑. การมีส่วนร่วมในการลง การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 1.หนูน้อยน่ารัก
ในเรื่องง่ายๆ
เรื่องง่ายๆ และเริ่ม เรื่องง่ายๆ และยอมรับ ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี ตามความสามารถของ 2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
ผลที่เกิดขึ้น
เหตุผล
ตนเอง
4.ร่างกายของฉัน
๒. การตัดสินใจและมีส่วน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
ร่วมในกระบวนการ
7.กลางวัน กลางคืน
แก้ปัญหา
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
๑๐.๓.๒
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา
การตัดสินใจและมีส่วนร่วม การเลือกวิธีการ
10.การติดต่อสื่อสาร
แก้ปัญหาโดยลอง โดยลองผิดลองถูก
สร้างทางเลือก และ
ในกระบวนการแก้ปัญหา
แก้ปัญหาในการเล่น
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
ผิดลองถูก
เลือกวิธีแก้ปัญหา
และการทํางาน
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาด
คิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสน
สนุก
20.ฉันคือคนไทย
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21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้าน
ฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
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มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
ชั้นอนุบาล ๑
๑๑.๑ ทํางาน
๑๑.๑.๑ สร้าง
ศิลปะตาม
ผลงานศิลปะ
จินตนาการและ
เพื่อสื่อสาร
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล ๒
๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิม
หรือมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้น

ชั้นอนุบาล ๓
๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้น

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์สําคัญ
๑. การรับรู้และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่นและ
ชิ้นงาน
๑. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะ
๒. การเขียนและการเล่นกับสี
๓. การปั้น
๔. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษ
วัสดุ
๕. การทํางานศิลปะที่นําวัสดุ หรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ําหรือ
แปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่
๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะและการร้อยวัสดุ
๗. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านงานศิลปะ
๘. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุที่
หลากหลาย

สาระที่ควรเรียนรู้
- วิธีการใช้
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ทํางานศิลปะอย่าง
ถูกวิธีและ
ปลอดภัย เช่น
กรรไกร

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน

92

ตัวบ่งชี้
๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นอนุบาล ๒
๑๑.๒.๑
๑๑.๒.๑
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวท่าทาง
ท่าทางเพื่อ
เพื่อสื่อสาร
สื่อสารความคิด ความคิด
ความรู้สึกของ ความรู้สึกของ
ตนเอง
ตนเองอย่าง
หลากหลายหรือ
แปลกใหม่

สาระการเรียนรู้รายปี
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
๑๑.๒.๑
๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
๑. การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในทิศทางระดับและพื้นที่
เคลื่อนไหวท่าทาง ๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ ต่าง ๆ
เพื่อสื่อสาร
อุปกรณ์
๒. การแสดงท่าทางต่าง ๆ
ความคิด
๔. การแสดงความคิด
ตามความคิดของตนเอง
ความรู้สึกของ
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง
ตนเองอย่าง
การเคลื่อนไหวและศิลปะ
หลากหลายและ ๕. การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองในทิศทาง ระดับและ
แปลกใหม่
พื้นที่
๖. การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
๗. การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน

22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล ๑

ชั้นอนุบาล ๒

๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้

๑๒.๑.๑ สนใจฟัง
หรืออ่านหนังสือ
ด้วยตนเอง
๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

๑๒.๑.๑ สนใจ
ซักถามเกี่ยวกับ
หรือตัวหนังสือที่
พบเห็น
๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล ๓

ประสบการณ์สําคัญ

๑๒.๑.๑ สนใจ
๑. การสํารวจสิ่งต่าง ๆ
หยิบหนังสือมา และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
อ่านและเขียนสื่อ
ความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง
๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. การตระหนักรู้
เกี่ยวกับตนเอง
๒. ความภูมิใจในตนเอง
๓. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
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22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

ชั้นอนุบาล ๑

๑๒.๑ มี
๑๒.๒.๑ ค้นหา
ความสามารถในการ คําตอบของข้อ
แสวงหาความรู้
สงสัยต่าง ๆ ตาม
วิธีการเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

ชั้นอนุบาล ๒

๑๒.๒.๑ ค้นหา
คําตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ ตาม
วิธีการของตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยคคําถาม
๑๒.๒.๒ ใช้
“ที่ไหน” “ทําไม”
ประโยคคําถามว่า
ในการค้นหา
“ใคร” “อะไร”
คําตอบ
ในการค้นหา
คําตอบ

สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้นอนุบาล ๓

ประสบการณ์สําคัญ

๑๒.๒.๑ ค้นหา
คําตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ โดย
ใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง

๑. การตั้งคําถามในเรื่องที่
สนใจ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การรู้จักชื่อ ลักษณะสี
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อ
จํานวน ส่วนประกอบ
ค้นหาคําตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ
๒. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
๓. การมีส่วนร่วมในการ
๑๒.๒.๒ ใช้
รอบตัว
รวบรวมข้อมูลจากการสืบ
ประโยคคําถามว่า
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง
“เมื่อไหร่”
ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย
“อย่างไร” ในการ
ค้นหาคําตอบ

หน่วยการเรียนรู้
1.หนูน้อยน่ารัก
2.หนูน้อยนักสัมผัส
3. รูปร่าง รูปทรง
4.ร่างกายของฉัน
5.ผีเสื้อแสนสวย
6.สนุกกับฤดูกาล
7.กลางวัน กลางคืน
8.ต้นไม้น่ารู้
9.หนังสือที่รัก
10.การติดต่อสื่อสาร
11.วิทยาศาสตร์น่ารู้
12.โครงงานของหนู
13.สีสันสดใส
14.คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
15.สิ่งของเครื่องใช้
16.อากาศรอบตัว
17.ปฐมนิเทศ
18.ครอบครัวสุขสันต์
19.ออกกําลังกายแสนสนุก
20.ฉันคือคนไทย
21.อาชีพในฝัน
22.สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
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23.ความรู้สึกของฉัน
24.อยู่ดีมีสุข
25.ข้าวแสนอร่อย
26.ปลอดภัยไว้ก่อน
27.ปฐมนิเทศ
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กาหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ / โครงการสอนระยะยาว
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – 3 ภาคเรียนที่ 1
ระยะเวลา 19 สัปดาห์ จานวน 95 วัน
สาระที่ควรเรียนรู้

สัปดาห์ที่

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรได้รู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด เรียนรู้ที่จะเล่นและทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองหรือ
กับผู้อื่นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่นตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นความรู้สึกการแสดงมารยาทที่ดี
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น และการบอกประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและ
รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิดและมี
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่สําคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน

10
11
12
13
14
15

ชื่อหน่วย

หมายเหตุ

ปฐมนิเทศ
- แต่ละหน่วยการสอนอาจ
ร่างกายของฉัน
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
หนูน้อยน่ารัก
และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
หนูน้อยนักสัมผัส
อาหารดีมีประโยชน์
อยู่ดีมีสุข
ความรู้สึกของฉัน
ปลอดภัยไว้ก่อน
ออกกําลังกายแสน
สนุก
ครอบครัวสุขสันต์
โรงเรียนของเรา
สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
อาชีพในฝัน
ฉันคือคนไทย
วันสําคัญทางศาสนา
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โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กาหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ / โครงการสอนระยะยาว
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – 3 ภาคเรียนที่ 1
ระยะเวลา 19 สัปดาห์ จานวน 95 วัน
สาระที่ควรเรียนรู้

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและภัยธรรมชาติ
4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว
สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ สัญลักษณ์สําคัญของชาติไทย
เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน

16
17
18

ข้าวแสนอร่อย
วิทยาศาสตร์น่ารู้
โครงงานของหนู

19

โครงงานของหนู

หมายเหตุ

- แต่ละหน่วยการสอนอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
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โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กาหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ / โครงการสอนระยะยาว
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – 3 ภาคเรียนที่ 2
ระยะเวลา 19 สัปดาห์ จานวน 95 วัน
สาระที่ควรเรียนรู้
สัปดาห์ที่
ชื่อหน่วย
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรได้รู้จักชื่อ
นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษาร่างกายให้สะอาด เรียนรู้ที่จะเล่นและทําสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเองหรือกับผู้อื่น การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อื่นตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดง
ความคิดเห็นความรู้สึก การแสดงมารยาทที่ดี การ
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น และ
การบอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวอย่างง่ายๆ
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมี
โอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน
ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่สําคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน

หมายเหตุ
- แต่ละหน่วยการ
สอนอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์และ
ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น
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โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กาหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ / โครงการสอนระยะยาว
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – 3 ภาคเรียนที่ 1
ระยะเวลา 19 สัปดาห์ จานวน 95 วัน
สาระที่ควรเรียนรู้

สัปดาห์ที่

3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรู้
สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ เช่น ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
และภัยธรรมชาติ

1
2
3
4
5
6

ชื่อหน่วย
ผีเสื้อแสนสวย
สนุกกับฤดูกาล
น้ําคือชีวิต
กลางวัน กลางคืน
ต้นไม้น่ารู้
ธรรมชาติแห่งพลังงาน

หมายเหตุ
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4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรได้รู้จักสี
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก
ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้
ยานพาหนะ สัญลักษณ์สําคัญของชาติไทย
เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจําวัน

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รูปร่าง รูปทรง
ผักสดสะอาด
ผลไม้แสนอร่อย
อากาศรอบตัว
หนังสือที่รัก
การติดต่อสื่อสาร
สีสันสดใส
การคมนาคม
คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
สิ่งของเครื่องใช้
โครงงานของหนู
โครงงานของหนู
โครงงานของหนู

- แต่ละหน่วยการสอนอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์และความเป็น
จริงที่เกิดขึ้น
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กรอบเนื้อหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชั้นอนุบาล ๒ - 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของ
ตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การ
รู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกํากับตนเอง การเล่นและทําสิ่งต่าง ๆ
ด้วยตนเองตามลําพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยการเรียนรู้
1. ร่างกายของฉัน
- ชื่อสกุลตนเอง/ชื่อเพื่อน/ชื่อครู
- ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- ประสาทสัมผัสทั้ง
5
- หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ
- การรักษาความสะอาด/การปูองกันอันตรายของอวัยวะส่วนต่าง ๆ
2. หนูน้อยน่ารัก
- การกล่าวคําทักทาย
- การมีสัมมาคารวะ
- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
- หน้าที่ของตนเอง
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
3. หนูน้อยนักสัมผัส
- ได้ยิน (ดัง เบา)
- การมองเห็น (มืด สว่าง)
- การสัมผัส (เรียบ ขรุขระ)
- การดมกลิ่น (เหม็น หอม)
- การรับรู้ (เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม)
4. อาหารดีมีประโยชน์
- อาหารหลัก 5 หมู่
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- อาหารที่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต
- อาหารประเภทเนื้อสัตว์
- อาหารที่ทําจากนม
- ชนิดและประโยชน์ของอาหาร
5. อยู่ดีมีสุข
- การดูแลและการทําความสะอาดร่างกาย
- การดูแลและการทําความสะอาดผม
- การดูแลและการทําความสะอาดปากและฟัน
- การดูแลและการทําความสะอาดมือ
- สุขนิสัยในการขับถ่าย
6. ความรู้สึกของฉัน
- อารมณ์ดีใจ
- อารมณ์เสียใจ
- อารมณ์โกรธ
- อารมณ์เศร้า
- อารมณ์กลัว
7. ปลอดภัยไว้ก่อน
- ความปลอดภัยในการเล่น
- ความปลอดภัยบนท้องถนน
- ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟูา
- ความปลอดภัยในการใช้ยา
8. ออกกําลังกายแสนสนุก
- ชนิดของการออกกําลังกาย
- การปฏิบัติในการออกกําลังกาย
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
- ประโยชน์ของการออกกําลังกาย
- ประโยชน์ของการพักผ่อน
๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน
และบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน สถานที่สําคัญ วันสําคัญ
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สําคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ
หน่วยการเรียนรู้
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9. ครอบครัวสุขสันต์
- ความหมาย
- สมาชิกของครอบครัว
- หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- การปฏิบัติตนในหน้าที่ของครอบครัว
- กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําร่วมกันในครอบครัว
10. โรงเรียนของเรา
- ชื่อโรงเรียน
- บุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน
- หน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
- การอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน
- กิจกรรมต่าง ๆที่ทําร่วมกันภายในโรงเรียน
11. สุราษฎร์ธานีบ้านฉัน
- ชื่อ ที่ตั้ง
- คําขวัญ/ดอกไม้ ประจําจังหวัด
- ประเพณี
- แหล่งการเรียนรู้
- สถานที่ท่องเที่ยว
12. อาชีพในฝัน
- ความหมาย
- ความสําคัญของอาชีพต่าง ๆ
- ลักษณะการทํางานของอาชีพต่าง ๆ
- อาชีพที่เด็กอยากเป็นในอนาคต
13. ฉันคือคนไทย
- ความหมาย/ความสําคัญ
- ธงชาติ/เพลงชาติ
- ภาษา
- วัฒนธรรม
- ศาสนา
14. วันสําคัญทางศาสนา
- ความสําคัญทางศาสนาคือ
- ประวัติความเป็นมา
- การปฏิบัติตน/กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
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๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ํา ท้องฟูา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และพลังงานใน
ชีวิตประจําวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ
หน่วยการเรียนรู้
15. ข้าวแสนอร่อย
- ลักษณะของข้าว
- การปลูกและการเจริญเติบโตของข้าว
- ชนิดของข้าว
- ประโยชน์ของข้าว
- การเก็บรักษาข้าว
16. ผีเสื้อแสนสวย
- รูปร่าง ลักษณะ
- ที่อยู่อาศัย
- อาหาร
- วงจรชีวิต
- ประโยชน์/โทษ
17. สนุกกับฤดูกาล
- ฤดูร้อน
- ฤดูฝน
- ฤดูหนาว
- ประโยชน์
- โทษ
18. น้ําคือชีวิต
- คุณสมบัติของน้ํา
- แหล่งกําเนิดน้ํา
- การดูรักษาและการอนุรักษ์แหล่งน้ํา
- ประโยชน์/โทษ
- กิจกรรมเสริม
19. กลางวัน กลางคืน
- ลักษณะของกลางวัน
- ลักษณะของกลางคืน
- ความแตกต่างของกลางวัน/กลางคืน
- การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน/กลางคืน
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- ประโยชน์และโทษของแสงแดด
20. ต้นไม้ของหนู
- ส่วนประกอบและหน้าที่
- ลักษณะของต้นไม้
- การดูแลรักษา
- ประโยชน์ต้นไม้
- โทษของต้นไม้
21. ธรรมชาติแห่งพลังงาน
- พลังงานความร้อน
- พลังงานลม
- พลังงานน้ํา
- พลังงานดวงอาทิตย์
- ประโยชน์
๔ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร
น้ําหนัก จํานวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์
การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้
อยู่ในชีวิตประจําวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้
22. รูปร่าง รูปทรง
- ความหมาย
- สี่เหลี่ยม
- วงกลม
- สามเหลี่ยม
- รูปทรงในชีวิตประจําวัน
23. ผักสดสะอาด
- ชื่อและชนิดของผัก
- รูปร่างลักษณะ
- ประเภทของผัก
- อาหารจากผัก
- ประโยชน์ของผัก (กิจกรรมเสริม)
24. ผลไม้แสนอร่อย
- ชื่อผลไม้

107
- รูปร่าง ลักษณะ/สี
- รสชาติ
- การถนอมอาหาร
- ประโยชน์/โทษ (กิจกรรมเสริม)
25. อากาศรอบตัวเรา
- ความหมาย
- คุณสมบัติ
- รูปร่าง
- ประโยชน์
- โทษ
26. หนังสือที่รัก
- ส่วนประกอบของหนังสือ
- ประเภทของหนังสือ
- ลักษณะของหนังสือ
- การใช้/เก็บรักษา
- ประโยชน์/ความสําคัญของหนังสือ
27. การติดต่อสื่อสาร
- ความหมาย
- ประเภท
- วิธีการสื่อสาร
- มารยาทในการสื่อสาร
- ประโยชน์ของการสื่อสาร
28. สีสันสดใส
- สีที่หนูรู้จัก
- ประเภทของสี
- ชนิดของสี
- ประโยชน์ของสี
- กิจกรรมเสริม
29. การคมนาคม
- ความหมาย/ความสําคัญ
- ประเภท
- การปฏิบัติตน
- ประโยชน์
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- โทษ
30. คณิตศาสตร์ฉลาดคิด
- จํานวนนับ
- ตัวเลข
- การนับ
- รูปทรงเรขาคณิต
- การชั่ง ตวง วัด
31. สิ่งของเครื่องใช้
- สิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียน
- สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน
- สิ่งของเครื่องใช้ในการเกษตร
- สิ่งของเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
- การเก็บรักษา/ประโยชน์/โทษ
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แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จัดประสบการณ์การเรียนรู้บนความเชื่อที่ว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้
เมื่อได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงยึดหลักการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่น กิจกรรมประจําวัน
และกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆ ปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว ได้สํารวจ เช่น สังเกต ทดลอง ลงมือปฏิบัติและคิดแก้ปัญหา เด็ก ๆ จะได้ทํางานตาม
ลําพัง ทํางานกันเป็นกลุ่ม ได้เรียนรู่ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายในบรรยากาศที่
อบอุ่น มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทยที่ดีงาม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของเด็กไทย
เพื่อให้เด็กๆ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และบูรณา
การ 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจวัตรประจาวัน
กิจกรรมหลัก 6

การเข้าแถว
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย/เข้าห้องน้ํา/ล้างมือ
การรับประทานอาหารกลางวัน
การนอน-การดูแลเครื่องนอน
การล้างหน้าแปรงฟัน
การดื่มนม
กิจกรรม

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
7. กิจกรรมมอนเทสซอริ
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ผู้เรียนทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้
มีจินตนาการ เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง เคลื่อนไหวตามคําสั่ง
เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เคลื่อนไหวเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มและเคลื่อนไหวตามจินตนาการ โดยใช้เสียง
ใช้เสียงเพลง ดนตรี ใช้คําคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ เป็นเครื่องกํากับจังหวะ
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2. กิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โดยผ่านกิจกรรมทางศิลปะ เช่น การพับ การปะ การตัด การฉีก การวาดภาพระบายสี การระบายสี ด้วย
สีน้ํา สีเทียน สีชอล์ค สีจากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ ตามจินตนาการ
3. กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้เล่นอิสระตามมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น มุมบ้าน มุมธรรมชาติ มุมดนตรี
มุมหนังสือ มุมหมอ มุมศิลปะ ฯลฯ
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทางสติปัญญาให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม
ฝึกการกล้าแสดงออก การมีวินัย การรอคอยและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ตรง ฝึกการฟัง การแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษา และทางคณิตศาสตร์ เช่น
การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง การทัศนศึกษา การประกอบอาหารหรือการสํารวจ เป็นต้น และ
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนให้เรียนรู้จาก ชุมชน ผู้ปกครอง และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม การมีวินัย
ในตนเอง การรอคอย การรักษาสุขภาพอนามัย การทรงตัว โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความแข็งแรงมีสุขนิสัยที่
ดี รู้จักการเล่นตามลําพัง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย โดยให้มีโอกาสเลือกการเล่น และเครื่องเล่น
ตามโอกาส เช่น เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬา การละเล่นพื้นบ้าน เกมหรือกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการคิด การเปรียบเทียบ การจําแนก การ
จัดหมวดหมู่ เกมการศึกษา ของเล่น การเรียงลําดับเหตุการณ์ การคิดแก้ปัญหา ตามลําดับ ความยากง่าย
เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในขณะปฏิบัติกิจกรรม มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมั่นในตนเอง เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ความรับผิดชอบ โดยการเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น เกม
ภาพตัดต่อ เกมโดมิโน เกมจับคู่หรือเกมล้อตโต้ เป็นต้น
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7. กิจกรรมบูรณาการการสอนโดยใช้การสอนแบบมอสเทสซอริ
เพื่อให้เสรีภาพแก่เด็ก
ให้คําปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึม
ซับสิ่งแวดล้อม โดยครูคํานึง ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลัก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะคํานึงถึงเด็กเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จัก
ควบคุมการทํางานด้วยตัวเอง
ตารางการจัดกิจกรรมประจาวัน

ตารางกิจกรรมประจาวัน
ชั้นอนุบาล
07.30 – 08.00 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
08.00 – 08.๔0 น. กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์
ตรวจสุขภาพ กิจกรรมยามเช้า
08.๔0 – ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๐๙.๓๐ – ๑๐.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.00 – 10.30 น.
กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑๑.๐๐ – 11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๑.๓0 – 1๒.00 น. แปรงฟัน
12.00 – 1๓.๓0 น. นอนพักผ่อน
1๓.๓0 – 14.๐๐ น. ดื่มนม
14.๐๐ – 14.30 น. กิจกรรมเกมการศึกษา
14.30 – ๑๕.๓0 น. รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน
หมายเหตุ กิจกรรมที่กําหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์
ประจําวัน
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสําคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้
สนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ดังนั้น การจัดเตรียม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้
ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็น ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าจึง
จําเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้
บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก
การจัดสภาพแวดล้อมคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑.ความสะอาด ความปลอดภัย
๒.ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
๓.ความสะดวกในการทํากิจกรรม
๔.ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ําห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ
๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเล่น
๖.บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
หลักสําคัญในการจัดต้องคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปูาหมายการพัฒนาเด็ก
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบ่ง
พื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้
๑. พื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก
๑.๒ ที่เก็บแฟูมผลงานของเด็ก
๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก โดยจัดเป็นช่องตามจํานวนเด็ก
๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ
๑.๕ ปูายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว
ต้องกําหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็กสามารถ
จะทํางานได้ด้วยตนเอง และทํากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
จากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น
๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์
สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพ
ของห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ
มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯลฯ ที่สําคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุ
อุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกกําหนดไว้ในตาราง
กิจกรรมประจําวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาทีการจัดมุมเล่นต่าง ๆ ผู้สอนควร
คํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
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๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓-๕ มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้อง
๓.๒ ควรได้มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก
๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่องผีเสื้อ
ผู้สอนอาจจัดให้มีการจําลองการเกิดผีเสื้อล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ อยาก
เรียนรู้ อยากเข้าเล่น
๓.๕ ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุก
อย่างเข้าที่ให้เรียบร้อยสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
สถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบ ๆ บริเวณ
สถานศึกษา สิ่งต่าง ๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กบริเวณสนามเด็กเล่น
ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้
สนามเด็กเล่น มีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นที่สําหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ
รวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง พื้นดินสําหรับขุด ที่เล่นน้ํา บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนาม
สําหรับปีนปุาย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพ
แข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด
ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่
ต้องการความสงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองบริเวณธรรมชาติ ปลูกไม้
ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา มีไม่มากนัก อาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่
ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้านสื่อที่
เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของจริง ภาพถ่าย ภาพโครง
ร่าง และ สัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ
และความต้องการของเด็กที่หลากหลาย ตัวอย่างสื่อประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้
กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม
๑. มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้
๑.๑ มุมบ้าน
 ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจําลอง เช่น เตา กระทะ ครก กาน้ํา
เขียง มีดพลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง ฯลฯ
 เครื่องเล่นตุ๊กตา เสื้อผ้าตุ๊กตา เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตา
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เครื่องแต่งบ้านจําลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแปูง หมอนอิง กระจกขนาดเห็น
เต็มตัว หวี ตลับแปูง ฯลฯ
 เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ตํารวจ
ชุดเสือ้ ผ้าผูใ้ หญ่ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือทีไ่ ม่ใช้แล้ว ฯลฯ
 โทรศัพท์ เตารีดจําลอง
ที่รีดผ้าจําลอง
 ภาพถ่ายและรายการอาหาร
๑.๒ มุมหมอ
 เครื่องเล่นจําลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ปุวย เช่น หูฟัง
เสื้อคลุมหมอ ฯลฯ
 อุปกรณ์สําหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ปุวย เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ
๑.๓ มุมร้านค้า
 กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ใช้แล้ว
 อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจําลอง ฯลฯ
๒. มุมบล็อก

ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่าง ๆกัน จํานวนตั้งแต่ ๕๐ ชิ้นขึ้นไป

ของเล่นจําลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ

ภาพถ่ายต่าง ๆ

ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลาสติก แยกตามรูปทรง
ขนาด
๓. มุมหนังสือ
 หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคําและประโยคสั้น ๆพร้อมภาพ
 ชั้นหรือที่วางหนังสือ
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เสื่อ พรม หมอน ฯลฯ
 สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน
 อุปกรณ์สําหรับการเขียน
 อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่นเทป ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน หูฟัง ฯลฯ
๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา
 วัสดุต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่าง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ
 เครื่องมือเครื่องใช้ในการสํารวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เข็มทิศ
เครื่องชั่ง ฯลฯ
๕.มุมอาเซียน
 ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
 คํากล่าวทักทายของแต่ละประเทศ
 ภาพการแต่งกายประจําชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
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กิจกรรมสร้างสรรค์ ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
๑. การวาดภาพและระบายสี
 - สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีชอล์ก สีน้ํา
 พู่กันขนาดใหญ่ (ประมาณเบอร์ ๑๒ )
 กระดาษ
 เสื้อคลุม หรือผ้ากันเปื้อน
๒. การเล่นกับสี






การเปุาสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ํา
การหยดสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ํา
การพับสี มี กระดาษ สีน้ํา พู่กัน
การเทสี มี กระดาษ สีน้ํา
การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ํา แปูงเปียก

๓. การพิมพ์ภาพ
แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้ ก้านกล้วย ฯลฯ
 แม่พิมพ์จากวัสดุอื่น ๆ เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง ฯลฯ
 กระดาษ ผ้าเช็ดมือ สีโปสเตอร์ (สีน้ํา สีฝุน ฯลฯ)
๔.การปั้น เช่น ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปูงโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแปูง ฯลฯ
๕.การพับ ฉีก ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก
ปลายมน กาวน้ําหรือแปูงเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ
๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว กรรไกร สี
ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ
๗. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ
๘.การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ
๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รูปทรงต่าง ๆ ผู้เล่นสามารถนํามาต่อเป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความต้องการ
๑๐.การสร้างรูป เช่น จากกระดานปักหมุด จากแปูนตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือก ผูกดึงให้เป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ
เกมการศึกษา ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้
๑. เกมจับคู่
 จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน
 จับคู่ภาพเงา
 จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก
 จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ใช้คู่กัน
 จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย
 จับคู่ภาพกับโครงร่าง
 จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
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จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน
จับคู่ภาพที่ซ่อนกัน
จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม
จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
จับคู่แบบอุปมาอุปไมย
จับคู่แบบอนุกรม

๒. เกมภาพตัดต่อ


ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก ฯลฯ

๓. เกมจัดหมวดหมู่
ภาพสิ่งต่าง ๆ ที่นํามาจัดเป็นพวก ๆ
 ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจําวัน
 ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต
๔. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
 โดมิโนภาพเหมือน
 โดมิโนภาพสัมพันธ์
๕. เกมเรียงลาดับ
 เรียงลําดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง
 เรียงลําดับขนาด
๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ล็อตโต้)
๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม)
๘. เกมพื้นฐานการบวก


กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๑.สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า
ฯลฯ
๒. สื่อที่จําลองขึ้น เช่น ลูกโลก ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ
๓. สื่อประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ
๔. สื่อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์
กิจกรรมกลางแจ้ง ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นสําหรับปีนปุาย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ
๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ
๓. ที่เล่นน้ํา มีภาชนะใส่น้ําหรืออ่างน้ําวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี เสื้อคลุม
หรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ํา เช่น ถ้วยตวง ขวดต่าง ๆ สายยาง กรวยกรอกน้ํา ตุ๊กตายาง ฯลฯ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รํามะนา กลอง ฯลฯอุปกรณ์ประกอบการ
เคลื่อนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบิ้น แถบผ้า ห่วง
๒. หวาย ถุงทราย ฯลฯ
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การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี้
๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน
๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา
๔. มีวิธีการใช้ง่าย และนําไปใช้ได้หลายกิจกรรม
๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย
๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้
๙. เลือกสื่อเพื่อใช้ฝึก และส่งเสริมการคิดเป็น ทําเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ
การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาได้หลายวิธี คือ
๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ศูนย์สื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ
สถานศึกษาเอกชน ฯลฯ
๒.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามลําดับความจําเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์
๓.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นปูายโฆษณา
รูปภาพจากหนังสือนิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น
ขั้นตอนการดาเนินการผลิตสื่อสาหรับเด็ก มีดังนี้
๑. สํารวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด
๒. วางแผนการผลิต โดยกําหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของเด็ก สื่อนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้
๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว้
๔. นําสื่อไปทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งเพื่อหาข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
๕. นําสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง
การใช้สื่อ ดําเนินการดังนี้
๑.การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ มีขั้นตอน คือ
๑.๑ เตรียมตัวผู้สอน
 ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
 เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ
 จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกัน
 ทดลองใช้สื่อก่อนนําไปใช้จริง
๑.๒ เตรียมตัวเด็ก
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน
 เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
 ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทําลาย
เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่
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๑.๓ เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนนาไปใช้
 จัดลําดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง เพื่อความสะดวกในการสอน
 ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที
 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ
๒.การนาเสนอสื่อ เพื่อให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมวงกลม /
กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
๒.๒ ใช้สื่อตามลําดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว้
๒.๓ ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อม ๆ กัน เพราะจะทําให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมที่
สอน
๒.๔ ผู้สอนควรยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้กับเด็กผู้สอนไม่ควรยืน หันหลังให้
เด็ก จะต้องพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจ ของเด็ก พร้อมทั้งสํารวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้ เพื่อนําไป
ปรับปรุงแก้ใขให้ดีขึ้น
๒.๕เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ
ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้
๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน
๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมา
เสียหาย แตก เป็นอันตรายต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอี้ที่ใหญ่
และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะนําไปอมหรือกลืนทําให้ติดคอหรือ
ไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก ลูกแก้วเล็ก ฯลฯ
๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เป็นสัน
๔. น้าหนัก
ไม่ควรมีน้ําหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัว
เด็ก
๕. สือ่
หลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ
๖. สี
หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น สีสะท้อนแสง ฯลฯ
การประเมินการใช้สื่อ
ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพื่อจะได้ทราบว่าสื่อนั้น
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้นํามาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต
ดังนี้
๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด
๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด
๓. สื่อนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่
๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
การเก็บ รักษา และซ่อมแซมสื่อ
การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้ําใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก โดยดําเนินการดังนี้
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๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือจัด
วางไว้ด้วยกัน
๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง
๓. ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปร่งใส เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพื่อให้
สะดวกในการขนย้าย
๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ เพื่อเด็กจะได้
เก็บเข้าที่ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อของจริง
ภาพถ่ายหรือสําเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรคําติดคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากที่ใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จํานวนครบถ้วนหรือไม่
๖. ซ่อมแซมสื่อชํารุด และทําเติมส่วนที่ขาดหายไปให้ครบชุด
การพัฒนาสื่อ
การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้สํารวจข้อมูล
สภาพปัญหาต่าง ๆ ของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับความต้องการ
แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก
๒. รักษาความสะอาดของสื่อ ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้ําได้ เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุุน
ให้สะอาด เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย
๓. ถ้าเป็นสื่อที่ผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู่มือ
ประกอบการใช้สื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจํานวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บ
คู่มือไว้ในซองหรือถุง พร้อมสื่อที่ผลิต
๔. พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์ คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนาการ
และเป็นของเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้กําหนดแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ที่สามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้
1. ห้องพักครู - ห้องเรียนทุกห้อง
2. ห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
3. ห้องคอมพิวเตอร์
4. ห้องพยาบาล
5. บริเวณโรงเรียน
6. ห้องสุขา
7. วัดดอนสักสิงขร
8. ถ้ําแก่นจันทร์
9. วัดสวนปุาสุวิทย์ประชาราม
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10. ร้านค้าบริเวณหน้าโรงเรียน
การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก
ในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนํามาจัดทําสารนิทัศน์หรือจัดทําข้อมูลหลักฐานหรือ
เอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการวบรวมผลงานสําหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นําข้อมูลผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผน การจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตาม
จุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องตลอดปี
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจําวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่
ควรใช้แบบทดสอบ
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทําข้อมูลและนําผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก
สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การ
สนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ
ประเภทของการประเมินพัฒนาการ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ (
Objective) ซึ่งตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หมายถึง จุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ ๒) การจัดประสบการณการเรียนรู้ ( Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการได้มาของความรู้
หรือทักษะผ่านการกระทําสิ่งต่างๆที่สําคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดให้หรือที่เรียกว่า
ประสบการณ์สําคัญ ในการช่วยอธิบายให้ครูเข้าใจถึงประสบการณ์ที่เด็กปฐมวัยต้องทําเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว และช่วยแนะผู้สอนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กและ ๓)
การประเมินผล (Evaluation) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดขึ้นบน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เรียกว่า สภาพที่พึงประสงค์ ที่ใช้
เป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ทั้งนี้ประเภทของการประเมินพัฒนาการ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑) การประเมินความก้าวหน้าของเด็ก ( Formative Evaluation) หรือการประเมินเพื่อพัฒนา
(Formative Assessment) หรือการประเมินเพื่อเรียน ( Assessment for Learning) เป็นการประเมิน
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ระหว่างการจัดระสบการณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระหว่างทํา
กิจกรรมประจําวัน/กิจวัตรประจําวันปกติอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้วนํามาใช้ใน
การส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของเด็ก และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน
การประเมินพัฒนาการกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก็ขาดประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ควรส่งเสริม
ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์
การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การใช้แฟูมสะสมงาน เพื่อให้
ได้ข้อสรุปของประเด็นที่กําหยด สิ่งที่สําคัญที่สุดในการประเมินความก้าวหน้าคือ การจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กในลักษณะการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ทําให้การเรียนรู้ของเด็กเพิ่มพูน ปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้
๑.๒) การประเมินผลสรุป (
Summative Evaluation) หรือ การประเมินเพื่อตัดสินผลพัฒนาการ
(Summative Assessment) หรือการประเมินสรุปผลของการเรียนรู้ ( Assessment of Learning) เป็นการ
ประเมินสรุปพัฒนาการ เพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็กว่ามีความพร้อมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑
ดังนั้น ผู้สอนจึงควรให้ความสําคัญกับการประเมินความก้าวหน้าของเด็กในระดับห้องเรียนมากกว่า
การประเมินเพื่อตัดสินผลพัฒนาการของเด็กเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา
๒) แบ่งตามระดับของการประเมิน
การแบ่งตามระดับของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
๒.๑) การประเมินพัฒนาการระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินพัฒนาการที่อยู่ในกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้สอนดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและตัดสินผลการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากกิจกรรมหลัก/หน่วยการเรียนรู้( Unit) ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ผู้สอนประเมินผลพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ที่กําหนดเป็นเปูาหมายในแต่ละแผนการจัด
ประสบการณ์ของหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงาน
ที่แสดงออกถึงความก้าวหน้า แต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การแสดงกริยาอาการต่างๆของเด็กตลอดเวลา
ที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อตรวจสอบและประเมินว่าเด็กบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ละตัวบ่งชี้ หรือมี
แนวโน้มว่าจะบรรลุสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้เพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้สอนควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการว่า เด็กมีผลอันเกิดจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือไม่
และมากน้อยเพียงใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมหรือสะสมผลการประเมินพัฒนาการในกิจกรรม
ประจําวัน/กิจวัตรประจําวัน/หน่วยการเรียนรู้ หรืผลตามรูปแบบการประเมินพัฒนาการที่สถานศึกษากําหนด
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เพื่อนํามาเป็นข้อมูลใช้ปรังปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการสรุปผลการประเมินพัฒนา
ในระดับสถานศึกษาต่อไปอีกด้วย
๒.๒) การประเมินพัฒนาการระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคลเป็นรายภาค/รายปี เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาว่าส่งผลตาการเรียนรู้ของเด็กตามเปูาหมายหรือไม่ เด็กมีสิ่งที่ต้องการได้รับการพัฒนาในด้านใด
รวมทั้งสามารถนําผลการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับสถานศึกษาไปเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการหรือวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการจัด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพเด็กต่อผู้ปกครอง นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธรณชน ชุมชน หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อนึ่ง สําหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับประเทศนั้นหาก
เขตพื้นที่การศึกษาใดมีความพร้อม อาจมีการดําเนินงานในลักษณะของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยเข้ารับ
การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยขอให้ถือปฏิบัติตามหลักการการประเมินพัฒนาการ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานประเมินพัฒนาการ
การดําเนินงานประเมินพัฒนาการของสถานศึกษานั้น ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินพัฒนาการและร่วมรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละขนาด ดังนี้
ผู้ปฏิบัติ
ผู้สอน

บทบาทหน้าที่ในการประเมินพัฒนาการ
๑. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และแนวการปฏิบัติการประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒. วิเคราะห์และวางแผนการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้/
กิจกรรมประจําวัน/กิจวัตรประจําวัน
๓. จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประเมินพัฒนาการ และบันทึกผลการ
ประจําวัน/กิจวัตรประจําวัน
๔. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการ แปลผลและสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นภาค
เรียนและสิ้นปีการศึกษา
๕. สรุปผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นเรียนลงในสมุดบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการประจําชั้น
๖. จัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก
๗. เสนอผลการประเมินพัฒนาการต่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติ
ผู้บริหารสถานศึกษา ๑.กําหนดผู้รับผิดชอบงานประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร และวางแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒. นิเทศ กํากับ ติดตามให้การดําเนินการประเมินพัฒนาการให้บรรลุเปูาหมาย
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๓. นําผลการประเมินพัฒนาการไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

๑. ให้ความร่วมมือกับผู้สอนในการประเมินพฤติกรรมของเด็กที่สังเกตได้จากที่บ้านเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการแปลผลที่เที่ยงตรงของผู้สอน
๒. รับทราบผลการประเมินของเด็กและสะท้อนให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมและพัฒนาเด็กในปกครองของตนเอง
๓. ร่วมกับผู้สอนในการจัดประสบการณ์หรือเป็นวิทยากรท้องถิ่น
๑. ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและแนวปฏิบัติในการ
ประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

บทบาทหน้าที่ในการประเมินพัฒนาการ
๑. ส่งเสริมการจัดทําเอกสารหลักฐานว่าด้วยการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการประเมิน
พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการประเมินพัฒนาการในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
๔. ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการจัดทําเอกสารหลักฐาน
๕. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กที่ดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดและให้ความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ

แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการจัดประสบการณ์ทุกขั้นตอนโดย
เริ่มตั้งแต่การประเมินพฤติกรรมของเด็กก่อนการจัดประสบการณ์ การประเมินพฤติกรรมเด็กขณะปฏิบัติ
กิจกรรม และการประเมินพฤติกรรมเด็กเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ พฤติกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กที่ได้รับการประเมินนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัว
บ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ผู้สอนวางแผนและออกแบบไว้ การ
ประเมินพัฒนาการจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กบรรลุตามเปูาหมายเพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาเด็กต่อไป
สถานศึกษาควรมีกระบวนการประเมินพัฒนาการและการจัดการอย่างเป็นระบบสรุปผลการประเมิน

124
พัฒนาการที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กสอดคล้องตามหลักการ
ประเมินพัฒนาการ รวมทั้งสะท้อนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา มีดังนี้
๑. หลักการสาคัญของการดาเนินการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยควรคํานึงถึงหลักสําคัญของการดําเนินงานการประเมินพัฒนาการ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี ดังนี้
๑.๑ ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม
๑.๒ การประเมินพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กและ
สรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
๑.๓ การประเมินพัฒนาการต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์แต่ละวัยซึ่งกําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑.๔ การประเมินพัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องดําเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้านสมดุลทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งระดับอายุของเด็ก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง
ยุติธรรมและเชื่อถือได้
๑.๕ การประเมินพัฒนาการพิจารณาจากพัฒนาการตามวัยของเด็ก การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
และการร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
อายุ และรูปแบบการจัดการศึกษา และต้องดําเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง
๑.๖ การประเมินพัฒนาการต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้สะท้อนและตรวจสอบผลการ
ประเมินพัฒนาการ
๑.๗ สถานศึกษาควรจัดทําเอกสารบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นเรียน
และระดับสถานศึกษา เช่น แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผล
การประเมนพัฒนาการประจําชั้น เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินและรายงานผลพัฒนาการและสมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลการพัฒนาการเด็กระหว่างสถานศึกษากับบ้าน
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๒. ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กําหนดเปูาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัยเป็น
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตัวเด็กเมื่อจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
เด็กทุกคน ดังนั้น สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานที่พึงประสงค์กําหนด ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียมได้ ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการประกอบด้วย
๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน
๒.๒ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน
การประเมินพัฒนาการสําหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี มีเปูาหมายสําคัญคือ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จํานวน ๑๒ ข้อ ดังนี้
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
สิ่งที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้าน มีดังนี้
ด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินการมีน้ําหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่
ดี การรู้จักรักษาความปลอดภัย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเล่นและการออกกําลังกาย และการใช้มือ
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
ด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความสนใจ/
ความสามารถ/และมีความสุขในการทํางานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ความรับผิดชอบในการทํางาน
ความซื่อสัตย์สุจริตและรู้สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มีน้ําใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัดอด
ออม และพอเพียง
ด้านสังคม ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน้า และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักษาความเป็นไทย การยอมรับความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดเชิงเหตุผล คิด
รวบยอด การเล่น/การทํางานศิลปะ/การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้
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๒.๒ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละครั้งควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยมีด้วยกันหลายวิธี ดังต่อไปนี้
๑. การสังเกตและการบันทึก การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบคือ การสังเกตอย่างมีระบบ ได้แก่ การสังเกต
อย่างมจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือ การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ เป็นการ
สังเกตในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและผู้สอนจดบันทึกไว้การ
สังเกตเป็นวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เมื่อมีการสังเกตก็ต้องมีการบันทึก ผู้สอนควรทราบ
ว่าจะบันทึกอะไรการบันทึกพฤติกรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโต
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องนํามาบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน การสังเกตและการบันทึก
พัฒนาการเด็กสามารถใช้แบบง่ายๆคือ
๑.๑ แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้บันทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผู้
บันทึกต้องบันทึกวัน เดือน ปีเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปี ที่ทําการบันทึกแต่ละครั้ง
๑.๒ การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ต้องการศึกษา
ข้อดีของการบันทึกรายวันคือ การชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนได้
พิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้เชียวชาญมีข้อมูลมากขึ้นสําหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะได้รับ
คําปรึกษาเพื่อลดปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังช่วยชี้ให้เห็นข้อเสียของ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
๑.๓ แบบสํารวจรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้างละเอียด
๒. การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็น และพัฒนาการด้านภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือ
บันทึกรายวัน
๓. การสัมภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเพื่อไม่ให้
เกิดความเครียดและวิตกกังวล ผู้สอนควรใช้คําถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระจะ
ทําให้ผู้สอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กแต่ละคนและค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้โดย
บันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์
การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สอนควรปฏิบัติ ดังนี้
- กําหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
- กําหนดคําพูด/คําถามที่จะพูดกับเด็ก ควรเป็นคําถามที่เด็กสามารถตอบโต้หลากหลาย ไม่ผิด/ถูก
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การปฏิบัติขณะสัมภาษณ์
- ผู้สอนควรสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง
- ผู้สอนควรสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นไม่เคร่งเครียด
- ผู้สอนควรเปิดโอกาสเวลาให้เด็กมีโอกาสคิดและตอบคําถามอย่างอิสระ
- ระยะเวลาสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน ๑๐-๒๐ นาที
๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดเก็บ
รวบรวมไว้ในแฟูมผลงาน ( portfolio) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใช้
เครื่องมือต่าง ๆ รวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแต่ละด้าน
นอกจากนี้ยังรวมเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพ
อนามัย ฯลฯ เอาไว้ในแฟูมผลงาน เพื่อผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างชัดเจนและถูกต้อง การเก็บ
ผลงานของเด็กจะไม่ถือว่าเป็นการประเมินผลถ้างานแต่ละชิ้นถูกรวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอน
และไม่มีการนําผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผู้สอน ดังนั้นจึงเป็นแต่การสะสมผลงาน
เท่านั้น เช่นแฟูมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเป็นเพียงแค่แฟูมผลงานที่ไม่มีการประเมิน แฟูมผลงานนี้จะเป็น
เครื่องมือการประเมินต่อเนื่องเมื่องานที่สะสมแต่ละชิ้นถูกใช้ในการบ่งบอกความก้าวหน้า ความต้องการของ
เด็ก และเป็นการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องที่สร้างสรรค์โดยผู้สอนและเด็ก
ผู้สอนสามารถใช้แฟูมผลงานอย่างมีคุณค่าสื่อสารกับผู้ปกครองเพราะการเก็บผลงานเด็กอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอในแฟูมผลงานเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่ลูกของตนมีเพิ่มขึ้น
จากผลงานชิ้นแรกกับชิ้นต่อ ๆ มาข้อมูลในแฟูมผลงานประกอบด้วย ตัวอย่างผลงานการเขียดเขียน การอ่าน
และข้อมูลบางประการของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึก เช่นจํานวนเล่มของหนังสือที่เด็กอ่าน ความถี่ของการเลือก
อ่านที่มุมหนังสือในช่วงเวลาเลือกเสรี การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพ
ของความงอกงามในเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนกว่าการประเมินโดยการให้เกรด ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครอง
ทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแต่ละชิ้นงานที่สะสมในแฟูมผลงาน เช่น เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลา
ที่เลือกชิ้นงานนั้น เป็นชิ้นงานที่แสดงความต่อเนื่องของงานโครงการ ฯลฯ ผู้สอนควรเชิญผู้ปกครองมามีส่วน
ร่วมในการคัดสรรชิ้นงานที่บรรจุลงในแฟูมผลงานของเด็ก
๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใช้ทั่ว ๆ ไป ได้แก่ น้ําหนัก ส่วนสูง
เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดังนี้
๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ปกติในกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑ์อายุกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้สําหรับติดตามการเจริญเติบโต
โดยรวม วิธีการใช้กราฟมีขั้นตอน ดังนี้
เมื่อชั่งน้ําหนักเด็กแล้ว นําน้ําหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการเจริญเติบโต
ของเด็ก โดยดูเครื่องหมายกากบาทว่าอยู่ในแถบสีใด อ่านข้อความบนแถบสีนั้น ซึ่งแบ่งภาวะโภชนาการเป็น ๓
กลุ่มคือ น้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ําหนักมากเกนเกณฑ์ น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ข้อควรระวังสําหรับ
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ผู้ปกครองและผู้สอนคือ ควรดูแลน้ําหนักเด็กอย่างให้แบ่งเบนออกจากเส้นประเมินมิเช่นนั้นเด็กมีโอกาส
น้ําหนักมากเกินเกณฑ์หรือน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้
ข้อควรคานึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
-เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านการเจริญเติบโต บางคนรูปร่างอ้วน บางคนช่วงครึ่ง
หลังของขวบปีแรก น้ําหนักเด็กจะขึ้นช้า เนื่องจากห่วงเล่นมากขึ้นและความอยากอาหารลดลง
ร่างใหญ่ บางคนร่างเล็ก
-ภาวะโภชนาการเป็นตัวสําคัญที่เกี่ยวข้องกับขนาดของรูปร่าง แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว
-กรรมพันธุ์ เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่คนใดคนหนึ่ง ถ้าพ่อหรือแม่เตี้ย ลูกอาจเตี้ยและ
พวกนี้อาจมีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยได้และมักจะเป็นเด็กที่ทานอาหารได้น้อย
๕.๒ การตรวจสุขภาพอนามัย เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาดสิ่งปกติขอ
ร่างกายที่จะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะประเมินสุขภาพอนามัย ๙ รายการคือ
ผมและศีรษะ หูและใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า และ
เสื้อผ้า
๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
การสร้างเกณฑ์หรือพัฒนาเกณฑ์หรือกําหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้สอนควร
ให้ความสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้อ ดังนี้
๑. การวางแผนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ เช่น จะสังเกตเด็กคนใดบ้างในแต่ละวัน
กําหนดพฤติกรรมที่สังเกตให้ชัดเจน จัดทําตารางกําหนดการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ผู้สอนต้อง
เลือกสรรพฤติกรรมที่ตรงกับระดับพัฒนาการของเด็กคนนั้นจริง ๆ
๒. ในกรณีที่ห้องเรียนมีนักเรียนจํานวนมาก ผู้สอนอาจเลือกสังเกตเฉพาะเด็กที่ทําได้ดีแล้วและเด็กที่
ยังทําไม่ได้ ส่วนเด็กปานกลางให้ถือว่าทําได้ไปตามกิจกรรม
๓. ผู้สอนต้องสังเกตจากพฤติกรรม คําพูด การปฏิบัติตามขั้นตอนในระหว่างทํางาน/กิจกรรม และ
คุณภาพของผลงาน/ชิ้นงาน ร่องรอยที่นํามาใช้พิจารณาตัดสินผลของการทํางานหรือการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น
๑) เวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรม/ทํางาน ถ้าเด็กไม่ชอบ ไม่ชํานาญจะใช้เวลามาก มีท่าทาง
อิดออด ไม่กล้า ไม่เต็มใจทํางาน
๒) ความต่อเนื่อง ถ้าเด็กยังมีการหยุดชะงัก ลังเล ทํางานไม่ต่อเนื่อง แสดงว่าเด็กยังไม่
ชํานาญหรือยังไม่พร้อม
๓) ความสัมพันธ์ ถ้าการทํางาน/ปฏิบัตินั้น ๆ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่ราบรื่น ท่าทางมือ
และเท้าไม่สัมพันธ์กัน แสดงว่าเด็กยังไม่ชํานาญหรือยังไม่พร้อม ท่าที่แสดงออกจึงไม่สง่างาม
๔) ความภูมิใจ ถ้าเด็กยังไม่ชื่นชม ก็จะทํางานเพียงให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่มีความภูมิใจ
ในการทํางาน ผลงานจึงไม่ประณีต
๒.๓.๑ ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
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การให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาควร
กําหนดในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน สถานศึกษาสามารถให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่จะประเมิน เป็น
ระบบตัวเลข เช่น ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือเป็นระบบที่ใช้คําสําคัญ เช่น ดี พอดี หรือ ควรส่งเสริม ตามที่
สถานศึกษากําหนด ตัวอย่างเช่น
ระบบตัวเลข
ระบบที่ใช้คําสําคัญ
๓
ดี
๒
พอใช้
๑
ควรส่งเสริม
สถานศึกษาอาจกําหนดระดับคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรม เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ระบบที่ใช้คําสําคัญ
๓ หรือ ดี
เด็กแสดงได้อย่างชํานาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงได้เองโดยไม่ต้อง
กระตุ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี
๒ หรือ พอใช้
เด็กแสดงได้เอง แต่ยังไม่คล่อง เด็กกล้าทํามากขึ้นผู้สอนกระตุ้นน้อยลง ผู้สอน
ต้องคอยแก้ไขในบางครั้ง หรือคอยให้กําลังใจให้เด็กฝึกปฏิบัติมากขึ้น
๑ หรือ ควรส่งเสริม
เด็กมีความลังเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กยังไม่พร้อม
ยังมั่นใจ และกลัวไม่ปลอดภัย ผู้สอนต้องยั่วยุหรือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือ
ต้องคอยอยู่ใกล้ๆ ค่อยๆให้เด็กทําทีละขั้นตอน พร้อมต้องให้กําลังใจ
ตัวอย่างคําอธิบายคุณภาพ
พัฒนาการด้านร่างกาย : สุขภาพอนามัย
พัฒนาการด้านร่างกาย : กระโดดเท้าเดียว
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายคุณภาพ
๓ หรือ ดี
สะอาด
๓ หรือ ดี
ทําได้ถูกต้อง และคล่องแคล่ว
๒ หรือ พอใช้
สะอาดพอใช้
๒ หรือ พอใช้
ทําได้ถูกต้อง แต่ไม่คล่องแคล่ว
๑หรือ ควรส่งเสริม
ส่งเสริมความสะอาด ๑หรือ ควรส่งเสริม
ทําได้แต่ไม่ถูกต้อง
พัฒนาการด้านอารมณ์ : ประหยัด
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายคุณภาพ
๓ หรือ ดี
ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดตามความจําเป็นทุกครั้ง
๒ หรือ พอใช้
ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดเป็นบางครั้ง
๑หรือ ควรส่งเสริม
ใช้สิ่งของเครื่องใช้เกินความจําเป็น
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พัฒนาการด้านสังคม : ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายคุณภาพ
๑หรือ ควรส่งเสริม
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
๒ หรือ พอใช้
ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยมีผู้ชี้นําหรือกระตุ้น
๓ หรือ ดี
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ด้วยตนเอง
พัฒนาการด้านสติปัญญา : เขียนชื่อตนเองตามแบบ
ระดับคุณภาพ
คําอธิบายคุณภาพ
๓ หรือ ดี
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ด้วยตนเอง
๒ หรือ พอใช้
เขียนชื่อตนเองได้ มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับด้านหรือสลับที่
๑หรือ ควรส่งเสริม
เขียนชื่อตนเองไม่ได้ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นตัวอักษร
๒.๓.๒ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช... กําหนดเวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยต่อปีการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้านและสมดุล ผู้สอนควรมีเวลาในการพัฒนาเด็กและเติมเต็มศักยภาพของแด็ก เพื่อให้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดงพัฒนาการของเด็กต่อเนื่องมี
การประเมินซ้ําพฤติกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นของผลการประเมิน
พฤติกรรมนั้น ๆ และนําผลไปเป็นข้อมูลในการสรุปการประเมินสภาพที่พึงประสงค์ของเด็กในแต่ละสภาพที่พึง
ประสงค์ นําไปสรุปการประเมินตัวบ่งชี้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลําดับ
อนึ่ง การสรุประดับคุณภาพของการประเมินพัฒนาการเด็ก วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและสะดวกไม่
ยุ่งยากสําหรับผู้สอน คือการใช้ฐานนิยม ( Mode) ในบางครั้งพฤติกรรม หรือสภาพที่พึงประสงค์หรือตัวบ่งชี้
นิยมมากว่า ๑ ฐานนิยม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กล่าวคือ เมื่อมีระดับคุณภาพซ้ํามากกว่า ๑ ระดับ
สถานศึกษาอาจตัดสินสรุปผลการประเมินพัฒนาการบนพื้นฐาน หลักพัฒนาการและการเตรียมความพร้อม
หากเป็นภาคเรียนที่ ๑ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพต่ํากว่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาเด็กให้พร้อมมากขึ้น หากเป็นภาคเรียนที่ ๒ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับ
คุณภาพสูงกว่าเพื่อตัดสินและการส่งต่อเด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒.๓.๓ การเลื่อนชั้นอนุบาลและเกณฑ์การจบการศึกษาระดับปฐมวัย
เมื่อสิ้นปีการศึกษา เด็กจะได้รับการเลื่อนชั้นโดยเด็กต้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งต่อยอดการพัฒนาให้กับเด็กใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป และเนื่องจากการศึกษาระดับอนุบาลเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่นับเป็นการศึกษา
ภาคบังคับ จึงไม่มีการกําหนดเกณฑ์การจบชั้นอนุบาล การเทียบโนการเรียน และเกณฑ์การเรียนซ้ําชั้น และ
หากเด็กมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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ปัญหา และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมตําบล
นักจิตวิทยา ฯลฯ เข้าร่วมดําเนินงานแก้ปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม ทักษะที่นําไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างชั้น
อนุบาลกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ควรพิจารณามีทักษะดังนี้
๑. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ใช้ห้องน้ํา ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง แต่งกายได้เอง เก็บของเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จและช่วยทําความสะอาด รู้จักร้องขอให้ช่วยเมื่อจําเป็น
๒. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ วิ่งได้อย่างราบรื่น วิ่งก้าวกระโดดได้ กระด้วยสองขาพ้นจากพื้น
ถือจับ ขว้าง กระดอนลูกบอลได้
๓. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ ใช้มือหยิบจับอุปกรณ์วาดภาพและเขียน วาดภาพคนมีแขน ขา
และส่วนต่าง ๆของร่างกาย ตัดตามรอยเส้นและรูปต่าง ๆ เขียนตามแบบอย่างได้
๔. ทักษะภาษาการรู้หนังสือ ได้แก่ พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ฟังและปฏิบัติตามคําชี้แจงง่ายๆ ฟังเรื่องราว
และคําคล้องจองต่าง ๆอย่างสนใจ เข้าร่วมฟังสนทนาอภิปรายในเรื่องต่าง ๆ รู้จักผลัดกันพูดโต้ตอบ เล่าเรื่อง
และทบทวนเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ตามลําดับเหตุการณ์เล่าเรื่องจากหนังสือภาพอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล อ่านหรือจดจําคําบางคําที่มีความหมายต่อตนเอง เขียนชื่อตนเองได้ เขียนคําที่มีความหมายต่อตนเอง
๕. ทักษะการคิด ได้แก่ แลกเปลี่ยนความคิดและให้เหตุผลได้ จดจําภาพและวัสดุที่เหมือนและต่างกัน
ได้ ใช้คําใหม่ๆในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังเปรียบเทียบจํานวนของ
วัตถุ ๒ กลุ่ม โดยใช้คํา “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากัน” อธิบายเหตุการณ์/เวลา ตามลําดับอย่างถูกต้อง รู้จัก
เชื่อมโยงเวลากับกิจวัตรประจําวัน
๖. ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้แก่ ปรับตัวตามสภาพการณ์ ใช้คําพูดเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งนั่งได้นาน
๕-๑๐ นาที เพื่อฟังเรื่องราวหรือทํากิจกรรม ทํางานจนสําเร็จ ร่วมมือกับคนอื่นและรู้จักผลัดกันเล่น ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เมื่อกังวลหรือตื่นเต้น หยุดเล่นและทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ทําได้ ภูมิใจในความสําเร็จของ
ตนเอง
๓. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการ และจัดทําเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพที่แตกต่างไปตามพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้าน ที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
๓.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
๑) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
๒) เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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๓) เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบ
ในการกําหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
๓.๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย เวลาเรียนแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ
ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจําชั้น และสมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน และสารนิทัศน์ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก เป็นข้อมูลสําหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความสําเร็จในการเรียนรู้ของเด็กเพื่อ
นําไปในการวางแผนกําหนดเปูาหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก
๓.๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนและคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแจ้งให้ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝุายนําไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้เกิด
พัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน
๓.๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลที่ศึกษานิเทศก์/ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผน
และดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพเด็กและมาตรฐานการศึกษา
๓.๓ ลักษณะข้อมูลสําหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสําหรับการรายงานได้
หลายรูปแบบให้เหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคล้องกับการให้ระดับผลการประเมินพัฒนาการโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รายงานแต่ละฝุายลักษณะข้อมูลมี
รูปแบบ ดังนี้
๓.๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข หรือคําที่เป็นตัวแทนระดับคุณภาพพัฒนาการของเด็กที่เกิดจาก
การประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้แก่
- ระดับผลการประเมินพัฒนาการมี ๓ ระดับ คือ ๓ ๒ ๑
- ผลการประเมินคุณภาพ “ดี” “พอใช้” และ “ควรส่งเสริม”
๓.๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อความให้เป็นภาพ
แผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กว่าดีขึ้น หรือควรได้รับการ
พัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
๓.๓.๓ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้สอนสังเกตพบ เพื่อ
รายงานให้ทราบว่าผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองทราบว่าเด็กมีความสามารถ มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างไร เช่น
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- เด็กรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นด้วยมือทั้ง ๒ ข้างได้โดยไม่ใช้ลําตัวช่วยและลูกบอลไม่ตก
พื้น
- เด็กแสดงสีหน้า ท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะทํางานทุกช่วงกิจกรรม
- เด็กเล่นและทํางานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่
- เด็กจับหนังสือไม่กลับหัว เปิด และทําท่าทางอ่านหนังสือและเล่าเรื่องได้
๓.๔ เปูาหมายของการรายงาน
การดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝุายร่วมมือประสานงานกัน
พัฒนาเด็กทางตรงและทางอ้อม ให้มีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องควรได้รับการายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเปูาหมาย
การใช้ข้อมูล
ผู้สอน
-วางแผนและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็ก
-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผู้บริหารสถานศึกษา
-ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
พ่อ แม่ และผู้ปกครอง
-รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัย
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก
คณะกรรมการ
-พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่
-ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา/หน่วยงานต้น การศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและให้ความช่วยเหลือการพัฒนา
สังกัด
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด
๓.๕ วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถดําเนินการ ได้ดังนี้
๓.๕.๑ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการในดอกสารหลักฐานการศึกษา ข้อมูลจากแบบ
รายงาน สามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบ และรับรองผลพัฒนาการของเด็ก เช่น
- แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจําชั้น
- แฟูมสะสมงานของเด็กรายบุคคล
-สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
-สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
ฯลฯ
๓.๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลา
ย
วิธี เช่น

135
- รายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยประจําปี
- วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา
-จดหมายส่วนตัว
-การให้คําปรึกษา
-การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
- การให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ของสถานศึกษา
ภารกิจของผู้สอนในการประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและระหว่างการจัดกิจกรรมประจําวันและกิจวัตรประจําวัน ผู้สอนต้องไม่แยกการประเมินพัฒนาการ
ออกจากการจัดประสบการณ์ตามตารางประจําวัน ควรมีลักษณะการประเมินพัฒนาการในชั้นเรียน
(Classroom Assessment) ซึ่งหมายถึง กระบวนการและการสังเกต การบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/กิจกรรมประจําวันตามสภาพจริง ( Authentic Assessment) ผู้สอนควรจัดทําข้อมูล
หลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโตพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แล้วนํามาวิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการว่าเด็กรู้
อะไร สามารถทําอะไรได้ และจะทําต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ทั้งนั้นการดําเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน/กิจกรรม
ประจําวันและการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ดังนั้น ข้อมูลที่เกิดจากการประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้น จึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ตรงตาม
เปูาหมาย ผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด วิธีดําเนินงานในส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดประสบการเรียนรู้ เพื่อสามารถนําไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการประเมิน
พัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนที่มีความถูกต้อง ยุติธรรม
เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สะท้อนผลและสภาพ
ความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายของการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
๑. ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการเด็กของผู้สอนระดับปฐมวัยจะมีขั้นตอนสําคัญๆคล้ายคลึงกับการประเมิน
การศึกษาทั่วไป ขั้นตอนต่าง ๆ อาจปรับลด หรือเพิ่มได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ หรืออาจสลับลําดับก่อนหลังได้บ้าง ขั้นการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยสรุปควรมี ๖ ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับหน่วยการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน
การประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วถึง
ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ผู้สอนต้องทําคือ การ
กําหนดการประเด็นการประเมิน ได้แก่ สภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละวัยของเด็กที่เกิดจากกาจัดประสบการณ์ใน
แต่ การจัดประสบการณ์ มากําหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ย่อยของ
กิจกรรมตามตารางประจําวัน ๖กิจกรรมหลัก หรือตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่กําหนด ผู้สอนต้อง
วางแผนและออกแบบวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม บางครั้งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการที่ผู้สอนเลือกใช้ต้องมีความหมาย
หลากหลาย หรือมากว่า ๒ วิธีการ
ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะต้องกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินในขั้นตอนที่ ๒ อาจใช้แนวทางการกําหนดเกณฑ์ที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นในส่วนที่ ๒ เป็นเกณฑ์การประเมินแยกส่วนของแต่ละพฤติกรรมและเกณฑ์สรุปผลการ
ประเมิน พร้อมกับจัดทําแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัด
ประสบการณ์นั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๔ การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนออกแบบ/วางแผนและทําการ
สังเกต พฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือการสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงาน/
ชิ้นงานของเด็ก อย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ทั่วถึงครบทุกคน สอดคล้องและตรง
ประเด็นการประเมินที่วางแผนไว้ในขั้นตอนที่ ๔ บันทึกลงในเครื่องมือที่ผู้สอนพัฒนาหรือจัดเตรียมไว้
การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์นั้น
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม อาจให้ระดับคุณภาพ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ หรือให้คําสําคัญ
ที่เป็นคุณภาพ เช่น ดี พอใช้ ควรส่งเสริม ก็ได้ ทั้งนี้ควรเป็นระบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ในระยะต้นควรเป็นการประเมินเพื่อความก้าวหน้าไม่ควรเป็นการ
ประเมินเพื่อตัดสิ้นพัฒนาการเด็ก หากผลการประเมินพบว่า เด็กอยู่ในระดับ ๑ พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด
ผู้สอนต้องทําความเข้าใจว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการเร็วหรือช้า ผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ส่งเสริมในหน่วย
การจัดประสบการณ์ต่อไปอย่างไร ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการในแต่ละหน่วยการ
จัดประสบการณ์ของผู้สอน จึงเป็น การสะสมหรือรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล
หรือรายกลุ่มนั่นเอง เมื่อผู้สอนจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการจัดประสบการณ์ตามที่วิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้รายปีของแต่ละภาคเรียน
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่เป็นผู้ประเมิน ควรดําเนินการ ดังนี้
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๑) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินพัฒนาการเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์
ผู้สอนจะบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กลงในแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึง
ประสงค์ของหน่วยการจัดประสบการณ์หน่วยที ๑ จนถึงหน่วยสุดท้ายของภาคเรียน
๒) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินประจําภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๒ เมื่อสิ้นปี
การศึกษา ผู้สอนจะนําผลการประเมินพัฒนาการสะสมที่รวบรวมไว้จากทุกหน่วยการเรียนรู้สรุปลงในสมุด
บันทึกผลประเมินพัฒนาการประจําชั้น และสรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการนําข้อมูลไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนซึ่งเป็นครูประจําชั้นจะ
สรุปผลเพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อ
นําเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการตัดสิน และแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับครู
ประจําชั้นจะจัดทํารายงานผลการประเมินประจําตัวนักเรียน นําข้อมูลไปใช้สรุปผลการประเมินคุณภาพเด็ก
ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยนําข้อมูลจากการวิเคราะห์การเรียนรู้รายปีในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมาตรวจสอบความถี่ของตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ว่าเกิดขึ้นกับเด็กตามหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ใดบ้าง
ขั้นตอนที่ ๑.๑ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๒ ตรวจสอบความถี่เพื่อตรวจสอบจํานวนครั้งของตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ว่าวางแผน
ให้เกิดพัฒนาการในหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใดบ้างจากหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ กาหนดสิ่งที่ประเมินและวิธีการประเมิน โดยกําหนดสภาพที่พึงประสงค์ที่วิเคราะห์ไว้ใน
ขั้นตอนที่ ๑.๒ มากําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ๖ กิจกรรมหลัก
๒.๑ การเขียนหรือกําหนดจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการจัดประสบการณ์
๒.๒ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ผู้สอนจะต้องกําหนดเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการเด็กให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินตามแผนการจัดกิจกรรม พร้อมทําเกณฑ์การประเมิน
และสรุปผลการประเมิน พร้อมจัดทําแบบบันทึกผลหลังสอนประจําหน่วยการจัดประสบการณ์
ขั้นตอนที่ ๔ การดาเนินการเป็นการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินโดย
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงานชิ้นงาน
ของเด็กอย่างเป็นระบบ ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมให้เด็ก เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กทุกคน และ
บันทึกลงแบบบันทึกผลหลังสอนประจําหน่วยการจัดประสบการณ์ ที่จัดเตรียมไว้
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล เมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนจะ
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการประเมินในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กหลังการ
จัดประสบการณ์ลงในแบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ประจําหน่วยการจัดประสบการณ์ และเก็บสะสม
เพื่อนําได้สรุปผลในการตัดสินพัฒนาการเด็กในภาพรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยผู้สอนจะนําผลการประเมิน

138
พัฒนาสะสมที่รวบรวมไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ มาสรุปลงในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจําชั้นและ
สรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน ทั้งนี้การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ ผู้สอนควรใช้ ฐานนิยม ( Mode)
จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินมากที่สุด ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการนาข้อมูลไปใช้ ครูประจําชั้นจะสรุปผลเพื่อพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง๔ ด้าน และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
ผลการตัดสินและแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับครูประจําชั้นจะจัดทํารายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล รายภาค และรายปีต่อผู้ปกครองในสมุดรายงานประจําตัวเด็กนักเรียน
การบริหารจัดการหลักสูตร
การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ หลักสูตร
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
และชุมชนมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
๑. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้
๑.๑ ศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑.๒ คัดเลือกบุคลากรที่ทํางานกับเด็ก เช่น ผู้สอน พี่เลี้ยง อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติหลักของบุคลากร ดังนี้
๑.๒.๑ มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑.๒.๒ มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ ความเป็นกันเองกับ
เด็กอย่างเสมอภาค
๑.๒.๓ มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย
๑.๒.๔พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้
๑.๒.๕ มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จักประหยัด
๑.๒.๖ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติต่อเด็ก
๑.๒.๗ มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและ
ตัดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความ เป็นธรรม
๑.๒.๘ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์
๑.๓ ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค และ
ปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ที่กําหนด
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๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
๑.๕ เป็นผู้นําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ กําหนดวิสัยทัศน์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ
๑.๖ สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝุายในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๗ จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตร อย่างเป็นระบบและมี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา
๑.๘ สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออํานวยต่อ
การเรียนรู้
๑.๙ นิเทศ กํากับ ติดตามการใช้หลักสูตร โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ
๑.๑๐ กํากับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนําผลจากการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑.๑๑ กํากับ ติดตาม ให้มีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ เพื่อนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคมและ
ให้มีความทันสมัย
๒. บทบาทผู้สอนปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ผู้สอนจึง
มีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะทําให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรมี
บทบาท / หน้าที่ ดังนี้
๒.๑ บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
๒.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กที่เด็กกําหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเองและ
ผู้สอนกับเด็กร่วมกันกําหนด โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน
๒.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทางวิชาการ
ในการผลิตกระทํา หรือหาคําตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล
๒.๑.๓ กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองด้วยวิธี
การศึกษาที่นําไปสู่การใฝุรู้ และพัฒนาตนเอง
๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กทํา
กิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล
๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ
๒.๑.๖ ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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๒.๑.๗ ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างสม่ําเสมอ
๒.๑.๘ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ
๒.๒ บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก
๒.๒.๑ สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และ สติปัญญา
๒.๒.๒ ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
๒.๒.๓ ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก
๒.๒.๔ ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
๒.๒.๕ จําแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะ
บุคคล
๒.๒.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๓ บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน
๒.๓.๑ นํานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
๒.๓.๒ ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
๒.๓.๓ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / กระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้
๒.๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝุรู้มีวิสัยทัศน์
และทันสมัยทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร
๒.๔.๑ ทําหน้าที่วางแผนกําหนดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
๒.๔.๒ จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ให้เด็กมีอิสระในการ
เรียนรู้ทั้งกายและใจ เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ทํางาน และเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
๒.๔.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
๓. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้อง
สื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ดังนั้น พ่อแม่
หรือผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
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๓.๑ มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ กําหนด
แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผูส้ อนและเด็ก
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตาม
ศักยภาพ
๓.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๔ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเป็น
๓.๕ อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของเด็ก
๓.๖ ปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง
๓.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมี คุณธรรม
นําไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
๓.๘ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๔. บทบาทของชุมชน
การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้ชุมชนมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
/ ชมรมผู้ปกครอง
๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการของ
สถานศึกษา
๔.๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง
๔.๔ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๔.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
๔.๖ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทําหน้าที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ( เด็กอายุ ๓ – ๖ ปี )สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะสามารถนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งใน
ส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับ
สภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดโดยดําเนินการดังนี้
๑. เปูาหมายคุณภาพเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และสาระการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ใน
การพัฒนาเด็ก เพื่อนําไปทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพพัฒนาการของเด็กทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๒. การประเมินพัฒนาการ จะต้องคํานึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่พิการอาจต้องมี
การปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อต่อสภาพเด็ก ทั้งวิธีการเครื่องมือที่ใช้ หรือกลุ่มเด็กที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสําคัญอย่างยิ่ง บุคลากรทุกฝุาย
จะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆทั้งระบบ การเชื่อมต่อ
ของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลสําเร็จได้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นําในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทําความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอื้อต่อการ
เชื่อมโยงการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อการศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้
๑.๑ จัดประชุมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเชื่อมต่อของ
หลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อครูทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้สอดคล้อง
กับเด็กวัยนี้
๑.๒ จัดหาเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ครูและ
บุคลากรอื่น ๆได้ศึกษาทําความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการ
อบรม ดูงาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น
๑.๔ จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษา พ่อ
แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ
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๑.๕ จัดให้มีการพบปะ หรือการทํากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง
ในระหว่างที่เด็กอยู่ในระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียน การ
สอนของบุตรหลานตนได้อย่างถูกต้อง
๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบาง
โอกาส
๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียนระดับ
ปฐมวัยศึกษาและก่อนเด็กจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ การศึกษาทั้งสอง
ระดับและให้ความร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี
๒. ครูระดับปฐมวัย
ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อน
เลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยครูอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะทําให้
ครูระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป
๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทําความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่น
๓. ครูระดับประถมศึกษา
ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกับครูและห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน
๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้อง
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทํากิจกรรมได้อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องทําความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ
และเข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความเอาใจใส่ การดูแลและ
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การปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครูและสถานศึกษาในการช่วย
เตรียมตัวเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการหลักสูตร
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยบรรลุผล เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งครอบคลุมบทบาทของผู้บริหาร บทบาทของครูผู้สอน บทบาทของ
ผู้ปกครอง ชุมชนและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งได้กําหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยต้องมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบไปด้วย
1.1 กรรมการที่ปรึกษา เป็นศึกษานิเทศก์ ของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
1.2 ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ
1.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนทุกคน เป็นกรรมการ
1.4 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกรรมการ
1.5 ครูฝุายวิชาการ ของโรงเรียน เป็นกรรมการ
1.6 ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
1.7 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ
1.8 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทําหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตร และตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนมีการประกาศใช้ และกํากับติดตามให้มีการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับแกนกลาง
2. จัดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยแต่งตั้งเป็นคําสั่ง
ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
2.1 ประธานกรรมการ
2.2 กรรมการ
2.3 กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ตรวจสอบประเมินหลักสูตรให้มีหัวข้อ เนื้อหาครบตามที่
กําหนด และต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับแกนกลาง
3. จัดให้มีการสรุปผลการใช้หลักสูตร โดยประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย แล้วสรุปผล นําผลที่ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
4. จัดให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในหลักสูตรหากใช้แล้วเกิดปัญหาในการใช้ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และหลักสูตรแกนกลางให้มากที่สุด
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การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
การสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรทุกฝุายจะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจ ใน
การจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียน การสอน ตัวเด็ก ผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งระบบ การสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 จะประสบความสําเร็จได้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญทีม่ ีบทบาทเป็นผูน้ าํ ในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
โดยเฉพาะระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในช่วง 3 – 6 ปี กับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทําความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้าน
วิชาการที่จะเอื้อต่อการเชื่อมโยงการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อ ดังตัวอย่างกิจกรรม
ต่อไปนี้
1.1 จัดประชุมครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ศึกษาร่วมกันพัฒนารอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับ ให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อผู้สอนทั้ง
สองระดับจะได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้
1.2 จัดหาเอกสารด้านหลักสูตร เอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและ
บุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาทําความเข้าใจ อย่างสะดวกเพียงพอ
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจาก
การอบรม ดูงาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะผู้สอนในระดับเดียวกันเท่านั้น
1.4 จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ
1.5 ระหว่างที่เด็กอยู่ในระดับปฐมวัย ผู้บริหารควรจัดให้มีการพบปะ ทํากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง เพื่อผู้ปกครองจะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนการสอนของ
บุตรหลานตนได้อย่างถูกต้อง
1.6 สถานศึกษาที่มีเด็กทั้งสองระดับควรจัดกิจกรรมที่ผู้สอน ผู้ปกครอง และเด็กได้ทํา
กิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส
2. ผู้สอนระดับปฐมวัย
ผูส้ อนระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาทําความรูค้ วามเข้าใจหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้สอนอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
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2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งจะทําให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้ใหม่ต่อไป
2.2 พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
2.3 จัดให้เด็กได้มีโอกาสทําความรู้จักกับผู้สอนตลอดจนสภาพแวดล้อมบรรยากาศของ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่นๆ
3. ผู้สอนระดับประถมศึกษา
ผูส้ อนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติทีด่ ตี อ่ การจัดประสบการณ์
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีโอกาสได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกับครูผู้สอนและ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน
3.2จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัยโดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ภายในห้องเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทํากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมของเล่น เพื่อ
ช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
3.3 จัดกิจกรรมสร้างข้อตกลงที่เกิดจากเด็กร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
3.4 เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
4. ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ผูป้ กครองและบุคลากรทางการศึกษาต้องทําความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทัง้ สอง
ระดับและเข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรัก ความเอาใจใส่ การ
ดูแล และปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษา
ในการช่วยเหลือเตรียมตัวเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
การจัดสถานศึกษาปฐมวัยมีหลักการสําคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอํานาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
ผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมจําเป็นต้องมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝุายที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็น
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง
การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
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และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดําเนินการที่เป็นระบบเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ เขตพื้นที่ทุกระดับละทุกอาชีพ การกํากับดูแล
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝุายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนําข้อมูลจากรายงาน
ผลมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
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ภาคผนวก
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการระดับปฐมวัย
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
..........................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

สัปดาห์ท่ี.........

หน่วยอาหารดีมีประโยชน์

ขั้นที่ 1 กําหนดหัวข้อ
ขั้นที่ 2 ระดมความคิดจากเด็ก
ความหมายของอาหาร

การปรุ งอาหาร/ ขนม

ประเภทของอาหาร

อาหารดีมีประโยชน์

อาหารหลัก 5 หมู่

ประโยชน์ของอาหาร
สิ่งที่เด็กรู้แล้ว

สิ่งที่เด็กอยากรู้

- ทุกคนรับประทานอาหาร
- ความหมายของอาหาร
- เด็กควรดื่มนม
- อาหารที่มีประโยชน์
- ดื่มน้ําหลังรับประทานอาหาร - ประโยชน์ของอาหาร
- ผลไม้มีรสชาติอร่อย

สิ่งที่เด็กควรรู้
- ความหมายของอาหาร
- ประเภทของอาหาร
- อาหารหลัก 5 หมู่
- ประโยชน์ของอาหาร
- การปรุงอาหาร/ขนม

ขั้นที่ 3 วางแผนจัดกิจกรรม
หน่วย อาหารดีมีประโยชน์
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กิจกรรมเคลื่อนไหว
- การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
- การเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
- การเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณ
- การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
- การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ

กิจกรรมสร้างสรรค์
- การวาดระบายสีอาหาร
- การเปุาสี
- การฉีกปะภาพอาหาร
- การปั้นผลไม้ที่ชอบ
- การพิมพ์ภาพ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- การสนทนา ซักถามเกี่ยวกับอาหาร
- การร้องเพลง,ท่องคําคล้องจอง
- การฟังนิทาน
- การสนทนาเกี่ยวกับภาพ
- การทดลองน้ํามะนาวโซดาแสนอร่อย
- การทดลองการละลายของน้ําตาล
- การแสดงค่าจํานวน 5 และการนับจํานวน
- การสรุปเรื่องที่เรียน
- การพูดคําภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเสรี
การเล่นตามมุมต่าง ๆ
- มุมบ้าน เช่นอาหารต่างๆ
- มุมบล็อก
- มุมหนังสือมีหนังสือเกี่ยวกับอาหาร
- มุมร้านค้ามีขนม
- มุมศิลปะ
- มุมดนตรี

กิจกรรมกลางแจ้ง
- การเล่นลื่นไถล
- การเล่นเกมกินวิบาก
- การเล่นรับ – ส่งอาหาร
- การมอญซ่อนผ้า
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม

ขั้นที่ 4 การจัดประสบการณ์ตามพัฒนาการแต่ละด้าน

เกมการศึกษา
- เกมตัดต่อภาพภาพอาหาร
- เกมเรียงลําดับเหตุการณ์การปรุงอาหาร
- เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ
- เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์
- เกมจับคู่แบบอุปมา – อุปไมย
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หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์ จิตใจ

1.วิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดโดยไม่เสียการทรงตัว (มฐ
2/1 )
2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง (มฐ
2/1)
3.เดินขึ้น – ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
(มฐ.2/1)
4.เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวได้ (มฐ.2/1)
5.โยนบอลไปข้างหน้าได้อย่างมีเปูาหมาย (มฐ.2/2)

1.ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี (มฐ 3/1 )
2.มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก (มฐ 3/2)
3.มุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จด้วยตนเอง (มฐ 4/1 )
4. สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ( มฐ 5/2 )
5.สนใจและมีความสุขในการชม/เล่น/ออกกําลังกาย(มฐ 5/3 )
6.มีความสุขกับเสียงเพลงและดนตรี (มฐ.5/1)
7.แบ่งปันและให้การช่วยเหลือผู้อื่น (มฐ 4/3)
8.ใช้สิ่งของส่วนตัวอย่างประหยัดและถูกวิธี (มฐ 4/4)

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

1. เล่นหรือทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ (มฐ 8/1)
2.ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้ ( มฐ 8/2)
3.รอคอยตามลําดับก่อน – หลังได้ (มฐ 8/1)
4.เป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี (มฐ. 8/2)
5. ปฏิบัติในการนอนและเก็บเครื่องนอนเข้าที่
(มฐ.6/1)
6.รู้จักกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ (มฐ.7/2)

1.สนทนาโต้ตอบ/เล่าเป็นเรื่องราวได้ (มฐ 9/1)
2.จําแนกสิ่งของตามจํานวน ขนาด สีได้ ( มฐ 10/1 )
3.สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
(มฐ ที่ 11/1)
4.เล่านิทาน เล่าสิ่งที่คิดหรือเรื่องราวตามจินตนาการ (มฐ 10/3)
5.ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจได้นานขึ้นอย่างมีความสุข
(มฐ.12/1)

112
ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้ปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
มาตรฐานคณิตศาสตร์ (ค.ป.) ค.ป 1.1 เข้าใจในความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวน
ในชีวิตจริง
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ (ว.ป.) ว 1.1-1 สํารวจลักษณะและบอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของร่างกายตนเอง
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
มาตรฐานภาษอังกฤษ (ต.ป.) สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต .1.1 )
สาระการเรียนรู้ปฐมวัย
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กอาหารดีมีประโยชน์

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
1.1จานวน
-แสดงการปฏิบัติตนตาม
-นับปากเปล่า 1-20
หลักสุขอนามัย การ
-แสดงสิ่งต่างๆตาม
รับประทานอาหาร
จํานวนที่กําหนดให้ตั้งแต่
1 ถึง 5
-ระบุตัวเลขฮินดูอารบิก
แสดงจํานวนของสิ่งต่างๆ
ตั้งแต่ 1 - 5

สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
-การออกเสียงและเข้าใจ
ในความหมายของ
คําศัพท์ง่าย ๆ
เช่น
Food อาหาร
Rice ข้าว
Fruit ผลไม้
Water น้ํา
Banana กล้วย
Milk นม
ฯลฯ
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วย อาหารดีมีประโยชน์
สอนวันที่ .................. เดือน ................................................................. พ.ศ. ............................

1. สาระสาคัญ
สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง เรียกว่า
อาหาร
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้
2.เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
3.เด็กวิ่งและหยุดโดยไม่เสียการทรงตัว
4.เด็กวาดภาพพร้อมระบายสีรูปอาหารที่รับประทานในมื้อเช้าได้สวยงาม
5.เด็กร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี
6.เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
7.เด็กรู้จักแบ่งปันและให้การช่วยเหลือผู้อื่น
8.เด็กสามารถรอคอยตามลําดับก่อน – หลังได้
9.เด็กสนทนาโต้ตอบกับครู และผู้อื่นได้
10.เด็กสามารถนับปากเปล่า 1 – 20ได้
11.เด็กบอกคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารได้
12.เด็กบอกความหมายของอาหารได้
3. สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง
ประสบการณ์สาคัญ
1.บอกความหมายของอาหาร
2.แสดงสิ่งของตามจํานวนที่กําหนดให้ ตั้งแต่ 1 - 5
3.อ่านคําศัพท์เกี่ยวกับความหมายของอาหาร
4.วาดภาพพร้อมระบายสีอาหาร
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4.กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.เด็กยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน แล้วสํารวจตนเองให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะที่ครูเคาะเมื่อครู
เปุานกหวีดให้หยุดทันที่ในท่านั้นโดยไม่เสียการทรงตัว
2.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระประกอบเพลง “อาหารดีมีประโยชน์” เมื่อเพลงจบ ให้หยุด
เคลื่อนไหว แล้วจับมือนั่งเป็นวงกลม
3.เด็กและครูร่วมสนนาถึงเนื้อเพลงและสิ่งที่ได้จากการเคลื่อนไหวร่างกาย
กิจกรรมสร้างสรรค์
1.ครูแบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม แจกกระดาษให้ทุกคนและสีกลุ่มละ
1 กล่อง
2.สนทนาถึงอาหารมื้อเช้าที่รับประทานมา และให้เด็กวาดภาพระบายสีอาหารที่รับประทานในมื้อเช้า
2.เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนฟัง เสร็จแล้วช่วยกันเก็บอุปกรณ์
4.สังเกตการใช้สีและกระดาษอย่างประหยัด
กิจกรรมเสรี
1.ให้เด็กนับ 1 – 20 พร้อมๆกัน เพื่อเตรียมความพร้อม
2.สร้างข้อตกลงในการเล่น ไม่ส่งเสียงดังเกินไป เล่นของเล่นทีละอย่าง เมื่อเลิกเล่นแล้วเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
3.เด็กเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียน ( 30 นาที)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ความหมายของอาหาร
1.ให้เด็กร้องเพลง “อาหารดีมีประโยชน์” (ภาคผนวก)
2.สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง ว่าอาหารที่ดีคืออะไร มีอะไรบ้าง
3.อภิปรายสรุปว่าอาหาร คือสิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต
และแข็งแรง
4.ครูทําการทดลองเรื่อง การละลายของน้ําตาล
5.เด็กอ่านบัตรคําภาษาอังกฤษ คําว่า Food - อาหาร Good – ดี
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.ครูให้สัญญาณเตรียมตัวพร้อมเข้าแถวเรียง 1 ตามลําดับสูงไปหาต่ํา
2.เด็กเดินลงไปในสนาม ยืนเข้าแถวตอนตามความเหมาะสม
3.เด็กอบอุ่นร่างกายตามถนัดท่าละ 10 ครั้ง ฝึกกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
4.ครูแนะนําและสาธิตวิธีการลื่นไถลให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กลองปฏิบัติ ซักถามเด็กอีกครั้งเพื่อเข้าใจที่
ถูกต้อง
5.เด็กเล่นลื่นไถล( 30 นาที) โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
6.เด็กเข้าแถว สรุปสิ่งที่ได้จากการเล่น ล้างมือ เข้าห้องเรียน
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กิจกรรมเกมการศึกษา
1.แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน
2.ครูแนะนําและสาธิตการเล่นเกมตัดต่อภาพอาหารมีประโยชน์ ให้เด็กดู
3.ให้เด็กเล่นเกมตัดต่อภาพอาหารมีประโยชน์ สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับตัวเลขฮินดูอารบิก 1
–5 เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เด็กช่วยกันเก็บเกมให้
เรียบร้อย
5.เด็กและครูร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมการศึกษา
5.สื่อ / แหล่งเรียนรู้
เกมตัดต่อภาพอาหารมีประโยชน์บัตรคําภาษาอังกฤษ – ไทย เพลงอาหารดีมีประโยชน์ เกมจับคู่
ภาพกับตัวเลข 1 – 5 สี
6.การประเมินผล
วิธีการวัดผล
การสังเกต
การตรวจผลงาน
เครื่องมือวัดผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการตรวจผลงาน
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วย อาหารดีมีประโยชน์
สอนวันที่ .................. เดือน ................................................................. พ.ศ. ............................

1. สาระสาคัญ
ประเภทของอาหารที่รับประทานมี
ประโยชน์

2 ประเภท คือ อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มี

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการได้
2.เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
3.เด็กเปุาสีตามจินตนาการได้
4.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
5. เด็กอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารได้
6.เด็กเล่นเกมกินวิบากได้ถูกต้อง
7.เด็กสนทนาโต้ตอบกับครู และผู้อื่นได้
8.เด็กสามารถบอกประเภทของอาหารได้
9.เด็กสามารถนับปากเปล่า 1 – 20ได้
10.เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพอาหารได้
11.เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
12.เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้
3. สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงส่วนสิ่งที่กินแล้วมีแต่ความ
อร่อยไม่ได้ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเรียกว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์
ประสบการณ์สาคัญ
1.บอกประเภทของอาหาร
2.นับปากเปล่า 1 – 20
3.อ่านคําศัพท์เกี่ยวกับความหมายของอาหาร
4.เปุาสีพร้อมตกแต่ง
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4.กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.เด็กยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน แล้วสํารวจตนเองครูเปิดเพลง เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ
พร้อมกัน
2.เด็กออกมาแสดงท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการเป็นผู้นําเพื่อน
2 – 3 คน
3.เด็กและครูร่วมสรุปสิ่งที่ได้จากการเคลื่อนไหวร่างกาย
กิจกรรมสร้างสรรค์
1.ครูแบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม แจกกระดาษให้ทุกคนและสีผสมน้ําสําหรับการเปุาสีกลุ่มละ
1 ชุด
2.สนทนาถึงการเปุาสีและตกแต่งให้เป็นภาพที่สวยงาม
2.เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนฟัง พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพ เสร็จแล้วช่วยกันเก็บอุปกรณ์
4.สังเกตการใช้สีและกระดาษอย่างประหยัด
กิจกรรมเสรี
1.ให้เด็กนับ 1 – 20 พร้อมๆกัน เพื่อเตรียมความพร้อม
2.สร้างข้อตกลงในการเล่น ไม่ส่งเสียงดังเกินไป เล่นของเล่นทีละอย่าง เมื่อเลิกเล่นแล้วเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
3.เด็กเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียน ( 30 นาที)(ในมุมบทบาทสมมติ มีขนมที่มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ให้เด็กเล่นขายของ)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ประเภทของอาหาร
1.ครูนําของกินซึ่งมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ มาวางบนโต๊ะ
2.สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นว่ามีอะไรบ้าง ครูเอามาวางทําไม ให้เด็กจัดกลุ่มสิ่งของที่อยู่บน
โต๊ะพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ (ครูต้องการคําตอบที่ว่าอาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ หากได้คําตอบ
ที่ต้องการก็ดําเนินการในข้อ 3 ต่อ แต่หากว่าใช้เวลานานแล้วยังไม่ได้คําตอบที่ต้องการ ครูจัดเป็น 2 กลุ่ม
แล้วให้เด็กช่วยตอบเหตุผลที่ครูจัดกลุ่มเช่นนั้นจึงดําเนินการในข้อ 3 ไป)
3.อภิปรายสรุปว่าอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างไร และไม่มีประโยชน์เป็นอย่างไร
4.เด็กยกตัวอย่างอาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นอกเหนือจากที่ครูนํามา
5.เด็กอ่านบัตรคําภาษาอังกฤษ คําว่า SWEET – ขนม BANANA – กล้วย WATERMELON –
แตงโม MILK – นม
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.ครูให้สัญญาณเตรียมตัวพร้อมเข้าแถวเรียง 1 ตามลําดับสูงไปหาต่ํา
2.เด็กเดินลงไปในสนาม ยืนเข้าแถวตอนตามความเหมาะสม
3.เด็กอบอุ่นร่างกายตามผู้นํา (
5 นาที ) ฝึกกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
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4.ครูแนะนําวิธีการเล่นเกมกินวิบากและสาธิตการเล่นให้เด็กดู แล้วให้เด็กลองปฏิบัติ ซักถามเด็กอีก
ครั้งเพื่อเข้าใจที่ถูกต้อง
5.เด็กเล่นเกมกินวิบาก (
25 นาที) โดยครูคอยดูแลเป็นกรรมการ
6.เด็กเข้าแถว สรุปสิ่งที่ได้จากการเล่น ล้างมือ เข้าห้องเรียน
กิจกรรมเกมการศึกษา
1.แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน
2.ครูแนะนําและสาธิตการเล่นเกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (อาหาร) ให้เด็กดู
3.ให้เด็กเล่นเกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (อาหาร) สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กช่วยกันเก็บเกมให้เรียบร้อย
5.สื่อ / แหล่งเรียนรู้
เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (อาหาร) บัตรคําภาษาอังกฤษ – ไทย ขนม อาหารทั้งมีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ ขนมที่จะนํามาเล่นเกมกินวิบาก เช่น ขนมโก๋ กล้วย นม แตงโม ฯลฯ
6.การประเมินผล
วิธีการวัดผล
การสังเกต
การตรวจผลงาน
เครื่องมือวัดผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการตรวจผลงาน
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วย อาหารดีมีประโยชน์
สอนวันที่ .................. เดือน ................................................................. พ.ศ. ............................

1. สาระสาคัญ
อาหารหลัก
5 หมู่ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 อาหารจําพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ นมและไข่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1
อาหารจําพวกแปูงและน้ําตาล หมู่ที่ 3 อาหารจําพวกผักต่างๆ หมู่ที่ 4 อาหารจําพวกผลไม้ต่างๆ หมู่ที่ 5
อาหารจําพวกไขมัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณได้
2.เด็กเดินขึ้น – ลงบันไดได้อย่างคล่องแคล่ว
3.เด็กฉีกปะติดภาพอาหารได้
4.เด็กมีความสุขกับเสียงเพลงและดนตรี
5. เด็กอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารได้
6.เด็กเล่นเกมรับ – ส่งอาหารได้ถูกต้อง
7.เด็กสนทนาโต้ตอบกับครู และผู้อื่นได้
8.เด็กสามารถบอกชื่อของอาหารหลัก 5 หมู่ได้
9.เด็กแสดงค่า 1 – 5 ได้
10.เด็กจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ของภาพอาหารได้
11.เด็กสามารถปฏิบัติตนในการนอนได้
12.เด็กร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความสนใจได้
3. สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
อาหารหลัก 5 หมู่ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 อาหารจําพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ นมและไข่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1
อาหารจําพวกแปูงและน้ําตาล หมู่ที่ 3 อาหารจําพวกผักต่างๆ หมู่ที่ 4 อาหารจําพวกผลไม้ต่างๆ หมู่ที่ 5
อาหารจําพวกไขมัน
ประสบการณ์สาคัญ
1.ยกตัวอย่างอาหารหลัก
5 หมู่
2.แสดงค่า 1 – 5
3.อ่านคําศัพท์เกี่ยวกับความหมายของอาหาร
4.ฉีกปะติดภาพอาหาร
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4.กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.เด็กยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน แล้วสํารวจตนเอง
2.ครูสร้างข้อตกลงในการเคลื่อนไหวตามสัญญาณ เช่น ครูเคาะช้าๆ ให้เด็กเดิน ครูเคาะเร็วๆ ให้
เด็กวิ่งครูเปุานกหวีดให้เด็กหยุดในท่านั้น
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณ
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
กิจกรรมสร้างสรรค์
1.ครูแบ่งเด็กเป็น ตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม
ของอาหาร กระดาษสี และกาวไปให้ทุกคนในกลุ่ม
2.สนทนาถึงการสร้างภาพฉีกปะ เมื่อเด็กเข้าใจดีแล้วให้ทํางาน
2.เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนดู เสร็จแล้วช่วยกันเก็บอุปกรณ์
4.สังเกตการใช้กระดาษสีและกาวอย่างประหยัด

1 คน ไปรับภาพโครงร่าง

กิจกรรมเสรี
1.ให้เด็กนับ 1 – 20 พร้อมๆกัน เพื่อเตรียมความพร้อม
2.สร้างข้อตกลงในการเล่น ไม่ส่งเสียงดังเกินไป เล่นของเล่นทีละอย่าง เมื่อเลิกเล่นแล้วเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
3.เด็กเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียน ( 30 นาที)(ในมุมบทบาทสมมติ มีภาพหรือของจําลองหรือ
ของจริงที่เป็นอาหาร 5 หมู่)
4.เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อหมดเวลาเล่นหรือไม่เล่นแล้ว
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
อาหารหลัก
5 หมู่
1.ครูให้เด็กดูภาพอาหารหลัก
5 หมู่
2.สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารทั้ง
5 หมู่ว่าแต่ละหมู่มีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไร
3.ทําการทดลองเรื่องน้ํามะนาวโซดาแสนอร่อยแบ่งเด็กเป็นกลุ่มทําการทดลองตามขั้นตอนที่ครู
แนะนํา
4.เด็กชิมรสชาติของตนเองและกลุ่มเพื่อนๆ แล้วเปรียบเทียบว่ารสชาติกลุ่มไหนที่อร่อยที่สุดและกลุ่ม
ไหนอร่อยน้อยที่สุด
5.ครูให้ความรู้เกี่ยวกับฟองของโซดาว่าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เช่นเดียวกับน้ําอัดลมที่ประกอบด้วยน้ํา น้ําตาลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
6.สรุปอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่
7.เด็กอ่านบัตรคําภาษาอังกฤษ คําว่า EGG – ไข่ FISH – ปลา VEGETABLE – ผัก FRIUT –
ผลไม้ RICE – ข้าว CURRY – แกง MANGO – มะม่วง

121
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.ครูให้สัญญาณเตรียมตัวพร้อมเข้าแถวเรียง 1 ตามลําดับสูงไปหาต่ํา
2.เด็กเดินลงไปในสนาม ยืนเข้าแถวตอนตามความเหมาะสมอบอุ่นร่างกายตามผู้นํา (
5 นาที )
3.ครูแนะนําวิธีการเล่นเกมรับ – ส่งอาหารและสาธิตการเล่นให้เด็กดู แล้วให้เด็กลองปฏิบัติ ซักถาม
เด็กอีกครั้งเพื่อเข้าใจที่ถูกต้อง
4.เล่นเกมรับ – ส่งอาหาร (
25 นาที) โดยครูคอยดูแลเป็นกรรมการ
6.เด็กเข้าแถว สรุปสิ่งที่ได้จากการเล่น ล้างมือ เข้าห้องเรียน
กิจกรรมเกมการศึกษา
1.แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน
2.ครูแนะนําและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
3.ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กช่วยกันเก็บเกมให้เรียบร้อย
5.สื่อ / แหล่งเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ บัตรคําภาษาอังกฤษ – ไทย แผ่นภาพอาหารหลัก 5 หมู่ ขนม
สําหรับเล่นเกมรับ – ส่งอาหาร มะนาว โซดา น้ําเชื่อม
6.การประเมินผล
วิธีการวัดผล
การสังเกต
การตรวจผลงาน
เครื่องมือวัดผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการตรวจผล
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วย อาหารดีมีประโยชน์
สอนวันที่ .................. เดือน ................................................................. พ.ศ. ............................

1. สาระสาคัญ
ประโยชน์ของอาหาร คือทําให้ร่างกายเจริญเติบ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย บํารุงสมอง บํารุงกระดูกและฟัน ร่างกายสดชื่นผิวพรรณสดใส เป็นต้น
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์ได้
2.เด็กเดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวได้
3.เด็กปั้นดินน้ํามันเป็นอาหารที่ชอบได้
4.เด็กมีความเป็นผู้นํา – ผู้ตามที่ดี
5. เด็กอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารได้
6.เด็กเล่นเกมบอกชื่ออาหารได้
7.เด็กเล่าเรื่องตามจินตนาการได้
8.เด็กสามารถบอกประโยชน์ของอาหารได้
9.เด็กแสดงค่า 1 – 5 ได้
10.เด็กจับคู่แบบอุปมา – อุปไมยได้
11.เด็กสนใจและมีความสุขในการออกกําลังกาย
3. สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ประโยชน์ของอาหาร คือทําให้ร่างกายเจริญเติบ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย บํารุงสมอง บํารุงกระดูกและฟัน ร่างกายสดชื่นผิวพรรณสดใส เป็นต้น
ประสบการณ์สาคัญ
1.บอกประโยชน์ของอาหาร
2.แสดงค่า 1 – 5
3.อ่านคําศัพท์เกี่ยวกับความหมายของอาหาร
4.ปั้นดินน้ํามัน

123
4.กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.เด็กยืนเป็นแถวตอน
4 แถว แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน แล้วสํารวจตนเอง
2.ครูสร้างข้อตกลงในการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ เช่น เมื่อเพลงขึ้นให้ทุกคนเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ
อุปกรณ์โดยไม่ชนกัน เมื่อได้ยินสัญญาณจากครูให้เปลี่ยนท่า และเมื่อเพลงหยุดก็ให้หยุดเคลื่อนไหว
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
กิจกรรมสร้างสรรค์
1.ครูแบ่งเด็กเป็น ตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม
1 คน ไปรับดินน้ํามันและที่
รองปั้นจากครูนําไปให้ทุกคนในกลุ่ม
2.สนทนาถึงอาหารที่เด็กๆชอบที่สุด เด็กปั้นดินน้ํามันเป็นอาหารที่ชอบ เมื่อเด็กเข้าใจดีแล้วให้
ทํางาน
2.เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนดู เสร็จแล้วช่วยกันเก็บอุปกรณ์
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการทํากิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
1.ให้เด็กนับ 1 – 20 พร้อมๆกัน เพื่อเตรียมความพร้อม
2.สร้างข้อตกลงในการเล่น ไม่ส่งเสียงดังเกินไป เล่นของเล่นทีละอย่าง เมื่อเลิกเล่นแล้วเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
3.เด็กเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียน ( 30 นาที)(ในมุมบทบาทสมมติ มีภาพหรือของจําลองหรือ
ของจริงที่เป็นอาหาร 5 หมู่)
4.เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อหมดเวลาเล่นหรือไม่เล่นแล้ว
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ประโยชน์ของอาหาร
1.ครูเล่านิทาน เรื่อง “แมวเหมียวจอมพลัง” ให้เด็กฟัง
2.สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับนิทาน
3.เด็กและครูร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารจากนิทาน
4.ครูสรุปประโยชน์ของอาหารอีกครั้ง
5.เด็กอ่านบัตรคําภาษาอังกฤษ คําว่า ORANGE – ส้ม MILK – นม
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.ครูให้สัญญาณเตรียมตัวพร้อมเข้าแถวเรียง 1 ตามลําดับสูงไปหาต่ํา
2.เด็กเดินลงไปในสนาม ยืนเข้าแถวตอนตามความเหมาะสมอบอุ่นร่างกายตามผู้นํา (
เดินต่อเท้าถอยหลัง

5 นาที ) ฝึก
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3.ครูแนะนําวิธีการเล่นเกมบอกชื่ออาหารและสาธิตการเล่นให้เด็กดู แล้วให้เด็กลองปฏิบัติ ซักถาม
เด็กอีกครั้งเพื่อเข้าใจที่ถูกต้อง
4.เล่นเกมบอกชื่ออาหาร (
25 นาที) โดยครูคอยดูแลเป็นกรรมการ
6.เด็กเข้าแถว สรุปสิ่งที่ได้จากการเล่น ล้างมือ เข้าห้องเรียน
กิจกรรมเกมการศึกษา
1.แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน
2.ครูแนะนําและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพแบบอุปมา – อุปไมย
3.ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพแบบอุปมา – อุปไมย สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เด็กช่วยกันเก็บเกมให้เรียบร้อย
5.สื่อ / แหล่งเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ บัตรคําภาษาอังกฤษ – ไทย นิทาน อาหาร 1 อย่าง
6.การประเมินผล
วิธีการวัดผล
การสังเกต
การตรวจผลงาน
เครื่องมือวัดผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการตรวจผลงาน
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วย อาหารดีมีประโยชน์
สอนวันที่ .................. เดือน ................................................................. พ.ศ. ............................

1. สาระสาคัญ
การทําให้อาหารสดๆ สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย เรียกว่าการปรุง การปรุงอาหารทําได้
หลายวิธี เช่น การทอด การต้ม การนึ่ง การแกง การปิ้ง การย่าง เป็นต้น
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระได้
2.เด็กโยนบอลไปข้างหน้าอย่างมีเปูาหมายได้
3.เด็กพิมพ์ภาพจากสิ่งต่างๆแล้วตกแต่งเป็นอาหารที่ชอบได้
4.เด็กเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. เด็กอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารได้
6.เด็กเล่นเกมใครได้ให้บอกได้
7.เด็กเล่าขั้นตอนการปรุงอาหารได้
8.เด็กสามารถบอกวิธีปรุงอาหารได้
9.เด็กแสดงค่า 1 – 5 ได้
10.เด็กมุ่งมั่นทํางานจนสําเร็จได้
11.เด็กเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
12.เด็กรู้จักกล่าวคําขอบคุณและขอโทษได้
3. สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การปรุงอาหารคือการทําอาหารดิบให้สุก ด้วยวิธีการต้ม นึ่ง ทอด ปิ้ง ย่าง ฯลฯ รวมทั้งมีรสชาติ
หวาน เค็ม เปรี้ยว เผ็ด เป็นต้น
ประสบการณ์สาคัญ
1.การปรุงของอาหาร
2.แสดงค่า 1 – 5
3.อ่านคําศัพท์เกี่ยวกับความหมายของอาหาร
4.พิมพ์ภาพจากวัสดุต่างๆ
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4.กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.เด็กยืนเป็นแถวตอน
4 แถว แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน
2.ครูสร้างข้อตกลงในการเคลื่อนไหวร่างกกายอย่างอิสระ เช่น เมื่อเพลงขึ้นให้ทุกคนเคลื่อนที่ไปรอบ
ทิศทางภายในบริเวณที่ครูกําหนดและต้องไม่ถูกตัวเพื่อน เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงในท่าที่ตนเองชอบ และ
เมื่อเพลงหยุดก็ให้หยุดเคลื่อนไหวเป็นต้น
3.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ 30 นาที
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์
1.ครูนําภาพการพิมพ์ภาพและตกแต่งเป็นภาพอาหารให้เด็กดู ชวนสนทนาถึงวัสดุที่นํามาพิมพ์ภาพ
สี และการตกแต่งให้สวยงาม
2.ครูแบ่งเด็กเป็น ตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน ไปรับกระดาษและสี
จากครูนําไปให้ทุกคนในกลุ่ม
3.เด็กแต่ละไปหาวัสดุที่จะนํามาพิมพ์ภาพในบริเวณอาคารเรียนและนํามาพิมพ์ภาพพร้อมตกแต่งให้
สวยงาม
4.เด็กนําเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนดู เสร็จแล้วช่วยกันเก็บอุปกรณ์และสถานที่
4.เด็กและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการทํากิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
1.ให้เด็กนับ 1 – 20 พร้อมๆกัน เพื่อเตรียมความพร้อม
2.สร้างข้อตกลงในการเล่น ไม่ส่งเสียงดังเกินไป เล่นของเล่นทีละอย่าง เมื่อเลิกเล่นแล้วเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
3.เด็กเล่นตามมุมต่างๆในห้องเรียน ( 30 นาที)(ในมุมบทบาทสมมติ มีภาพหรือของจําลองหรือ
ของจริงที่เป็นอาหาร 5 หมู่)
4.เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อหมดเวลาเล่นหรือไม่เล่นแล้ว
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
การปรุงอาหาร
1.ครูนําขนม (ขนมโค) กับข้าว (ผัดหมู) ขนมผิง เป็นต้น วางไว้บนโต๊ะ
2.สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการได้มาซึ่งขนมเหล่านั้นว่าด้วยด้วยวิธีการใด เช่นขนมโค ต้องผ่านการต้ม
ผัดหมูด้วยวิธีการผัด ขนมผิงด้วยวิธีการอบ เป็นต้น ให้เด็กช่วยการยกตัวอย่างอาหารอื่นๆและบอกวิธีทํา
ด้วย
3.ครูชวนอภิปรายและปรุงอาหารง่ายๆ เช่นการต้ม(ไข่)รวมทั้งให้เด็กได้ต้มไข่กันเองคนละฟอง โดย
ครูคอยดูแลเรื่องความปลอดภัย ให้เด็กวางไข่เอง กําหนดเวลานําไข่ขึ้นจากน้ําเอง
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4.ผ่าไข่ออกดูว่าข้างในเป็นอย่างไร อภิปรายเปรียบเทียบร่วมกัน เช่น สุกเกินไป พอดี หรือยังไม่
สุก ของใครทําได้พอดีที่สุด เป็นต้น ครูสรุปวิธีปรุงอาหารอีกครั้งและชวนเด็กสนทนาเพื่อการทําโครงงาน
เกี่ยวกับอาหาร
5.เด็กอ่านบัตรคําภาษาอังกฤษ คําว่า กิน – EAT ชอบ – LIKE น้ําปลา - FISH SAUCE
มะพร้าว - COCONUT
กิจกรรมกลางแจ้ง
1.ครูให้สัญญาณเตรียมตัวพร้อมเข้าแถวเรียง 1 ตามลําดับสูงไปหาต่ํา
2.เด็กเดินลงไปในสนาม ยืนเข้าแถวตอนตามความเหมาะสมอบอุ่นร่างกายตามผู้นํา (
5 นาที ) ฝึก
โยนบอลลงตะกร้า
3.ครูแนะนําวิธีการเล่นเกมใครได้ให้ออกและสาธิตการเล่นให้เด็กดู แล้วให้เด็กลองปฏิบัติ ซักถาม
เด็กอีกครั้งเพื่อเข้าใจที่ถูกต้อง
4.เล่นเกมใครได้ให้บอก (
25 นาที) โดยครูคอยดูแลเป็นกรรมการ
6.เด็กเข้าแถว สรุปสิ่งที่ได้จากการเล่น ล้างมือ เข้าห้องเรียน
กิจกรรมเกมการศึกษา
1.แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน
2.ครูแนะนําและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
1-5
3.ให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์
1 - 5 สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
4.เมื่อหมดเวลาเด็กช่วยกันเก็บเกมให้เรียบร้อย
5.สื่อ / แหล่งเรียนรู้
เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ บัตรคําภาษาอังกฤษ – ไทย ตัวอย่างขนมและอาหาร ไข่ หม้อ เตา
จาน สีน้ํา กรรไกร เทปเพลง
6.การประเมินผล
วิธีการวัดผล
การสังเกต
การตรวจผลงาน
เครื่องมือวัดผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการตรวจผลงาน
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หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ( ใบงานที่ 1 สัปดาห์ที่12 ) การบ้าน
จุดประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กรู้ความหมายของอาหารที่มีประโยชน์
2 เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต แยกแยะสิ่งต่างๆ
3. เพื่อให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
กิจกรรม ให้เด็กสนทนากับผู้ปกครองเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์แล้วลากเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันให้
ถูกต้อง

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

เกลือแร่หรือแร่ธาตุ

วิตามิน

ไขมัน

ชื่อ....................................................................นามสกุล............................................................................
เกณฑ์การประเมิน
= ควรเสริม
= พอใช้
= ดี
ผู้ประเมิน
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ครู

จุดประสงค์ที่
1
2
3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้ประเมิน
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หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ( ใบงานที่ 2 สัปดาห์ที่12 )
จุดประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กรู้ความหมายของอาหารหลัก 5 หมู่
2 เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต แยกแยะสิ่งต่างๆ
3. เพื่อให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
กิจกรรม
ให้เด็กลากเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้อง
อาหารหลักหมู่ที่ 1

อาหารหลักหมู่ที่ 2

อาหารหลักหมู่ที่ 3

อาหารหลักหมู่ที่ 4

อาหารหลักหมู่ที่ 5

ชื่อ.................................................................................นามสกุล...............................................................
เกณฑ์การประเมิน
= ควรเสริม
= พอใช้
= ดี
ผู้ประเมิน
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ครู

จุดประสงค์ที่
1
2
3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้ประเมิน
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เพลงอาหารดีมีประโยชน์
อาหารดีมีประโยชน์
เป็ด ไก่ ไข่ กุง้ หอย นานา

คือผักสดและเนือ้ หมูปูปลา
มีคุณค่าต่อร่างกายของเรา

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

นิทานเรื่อง แมวเหมียวจอมพลัง
แมวเหมียวเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ไม่ชอบดื่มนม เมื่อไปโรงเรียนก็มักจะดื่มนมไม่หมดเสมอ
บางวันก็ดื่มได้อึกเดียวก็ไม่ยอมดื่มอีก เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อนๆของแมวเหมียวก็โตขึ้น อ้วนขึ้น ร่างกาย
แข็งแรง เพราะเพื่อนๆดื่มนมทุกคน ต่อมาในชั่วโมงพละ คุณครูให้วิ่งแข่งขันกัน เพื่อนๆวิ่งได้เร็วกันทั้งนั้น
แต่แมวเหมียวไม่มีแรงจะวิ่ง ซ้ํายังหกล้มอีก ใครๆก็เรียกแมวเหมียวว่าเป็นหนูจิ๋ว เพราะแมวเหมียวผอมที่สุด
และเล็กที่สุดของห้อง ต่อมาคุณครูก็สอนเรื่องอาหารประเภทนม และอธิบายว่านมมีประโยชน์มาก ช่วย
บํารุงกระดูกและฟัน ถ้าใครไม่ดื่มนมกระดูกอาจจะหักง่าย ฟันไม่แข็งแรง แมวเหมียวนึกถึงตอนหกล้ม ถ้า
กระดูกหักคงแย่ แมวเหมียวจึงยอมดื่มนมจนหมดเกลี้ยงแก้วเลย เพื่อนๆจึงปรบมือให้แมวเหมียว คุณครูก็ชม
แมวเหมียวแล้วบอกว่า แมวเหมียวพยายามอย่าดื่มให้หกเลอะเทอะจะดีมาก ครั้งต่อๆ ไป แมวเหมียวจึงดื่ม
ได้ไม่หกเลอะเทอะและดื่มได้เกลี้ยง เมื่อเวลาผ่านไป แมวเหมียวรู้สึกตัวเองมีพลังมากขึ้น สามารถวิ่งแข่งกับ
เพื่อนๆได้ชนะ และไม่หกล้มบ่อยเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว
.....................................
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บัตรคาภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

Food

อาหาร

Good

ดี

Sweet

กล้ วย

Banana

ขนม

WATER
MELON

นม
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MILK

แตงโม

MANGO

มะม่ วง

CURRY

แกง

RICE

ข้ าว

FRIUT

ผลไม้
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FISH

ปลา

EGG

ไข่

EAT

กิน

LIKE

ชอบ
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COCONUT
VEGETABLE
FISH SAUCE
ORANGE
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นา้ ปลา

มะพร้ าว

ส้ ม

ผัก
เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ 1 - 5

1
2
3
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4
5
เกมสังเกตรายละเอียดของภาพอาหาร
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เกมจับคู่ภาพแบบอุปมา – อุปมัย
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139
เกมภาพตัดต่อภาพอาหาร

เกมบอกชื่ออาหาร
วิธีการเล่น
๑.เด็กนั่งล้อมเป็นวงกลม ครูแจกภาพ ไก่ หมู ปลา กุ้ง หอย เป็ด ให้เด็กถือไว้เป็นบางคน
๒.เมื่อเริ่มเล่น เด็กร้องเพลงอาหารดีพร้อมกัน และส่งภาพไปให้เพื่อนที่นั่งทางซ้ายมือของตนเอง
เมื่อร้องเพลงไปได้สักพักหนึ่ง ครูเปุานกหวีด ให้เด็กหยุดส่งภาพและหยุดร้องเพลง ภาพอยู่ที่ใครให้คนนั้น
บอกชื่ออาหารที่ทํากับสัตว์ในภาพที่ได้ เช่น ได้ ไก่ อาจจะบอกว่า ไก่ทอด ไก่ต้มน้ําปลา ไก่พะโล้ แกงไก่
ต้มไก่กับฟัก เป็นต้น ได้ภาพปลา ชื่ออาหารเช่น ปลาทอด ปลานึ่ง ปลานึ่งมะนาว ปลาแกงส้ม ปลาต้ม
เป็นต้น
๓.ใครบอกชื่ออาหารไม่ได้ ให้ออกมารําวงกลางวง
..................................................

140
เกม ใครได้ให้ออก
วิธีการเล่น
๑.เด็กนั่งเป็นวงกลม
๒.ครูแจกภาพ หรือของจริง (อาหารที่ไม่มีประโยชน์) ให้เด็กถือไว้เป็นบางคน
๓.ครูเปิดเพลงหรือร้องเพลง “อาหารดี” พร้อมกับส่งอาหารไปให้เพื่อนที่นั่งทางซ้ายมือของตนเอง
เมื่อครูเปุานกหวีด อาหารอยู่ที่ใครให้คนนั้นออกจากวง จนเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ
.........................................
เกมรับ – ส่งอาหาร
วิธีการเล่น
๑.แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ – ๕ คน นั่งเป็นแถวตอน
๒.ครูนําอาหารที่ใส่ถุงมัดเรียบร้อย ให้เด็กที่นั่งหน้าสุด เมื่อครูเปุานกหวีด เด็กเริ่มส่งอาหารให้เพื่อน
คนที่นั่งถัดไป ส่งจนถึงคนสุดท้ายให้นําอาหารวิ่งมานั่งข้างหน้าสุด กลุ่มใดนั่งได้ก่อนเป็นทีมชนะ
........................................
เกมกินวิบาก
วิธีเล่น
๑.เตรียมอาหาร ๔ - ๕ ชนิด วางห่างกันประมาณ ๒ เมตรและเส้นชัยห่างจากอาหารชนิดสุดท้าย
๓ เมตร (อาหารแล้วแต่สะดวกและเหมาะสม)
๒.การเล่นๆทีละคนแต่แข่งขันกันหลายทีม เด็กยืนที่เส้นเริ่ม เมื่อครูให้สัญญาณเด็กวิ่งไปที่อาหารชิ้น
แรกและรับประทานให้หมดแล้ววิ่งต่อไปรับประทานอาหารชิ้นต่อไปจนครบทั้งหมดแล้ววิ่งเข้าเส้นชัย
๓.ใครเข้าเส้นชัยคนแรกเป็นผู้ชนะ
.....................................

