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ความน า 

สภาพการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบ
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี   (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษา
แห่งชาติ  (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยทุธศาสตร์ชาติดา้นเด็กปฐมวยั (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)น าไปสู่การ
ก าหนดทกัษะส าคญัส าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส าคญัในการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัใหมี้ความสอดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทุกดา้น 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพฒันาการศึกษาปฐมวยัอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองโดยได้
แต่งตั้งคณะท างานพจิารณาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เพือ่ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เป็นหลกัสูตรสถานศึกษา สถาบนัพฒันาเด็กปฐมวยั 
และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง น าไมใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ที่ก  าหนด
เป้าหมายในการพฒันาเด็กปฐมวยัใหมี้พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ครอบครัว 
ชุมชน  สงัคม และประเทศชาติในอนาคต 
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บทที ่ ๑   
แนวคดิของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พทุธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 

“การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อยา่งเป็นองคร์วม บนพื้นฐานการ 
อบรมเล้ียงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพฒันาการตามวยัของเด็กแต่ละ
คนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสงัคมและวฒันธรรมที่เด็กอาศยัอยู ่ ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทรและ
ความเขา้ใจของทุกคนเพือ่สร้างรากฐานคุณภาพชีวติใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์เกิดคุณค่า
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ”  

 
วสัิยทศัน์ 

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งพฒันาเด็กทุกคนใหไ้ดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง ได้รับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข  และ
เหมาะสมตามวยั มีทกัษะชีวิตและปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และ
ส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาเด็ก 

 

หลกัการ และจุดหมายของหลกัสูตร 
 หลักการของหลกัสูตร 

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรั้บการอบรมเล้ียงดู และการส่งเสริมพฒันาการตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็ก ตลอดจนไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ 
เด็กกบั ผูส้อน เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดู การพฒันา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั
เพือ่ให ้เด็กมีโอกาลพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นตอนของพฒันาการทุกดา้น อยา่งเป็นองคร์วม มีคุณภาพ และ
เตม็ตาม ศกัยภาพ โดยก าหนดหลกัการดงัน้ี 

 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน  
 ๒. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน สงัคม และวฒันธรรมไทย  

 ๓. ยดึพฒันาการและการพฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นอยา่งมีความหมายและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ไดล้งมือกระท าในสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกบัวยั และมีการพกัผอ่นที่
เพยีงพอ 

 ๔. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทกัษะชีวติ และสามารถปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นคนดี มีวนิยั และมีความสุข  

 ๕. สร้างความรู้  ความเขา้ใจและประสานความร่วมมือในการพฒันาเด็กระหวา่งสถานศึกษากบัพอ่
แม่  ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 
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จุดหมายของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยัมุ่งให้เด็กมีพฒันาการตามวยัเตม็ตาม 
ศกัยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพือ่ใหเ้กิดกบัเด็กเม่ือจบการศึกษาระดบั 
การศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั แข็งแรง และมีสุขนิสยัที่ดี 
๒. สุขภาพ:จิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ด็งาม  
๓. มีทกัษะชีวติ และสามารถปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีวนิัย และอยู ่

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
๔. มีทกัษะการคิด การใชภ้าษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 

มาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
มาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงคเ์ป็นการก าหนดความคาดหวงัที่จะเกิดขึ้นกบัเด็กปฐมวยั หลงัจาก

จบหลกัสูตรแลว้ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะตอ้งก าหนดให้ตรงกบัหลกัสูตรการศึกษา ปฐมวยั 
พ.ศ. ๒๔๖๐ จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบดว้ยมาตรฐานดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 
๑. พฒันาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคอื 

มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสยัท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธก์นั 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคอื 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย  
มาตรฐานที่ ๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  

๓. พัฒนาการสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคอื 
มาตรฐานที่ ๖ มีทกัษะชีวติและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศษฐกิจพอเพยีง  
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย  
มาตรฐานที่๘ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของลงัคมไทย ใน 

         ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน  คอื 

มาตรฐานที่ ๙ ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบั

วยั 
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บทท่ี  ๒ 
แนวคดิและการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

 
แนวคดิการจัดการศึกษาปฐมวยั 

  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช ๒๕๖๑ ของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง พฒันาขึ้น
บนแนวคิดเก่ียวกับพฒันาการเด็กปฐมวยั  โดยถือเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นวยัที่ร่างกายและสมองก าลัง
เจริญเติบโต  ตอ้งการความรัก  ความเอาใจใส่และการดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ผ่านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลาย         อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขจากครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี  หลกัสูตรฉบบัน้ีมีแนวคิด
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั  ดงัน้ี 

 ๑. แนวคดิเกี่ยวกับการดูแลอบรมเลีย้งดูเด็ก  การอบรมเล้ียงดูเด็ก หมายถึง การที่บิดา มารดา 
หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งในการเล้ียงดูเด็ก ได้พฒันาเด็กให้มีการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ดว้ยความรัก ความเขา้ใจ และปรับวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กอยา่งเหมาะสม ให้เขา้กับ
สภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคม เพือ่ใหเ้ด็กเติบโตเป็นคนดี สามารถเผชิญกบัสภาพการณ์ของสังคม และอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข เพราะวยัเด็กเป็นวยัที่ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ และผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ถา้เด็กไดรั้บการอบรมเล้ียงดูดว้ยวิธีที่ถูกตอ้งเหมาะสม เด็กก็จะเติบโตอยา่งมีคุณภาพ     มีสุขภาพจิตและ
บุคลิกภาพที่ดี  

การอบรมและเล้ียงดูเด็กปฐมวยัจึงมีความส าคญัอยา่งมาก  เน่ืองจากเด็กวยัน้ีตอ้งการการเรียนรู้ใน
ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัผา่นประสาทสมัผสัทั้ง ๕ หากผูเ้ก่ียวขอ้งให้ความรักเอาใจใส่ใกลชิ้ด อบรมเล้ียงดูโดย
เขา้ใจเด็ก  พร้อมจะตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานที่เปล่ียนไปตามวยัไดอ้ยา่งเหมาะสมให้สมดุลกนัแลว้ 
เด็กกจ็ะเติบโต  แขง็แรง  แจ่มใส   มีความมัน่คงทางใจ รู้ภาษา ใฝ่รู้ และใฝ่ดี    พร้อมที่จะพฒันาตนเองในขั้น
ต่อไป ใหเ้ป็นคนเก่งและคนดีอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุขและมีประโยชน์ 
   ๒. แนวคดิเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  พฒันาการของเด็กแต่ละคนจะมีล าดบัขั้นตอนลกัษณะ
เดียวกนั แต่ระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจแตกต่างกนัไป   ขั้นตอนแรกๆจะเป็นพื้นฐานส าหรับ
พฒันาการขั้นต่อไป พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา แต่ละส่วนจะส่งผลกระทบ
ซ่ึงกนัและกนั เม่ือดา้นหน่ึงกา้วหนา้อีกดา้นหน่ึงจะกา้วหน้าตาม ในขณะเดียวกนัถา้ดา้นหน่ึงผิดปกติอาจจะ
ท าใหด้า้นอ่ืนๆผดิปกติตามได ้  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีพฒันาการดา้นร่างกาย อธิบายว่าการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเด็กมีลักษณะต่อเน่ืองเป็นล าดับชั้น   เด็กจะพฒันาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของ
ความสามารถดา้นนั้นก่อน  ส าหรับทฤษฎีดา้นอารมณ์ จิตใจ และสงัคม  อธิบายว่าการอบรมเล้ียงดูในวยัเด็ก
ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพื้นฐานของความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง   เด็กที่ไดรั้บความรักและความอบอุ่นจะมีความไวว้างใจในผูอ่ื้น  เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของความเป็นประชาธิปไตยและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   และทฤษฎีพฒันาการด้านสติปัญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะ
พฒันาขึ้นตามอาย ุประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่เด็กไดรั้บ 
  



 ๕ 
 

 

 
   ๓. แนวคดิเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 

  ๑) การเรียนรู้แบบบูรณาการ  คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นวิธีที่
หลากหลาย เช่นการเรียนรู้แบบ  BBL หรือ Brain Based Learning    การเรียนรู้แบบสะเต็ม  เฟรอเบล  มอน
เตสเซอรรีFligh/scope Project Approach..Reggio Emillia..Whole Langugage .นิโอมิวเมนนิส การศึกษาวอ
ลดอร์พ  และ STEM ฯเป็นตน้  ตามความสนใจ ความสามารถดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ   ตามสภาพจริงและเช่ือมโยงเน้ือหาเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูส้อนตอ้งค านึงถึงพฒันาการทางดา้น
ร่างกายและสติปัญญา วธีิการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้ควร
ใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง การปฏิบตัิจริง การเรียนรู้จาก
ธรรมชาติและการเช่ือมโยงเน้ือหารายวชิาและหลกัสูตรที่ผสมผสานเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้อยา่ง
บูรณาการและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
   ๒)การเรียนรู้ผ่านการเล่น   การเล่นเป็นหวัใจส าคญัของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การ
เล่นอยา่งมีจุดมุ่งหมายเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการเรียนรู้
ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัดว้ย  จากการเล่นเด็กจะมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัและการรับรู้ผอ่นคลายอารมณ์ และแสดงออกของตนเอง เรียนรู้ความรู้สึก
ของผูอ่ื้น เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดส้งัเกต มีโอกาสท าการทดลอง คิดสร้างสรรค ์    คิดแกปั้ญหา
และคน้พบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม และช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดงันั้นเด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
และเลือกกิจกรรมการเล่นดว้ยตนเอง  
    

ปรัชญา 
 อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมการเรียนรู้  ที่พฒันาเด็กในทุกดา้น  ตามหลกัปรัชญาของโรงเรียน   คือ 
ประพฤติดี    มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  และ ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง     

 
วสัิยทัศน์ 

 โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  มุ่งพฒันาเด็กใหมี้พฒันาการพร้อมในทุกดา้น มีความประพฤติดี  
มีวินัย    ใฝ่ศึกษา   มีคุณธรรม จริยธรรม  ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมาะสมตามวยั  
เรียนรู้และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมเหตุการณ์ในยคุปัจจุบนั โดยความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชนและทุกฝ่าย
ที่เก่ียวขอ้ง  ภายในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 ๖ 
 

 

 
ภารกจิหรือพนัธกจิ 

๑. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ ทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สงัคม  สติปัญญา มีคุณธรรม  จริยธรรม

อยา่งเหมาะสมตามวยั 

๒. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรใหมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๓. สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศกัยภาพ 

๔. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก น าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาเสริมสร้างพฒันาการและการเรียนรู้

ของเด็ก 

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 
เป้าหมาย 

๑. เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม สติปัญญา คุณธรรม 

จริยธรรม เป็นองคร์วมอยา่งสมดุลและมีความสุข 

๒. ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดั

ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก 

๓. มีสภาพแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

๔. ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ ๑  ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวยัมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุข  
นิสยัที่ดี 

มาตรฐานที่ ๒ ร้อยละ ๙๒ ของเด็กปฐมวยัมีกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็ 
แขง็แรงใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธก์นั 

มาตรฐานที่ ๓ ร้อยละ   ๙๖      ของเด็กปฐมวยัมีมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔  ร้อยละ   ๙๓      ของเด็กปฐมวยัช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ 

เคล่ือนไหวและรักการออกก าลงักาย 
มาตรฐานที่ ๕  ร้อยละ   ๙๓      ของเด็กปฐมวยัมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  
มาตรฐานที่ ๖ ร้อยละ   ๙๐      ของเด็กปฐมวยัมีทกัษะชีวติและปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗  ร้อยละ    ๙๒     ของเด็กปฐมวยัรักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และ 



 ๗ 
 

 

ความเป็นไทย  
มาตรฐานที่ ๘ ร้อยละ    ๙๒     ของเด็กปฐมวยัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบตั ิ

ตน เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมไทยในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มาตรฐานที่ ๙  ร้อยละ     ๙๐  ของเด็กปฐมวยัใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
มาตรฐานที่ ๑๐  ร้อยละ     ๙๐ ของเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการ 

เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑  ร้อยละ     ๙๐ ของเด็กปฐมวยัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์  
มาตรฐานที่ ๑๒  ร้อยละ     ๘๗ ของเด็กปฐมวยัมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ 

ในการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑   เด็กปฐมวยัมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสยัที่ดีในระดบัคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กปฐมวยัมีกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและ 

          ประสานสมัพนัธก์นัในระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กปฐมวยัมีมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กปฐมวยัช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออก 

          ก าลงั กายในระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕  เด็กปฐมวยัมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามในระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖  เด็กปฐมวยัมีทกัษะชีวติและปฏิบตัิตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน  
                        ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗  เด็กปฐมวยัรักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทยในระดบั 

คุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘    เด็กปฐมวยัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 

           สงัคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในระดบั  
           คุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙    เด็กปฐมวยัใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยัในระดบัคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐  เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคดิที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดบั 

           คุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๑  เด็กปฐมวยัมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคใ์นระดบัคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๒  เด็กปฐมวยัมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถใน การแสวงหาความรู้ได ้
                       เหมาะสมกบัวยัในระดบัคุณภาพ ดี 
 

 



 ๘ 
 

 

 
มาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  ตัวบ่งช้ี  และสภาพทีพ่งึประสงค์ 

ตวับ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาเด็ก และสภาพที่พงึประสงคเ์ป็นความสามารถตามวยัที่ คาดหวงั
ใหเ้กิด บนพื้นฐานพฒันาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงอาย ุ เพือ่น าไปก าหนดในสาระการเรียนรู้ และ
การประเมินพฒันาการ มีรายละเอียด ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐ ดงัน้ี 

 

๑. พฒันาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีน ้าหนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 

-น ้ าหนกัและส่วนสูงตาม
เกณฑข์องกรมอนามยั 

-น ้ าหนกัและส่วนสูงตาม
เกณฑข์องกรมอนามยั 

-น ้ าหนกัและส่วนสูงตาม
เกณฑข์องกรมอนามยั 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ มีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสัยที่ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

-ยอมรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และด่ืมน ้ า
ที่สะอาดเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และด่ืมน ้ า
สะอาดดว้ยตนเอง 

-รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ไดห้ลายชนิด
และด่ืมน ้ าสะอาดไดด้ว้ย
ตนเอง 
 

-ลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลงัจากใช้
หอ้งน ้ าหอ้งสว้มเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

-ลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลงัจากใช้
หอ้งน ้ าหอ้งสว้มดว้ย
ตนเอง 

-ลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลงัจากใช้
หอ้งน ้ าหอ้งสว้มดว้ย
ตนเอง 
 

-นอนพกัผอ่นเป็นเวลา -นอนพกัผอ่นเป็นเวลา -นอนพกัผอ่นเป็นเวลา 
 

-ออกก าลงักายเป็นเวลา -ออกก าลงักายเป็นเวลา -ออกก าลงักายเป็นเวลา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ รักษา
ความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

-เล่นและท ากิจกรรม
อยา่งปลอดภยัเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

-เล่นและท ากิจกรรม
อยา่งปลอดภยัดว้ย
ตนเอง 

-เล่นและท ากิจกรรมและ
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่ง
ปลอดภยั 
 
 
 
 



 ๙ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพนัธ์กัน 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 
เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

-เดินตามแนวที่ก  าหนด
ได ้

-เดินต่อเทา้ไปขา้งหนา้
เป็นเสน้ตรงไดโ้ดยไม่
ตอ้งกางแขน 

-เดินต่อเทา้ถอยหลงัเป็น
เสน้ตรงไดโ้ดยไม่ตอ้ง
กางเกง 
 

-กระโดดสองขา ขึ้นลง
อยูก่บัที่ได ้

-กระโดดขาเดียวอยูก่บัที่
ไดโ้ดยไม่เสียการทรงตวั 

-กระโดดขาเดียว ไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
โดยไม่เสียการทรงตวั 
 

-วิง่แลว้หยดุได ้ -วิง่หลบหลีกส่ิงกีดขวาง
ได ้

-วิง่หลบหลีกส่ิงกีดขวาง
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 

-รับลูกบอลโดยใชมื้อ
และล าตวัช่วย 

-รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้ง
สองขา้ง 

-รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพื้นได ้
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ใช้มือ-ตา
ประสานสัมพันธ์กนั 
 

-ใชก้รรไกรตดักระดา
ขาดจากกนัไดโ้ดยใชมื้อ
เดียว 

-ใชก้รรไกรตดักระดาษ
ตามแนวเสน้ตรงได ้

-ใชก้รรไกรตดักระดาษ
ตามแนวเสน้โคง้ได ้
 
 

-เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได ้

-เขียนรูปส่ีเหล่ียมตาม
แบบไดอ้ยา่งมีมุมชดัเจน 

-เขียนรูปสามเหล่ียมตาม
แบบไดอ้ยา่งมีมุมชดัเจน 
 

-ร้อยวสัดุที่มีรูขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง ๑ ซม.ได ้

-ร้อยวสัดุที่มีรูจนาดเสน้
ผา่นศูนย ์๐.๕ ซม.ได ้

-ร้อยวสัดุที่มีรูขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง๐.๒๕ 
ซม.ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒.พฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ  

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ แสดงออก

ทางอารมณ์อย่าง

เหมาะสม  

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึก

ไดเ้หมาะสมกบับาง

สถานการณ์ 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึก

ไดต้ามสถานการณ์ 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึก

ไดส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์อยา่ง

เหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ มี

ความรู้สึกทีด่ีต่อตนเอง

และผู้อื่น 

-กลา้พดูกลา้แสดงออก -กลา้พดูกลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสมบาง

สถานการณ์ 

-กลา้พดูกลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

-แสดงความพอใจใน

ผลงานตนเอง 

-แสดงความพอใจใน

ผลงานและ

ความสามารถของตนเอง 

-แสดงความพอใจใน

ผลงานและ

ความสามารถของตนเอง

และผูอ่ื้น 

มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ สนใจและ
มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

-สนใจและมีความสุข

และแสดงออกผา่นงาน

ศิลปะ 

-สนใจและมีความสุข

และแสดงออกผา่นงาน

ศิลปะ 

-สนใจและมีความสุข

และแสดงออกผา่นงาน

ศิลปะ 

 -สนใจ มีความสุขและ

แสดงออกผา่นเสียงเพลง 

ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและ

แสดงออกผา่นเสียงเพลง 

ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและ

แสดงออกผา่นเสียงเพลง 

ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและ

แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง จงัหวะ

และ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและ

แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง จงัหวะ

และ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและ

แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง จงัหวะ

และ ดนตรี 



 

 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ซ่ือสัตย์ 
สุจริต 
 

-บอกหรือช้ีไดว้า่ส่ิงใด

เป็นของตนเองและส่ิงใด

เป็นของผูอ่ื้น 

- ขออนุญาตหรือรอคอย

เม่ือตอ้งการส่ิงของของ

ผูอ่ื้นเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

- ขออนุญาตหรือรอคอย

เม่ือตอ้งการส่ิงของของ

ผูอ่ื้นดว้ยตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ มีความ
เมตตา กรุณา มีน ้าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 

-แสดงความรักเพือ่น

และมีเมตตาสตัวเ์ล้ียง 

-แสดงความรักเพือ่น

และมีเมตตาสตัวเ์ล้ียง 

-แสดงความรักเพือ่น

และมีเมตตาสตัวเ์ล้ียง 

-แบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น

ไดเ้ม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ช่วยเหลือและแบ่งปัน

ผูอ่ื้นไดเ้ม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ช่วยเหลือและแบ่งปัน

ผูอ่ื้นไดด้ว้ยตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 

-แสดงสีหนา้หรือท่าทาง

รับรู้ความรู้สึกผูอ่ื้น 

-แสดงสีหนา้หรือท่าทาง

รับรู้ความรู้สึกผูอ่ื้น 

-แสดงสีหนา้หรือท่าทาง

รับรู้ความรู้สึกผูอ่ื้นอยา่ง

สอดคลอ้งกบ

สถานการณ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔มีความ
รับผิดชอบ 
 

-ท างานที่ไดรั้บ

มอบหมายจนส าเร็จเม่ือ

มีผูช่้วยเหลือ 

-ท างานที่ไดรั้บ

มอบหมายจนส าเร็จเม่ือ

มีผูช้ี้แนะ 

-ท างานที่ไดรั้บ

มอบหมายจนส าเร็จดว้ย

ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓.พฒันาการด้านสังคม  
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

- แต่งตวัโดยมีผู ้

ช่วยเหลือ 

- แต่งตวัดว้ยตนเอง - แต่งตวัดว้ยตนเองได้

อยา่งคล่องแคล่ว 

- รับประทานอาหารดว้ย

ตนเอง 

-รับประทานอาหารดว้ย

ตนเอง 

- รับประทานอาหารดว้ย

ตนเองอยา่งถูกวธีิ  

-ใชห้อ้งน ้ าหอ้งสว้มโดย

มีผูช่้วยเหลือ 

-ใชห้อ้งน ้ าหอ้งสว้มดว้ย

ตนเอง 

-ใชแ้ละท าความสะอาด

หลงัใชห้อ้งน ้ าหอ้งสว้ม

ดว้ยตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ มีวินัยใน
ตนอง 
 

-เก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-เก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่

ดว้ยตนเอง 

-เก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่

อยา่งเรียบร้อยดว้ย

ตนเอง 

-เขา้แถวตาล าดบั

ก่อนหลงัไดเ้ม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

-เขา้แถวตาล าดบั

ก่อนหลงัไดด้ว้ยตนเอง 

-เขา้แถวตาล าดบั

ก่อนหลงัไดด้ว้ยตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ ประหยัด
และพอเพยีง 
 

-ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่ง

ประหยดัและพอเพยีง

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่ง

ประหยดัและพอเพยีง

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่ง

ประหยดัและพอเพยีง

ดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

-มีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง 

-ทิ้งขยะไดถู้กที ่ -ทิ้งขยะไดถู้กที ่ -ทิ้งขยะไดถู้กที ่

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทยและ
รักความเป็นไทย 

ปฏิบตัิตนตามมารยาท

ไทยได ้เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ปฏิบตัิตนตามมารยาท

ไทยไดด้ว้ยตนเอง 

-ปฏิบตัิตนตามมารยาท

ไทยได ้ตามกาลเทศะ 

-กล่าวค าขอบคุณและขอ

โทษเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-กล่าวค าขอบคุณและขอ

โทษดว้ยตนเอง 

-กล่าวค าขอบคุณและขอ

โทษดว้ยตนเอง 

-หยดุเม่ือไดย้นิเพลงชาติ

ไทยและเพลงสรรเสริญ

พระบารมี 

-หยดุเม่ือไดย้นิเพลงชาติ

ไทยและเพลงสรรเสริญ

พระบารมี 

-ยนืตรงและร่วมร้อง

เพลงชาติไทยและเพลง

สรรเสริญพระมารมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ยอมรับ
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 

-เล่นและท ากิจกรรม

ร่วมกบัเด็กที่แตกต่างไป

จากตน 

-เล่นและท ากิจกรรม

ร่วมกบักลุ่มเด็กที่

แตกต่างไปจากตน 

-เล่นและท ากิจกรรม

ร่วมกบัเด็กที่แตกต่างไป

จากตน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ มี
ปฏิสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้อื่น 

-เล่นร่วมกบัเพือ่น -เล่นหรือท างานร่วมกบั

เพือ่นเป็นกลุ่ม 

-เล่นหรือท างานร่วมกบั

เพือ่นอยา่งมีเป้าหมาย 

-ยิม้หรือทกัทายผูใ้หญ่

และบุคคลทีคุ่น้เคยเม่ือมี

ผูช้ี้แนะ 

-ยิม้หรือทกัทายหรือ

พดูคุยกบัผูใ้หญ่และ

บุคคลที่คุน้เคยไดด้ว้ย

ตนเอง 

-ยิม้หรือทกัทายหรือ

พดูคุยกบัผูใ้หญ่และ

บุคคลที่คุน้เคยได้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ ปฏิบัติตน
เบือ้งต้นในการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
 

-ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงเม่ือ

มีผูช้ี้แนะ 

-มีส่วนร่วมสร้าง

ขอ้ตกลงและปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-มีส่วนร่วมสร้าง

ขอ้ตกลงและปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงดว้ยตนเอง 

-ปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผู ้

ตามเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผู ้

ตามที่ดีไดด้ว้ยตนเอง 

-ปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผู ้

ตามไดเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ 

-ยอมรับการ

ประนีประนอมแกไ้ข

ปัญหาเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-ประนีประนอมแกไ้ข

ปัญหาโดยปราศจากการ

ใชค้วามรุนแรงเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

-ประนีประนอมแกไ้ข

ปัญหาโดยปราศจากการ

ใชค้วามรุนแรงดว้ย

ตนเอง 

 

 

 

 



 

 

๕. ด้านสติปัญญา  

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ สนทนา

โต้ตอบและเล่าเร่ืองให้

ผู้อื่นเข้าใจ 

 

-ฟังผูอ่ื้นพดูจนจบและ

โตต้อบเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟัง 

-ฟังผูอ่ื้นพดูจนจบและ

สนทนาโตต้อบ

สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่ฟัง 

-ฟังผูอ่ื้นพดูจนจบและ

สนทนาโตต้อบอยา่ง

ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบั

เร่ืองที่ฟัง 

-เล่า เร่ืองดว้ยประโยค

สั้นๆ 

-เล่าเร่ืองเป็นประโยค

อยา่งต่อเน่ือง 

-เล่าเป็นเร่ืองราวต่อเน่ือง

ได ้

ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒  อ่าน  
เขียนภาพ และ
สัญลกัษณ์ได้ 
 

-อ่านภาพ และพดู

ขอ้ความดว้ยภาษา 

ของตน 

-อ่านภาพ  สญัลกัษณ์ ค  า 

พร้อมทั้งช้ี หรือกวาดตา

มองขอ้ความตามบรรทดั 

-อ่านภาพ  สญัลกัษณ์ ค  า 

ดว้ยการช้ี หรือกวาดตา

มองจุดเร่ิมตน้และจุดจบ

ของขอ้ความ 

-เขียนขีด เขี่ย อยา่งมี

ทิศทาง 

-เขียนคลา้ยตวัอกัษร 

 

-เขียนช่ือของตนเอง ตาม

แบบ เขียนขอ้ความดว้ย

วธีิที่คิดขึ้นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคดิที่เป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ มี
ความสามารถในการคดิ
รวบยอด 
 

-บอกลกัษณะของ

ส่ิงของต่างๆจากการ

สงัเกตโดยใชป้ระสาท

สมัผสั 

-บอกลกัษณะและ

ส่วนประกอบของ

ส่ิงของต่างๆจากการ

สงัเกตโดยใชป้ระสาท

สมัผสั 

-บอกลกัษณะ 

ส่วนประกอบ การ

เปล่ียนแปลง หรือ

ความสมัพนัธข์อง

ส่ิงของต่างๆจากการ

สงัเกตโดยใชป้ระสาท

สมัผสั 

-จบัคู่หรือเปรียบเทียบส่ิง

ต่างๆโดยใชล้กัษณะหรือ

หนา้ที่การงานเพยีง

ลกัษณะเดียว 

-จบัคู่และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างหรือความ

เหมือนของส่ิงต่างๆโดย

ใชล้กัษณะที่สงัเกตพบ

เพยีงลกัษณะเดียว 

-จบัคู่และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างหรือความ

เหมือนของส่ิงต่างๆโดย

ใชล้กัษณะที่สงัเกตพบ

สองลกัษณะขึ้นไป 

-คดัแยกส่ิงต่างๆตาม

ลกัษณะหรือหนา้ที่การ

ใชง้าน 

-จ าแนกและจดักลุ่มส่ิง

ต่างๆโดยใชอ้ยา่งนอ้ย

หน่ึงลกัษณะเป็นเกณฑ ์

-จ าแนกและจดักลุ่มส่ิง

ต่างๆโดยใชต้ั้งแต่สอง

ลกัษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ ์

-เรียงล าดบัส่ิงของหรือ

เหตุการณ์อยา่งนอ้ย ๓ 

ล าดบั 

-เรียงล าดบัส่ิงของหรือ

เหตุการณ์อยา่งนอ้ย ๔ 

ล าดบั 

-เรียงล าดบัส่ิงของหรือ

เหตุการณ์อยา่งนอ้ย ๕ 

ล าดบั 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒ มี
ความสามารถในการคดิ
เชิงเหตุผล 

-ระบุผลท่ีเกิดข้ึนใน

เหตุการณ์หรือการกระท า

เม่ือมีผูช้ี้แนะ  

-ระบุสาเหตุหรือผลท่ีเกิดข้ึน

ในเหตุการณ์หรือ การ

กระท าเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

-อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและ

ผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์

หรือการกระท าดว้ยตนเอง 

-คาดเดา หรือ คาดคะเนส่ิงท่ี

อาจเกิดข้ึน 

-คาดเดา หรือคาดคะเนส่ิงท่ี

อาจจะเกิดข้ึน หรือมีส่วน

ร่วมในการลงความเห็นจาก

ขอ้มลู 

-คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

และมีส่วนร่วมในการลง

ความเห็นจากขอ้มลูอยา่งมี

เหตุผล 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๓ มี
ความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 

-ตดัสินใจในเร่ืองง่ายๆ -ตดัสินใจในเร่ืองง่ายๆ

และเร่ิมเรียนรู้ผลที่

เกิดขึ้น 

-ตดัสินใจในเร่ืองง่ายๆ

และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

-แกปั้ญหาโดยลองผดิ

ลองถูก 

-ระบุปัญหา และ

แกปั้ญหาโดยลองผดิ

ลองถูก 

-ระบุปัญหาสร้าง

ทางเลือกและเลือกวธีิ

แกปั้ญหา 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ เล่น/
ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคดิ
สร้างสรรค์ 
 

-สร้างผลงานศิลปะเพือ่

ส่ือสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง 

-สร้างผลงานศิลปะเพือ่

ส่ือสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง

โดยมีการดดัแปลงและ

แปลกใหม่จากเดิมหรือมี

รายละเอียดเพิม่ขึ้น 

 

-สร้างผลงานศิลปะเพือ่

ส่ือสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง

โดยมีการดดัแปลงและ

แปลกใหม่จากเดิมและ 

มีรายละเอียดเพิม่ขึ้น 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

-เคล่ือนไหวท่าทางเพือ่

ส่ือสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง 

 

-เคล่ือนไหวท่าทางเพือ่

ส่ือสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง 

อยา่งหลากหลายหรือ

แปลกใหม่ 

-เคล่ือนไหวท่าทางเพือ่

ส่ือสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเอง 

อยา่งหลากหลายและ

แปลกใหม่ 

 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ปี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 

-สนใจฟังหรืออ่าน

หนงัสือดว้ยตนเอง 

-สนใจซกัถามเก่ียวกบั

สญัลกัษณ์หรือ

ตวัหนงัสือที่พบเห็น 

-หยบิหนงัสือมาอ่านและ

เขียนส่ือความคิดดว้ย

ตนเองเป็นประจ าอยา่ง

ต่อเน่ือง 

-กระตือรือร้นในการเขา้

ร่วมกิจกรรม 

-กระตือรือร้นในการเขา้

ร่วมกิจกรรม 

-กระตือรือร้นในการ

ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตน้จน

จบ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒ มี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 
 

-คน้หาค าตอบของขอ้

สงสยัต่างๆ ตามวธีิการที่

มีผูช้ี้แนะ 

-คน้หาค าตอบของขอ้

สงสยัต่างๆ ตามวธีิการ

ของตนเอง 

-คน้หาค าตอบของขอ้

สงสยัต่างๆ ตามวธีิการที่

หลากหลายดว้ยตนเอง 

-เช่ือมโยงค าถา “อะไร” 

ในการคน้หาค าตอบ 

-ใชป้ระโยคค าถามวา่ “ที่

ไหน” “ท าไม” ในการ

คน้หาค าตอบ 

-ใชป้ระโยคค าถามวา่ 

“เม่ือไร” อยา่งไร” ใน

การคน้หาค าตอบ 



 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ จุดหมายที่ก  าหนด สถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้างดงัน้ี 
 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัด
ประสบการณ์ให้กบัเด็ก  ๑  ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัอายขุองเด็กที่เร่ิมเขา้การศึกษาหรือ
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวยัจะขึ้นอยูก่บัสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่  ๑๘๐  วนัต่อปีการศึกษาในแต่ละวนัจะใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า ชัว่โมง ใน ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน 
โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก ทุกดา้นใหเ้ป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตรที่ก  าหนด การก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีเป็นการเตรียม
ตวัล่วงหน้า ว่าแต่ละช่วงวยัควรเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้งหลักการของพฒันาการเด็ก หลักการจดัการศึกษา 
ประสบการณ์ส าคญั และสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐ ความตอ้งการ/ความ
สนใจของเด็กปฐมวยั ส าหรับสาระที่ควรเรียนรู้นั้นควรพจิารณาเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัที่ใกลต้วัเด็ก และ
ขอ้มูลสภาพภูมิศาสตร์ สถานที่ส าคญั วฒันธรรมดา้นอาหาร ประเพณีส าคญัในชุมชน ทอ้งถ่ินแหล่งเรียนรู้
ส าคญั ที่เหมาะสมกบัระดบั พฒันาการเด็กปฐมวยั โดยอาศัยประสบการณ์ของครูผู้สอน ผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนชุมชนร่วมกันก าหนด สาระที่ควรเรียน รู้รายปี ให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความสนใจของเด็ก
ปฐมวัย มีความทันสมัย และ ควรตรวจสอบความครอบคลุมหัวเร่ืองที่ระบุไว ้๔ สาระที่ควรเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ส าคญัของหลักสูตร การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้น ารายละเอียดมาบรรจุไวใ้น
หลกัสูตรสถานศึกษาดงัน้ี 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 
ช่วงอาย ุ อาย ุ ๓ – ๖ ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
• ดา้นร่างกาย 
• ดา้นอารมณ์และ     
       จิตใจ 
• ดา้นสงัคม 
• ดา้นสติปัญญา 

• เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
• เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล

และ สถานที่แวดลอ้มเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตวั 
• ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน  
 



 

 

๑. ประสบการณ์ส าคญั  
ประสบการณ์ส าคญัเป็นแนวทางส าหรับผูส้อนน าไปใชใ้นการออกแบบการ จดัประสบการณ์ให้

เด็กปฐมวยัเรียนรู้ ลงมือปฏิบติั และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการที่คลอบคลุมทุกดา้น ดงัน้ี 
 

  ๑.๑ ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนบัสนุนใหเ้ด็กไดมี้โอกาส 
พฒันากลา้มเน้ือใหญ่กลา้มเน้ือเล็กและการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งกลา้มเน้ือและระบบประสาทในการ       
ท  ากิจวตัรประจ าวนัหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนบัสนุนใหเ้ด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพ และสุขอนามยัสุขนิสยั 
และการรักษาความปลอดภยัดงัน้ี 

 

ดา้นร่างกาย ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๑.๑ การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ (๑) การเคล่ือนไหวอยูก่บัที่ 

(๒) การเคล่ือนไหวเคล่ือนที ่
(๓) การเคล่ือนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคล่ือนไหวที่ใชก้ารประสานสมัพนัธข์องการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ใน
การขวา้งการวบั การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งอิสระ 

๑.๑.๒ การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก (๑) การเล่นเคร่ืองเล่นสมัผสัและการสร้างส่ิงต่างๆ จากแท่งไม ้บล็อก   
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกบัสี 
(๓) การป้ัน 
(๔) การประดิษฐส่ิ์งต่างๆดว้ยเศษวสัดุ 
(๕) การหยบิจบั การใชก้รรไกร การฉีก การดดั การปะ และการร้อยวสัดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามยั 
ส่วนตน 

(๑) การ,ปฏิบตัิตนตามสุขอนามยั สุขนิสยัที่ดีในกิจวตัรประจ าวนั 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภยั (๑) การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัในกิจวตัรประจ าวนั 
(๒) การฟังนิทาน เร่ืองราว เหตุการณ์เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภยั 
(๓) การเล่นเคร่ืองเล่นอยา่งปลอดภยั  
(๔) การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์ต่างๆ 
 

๑.๑.๔ การตระหนกัรู้เก่ียวกบั 
ร่างกายตนเอง 

(๑) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดบั และพื้นที่* 
(๒) การเคล่ือนไหวขา้มส่ิงกีดขวาง 

 



 

 

๑.๒ ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนบัสนุนให้เด็กได ้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกบัวยั ตระหนกัถึงลกัษณะพเิศษเฉพาะที่เป็น       
อตัลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไดพ้ฒันาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ด็ต่อตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเองขณะปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 

 

 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๒. สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตต้อบเสียงดนตรี 
(๒) การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเลียงเพลง/ดนตรี  
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ  
(๖) การสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่  
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ  
(๔) การเล่นนอกหอ้งเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนาที่นบัถือ 
(๒) การฟังนิทานเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ (๑) การพดูสะทอ้นความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น  
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ  
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
(๔) การร้องเพลง 
(๔) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน 
และเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ 

(๑) การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ (๑) การแสดงความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นมีความสุข เห็นใจเม่ือผูอ่ื้นเศร้าหรือ
เสียใจและ การช่วยเหลือปลอบโยนเม่ือผูอ่ื้นไตรั้บบาดเจบ็ 

 



 

 

๑.๓ ประสบการณ์ส าคญัทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนบัสนุนใหเ้ด็กไดมี้โอกาส
ปฏิสมัพนัธ ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ผา่นการเรียนรู้ทางสงัคม 
เช่น การเล่น การท างานกบัผูอ่ื้น ฯลฯ การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๓.๑ การปฏบิติักิจวตัร 
ประจ าวนั 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนั 
(๒) การปฏิบตัิตนตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง* 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผดิชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอก หอ้งเรียน 
(๒) การใชว้สัดุและส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
(๓) การท างานศิลปะที่น าวสัดุหรือส่ิงของเคร่ืองใชท้ี่ใชแ้ลว้ มาใชซ้ ้ า
หรือแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลตน้ไม ้
(๕) การเล้ียงสตัว ์
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ใน ชีวติประจ าวนั* 

๑.๓.๓ การปฏิบตัิตาม
วฒันธรรม ทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบติัตนในความเป็นคนไทย* 
(๒) การปฏิบตัิตนตามวฒันธรรมหอ้งถ่ินที่อาศยัและประเพณีไทย  
(๓) การประกอบอาหารไทย  
(๔) การศึกษานอกสถานที่  
(๕) การละเล่นพืน้บา้นของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสมัพนัธ ์มีวนิยั 
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสงัคม 

(๑) การร่วมก าหนดขอ้ตกลงของหอ้งเรียน  
(๒) การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของหอ้งเรียน  
(๓) การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  
(๔) การดูแลหอ้งเรียนร่วมกนั  
(๕) การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

๑.๓.๔ การเล่นและท างานแบบ 
ร่วมมือร่วมใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
(๒) การเล่นและท างานร่วมลบัผูอ่ื้น* 
(๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ* 

๑.๓.๖การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวธีิการแกปั้ญหา* 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้* 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ
เหมือน และความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพือ่น 

 



 

 

๑.๔ ประสบการณ์ส าคญัทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนบัสนุนใหเ้ด็กไดรั้บรู้และ 
เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวัผา่นการมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้ม บุคคล และส่ือต่างๆ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ด็กพฒันาการใชภ้าษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาการคิด
เชิง เหตุผล การคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ของการ เรียนรู้ต่อไป ดงัน้ี 

 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๔.๑ การใชภ้าษา (๑) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้ม  

(๒) การฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค  าคลอ้งจอง บทร้อยกรองหรือเร่ืองราวต่างๆ 
(๔) การพดูแสดงความคิด ความรู้สึก และความตอ้งการ 
(๕) การพดูกบัคนอ่ืนเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเองหรือพดูเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
(๖) การพดูอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องส่ิง
ต่างๆ* 
(๗) การพดูอยา่งสร้างสรรค ในการเล่นและการกระท าต่างๆ* 
(๘) การรอจงัหวะที่เหมาะสมในการพดู  
(๙) การพดูเรียงล าดบัค  าเพือ่ใชใ้นการส่ือสาร* 
(๑๐) การอ่านหนงัสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอยา่งอิสระตามล าพงั การอ่านร่วมอนั การอ่านโดยมีผู ้
ช้ีแนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอยา่งของการอ่านที่ถูกตอ้ง 
(๑๓) การสงัเกตทิศทางการอ่านตวัอกัษร ค  า และขอ้ความ* 
(๑๔) การอ่าน และช้ีขอ้ความโดยกวาดสายตาตามบรรทดัจากซา้ยไปขวา
จากบนลงล่าง* 
(๑๔) การสงัเกตตวัอกัษรในช่ือของตน หรือค าคุน้เคย 
(๑๖) การสงัเกตตวัอกัษรที่ประกอบเป็นค าผา่นการอ่านหรือเขียนของ
ผูใ้หญ่** 
(๑๗) การคาดเดาค าวลี หรือประโยคที่มีโครงสร้างซ ้ าๆกนั จากนิทาน
เพลงค าคลอ้งจอง* 
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอยา่งของการเขียนที่ถูกตอ้ง* 
(๒๐) การเขียนร่วมอนัตามโอกาส และการเขียนอิสระ* 
(๒๑)การเขียนค าที่มีความหมายอบัตวัเด็ก/ค  าคุน้เคย** 
(๒๒) การคิดสะกดค า และเขียนเพือ่ส่ือความหมายดว้ยตนเองอยา่ง
อิสระ** 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการคิด
เซิงเหตุผลการดดัสินใจ และ 
แกป็้ญหา 

(๑) การสงัเกตลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และ
ความสมัพนัธข์องส่ิง 
ต่างๆโดยใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งเหมาะสม 
(๒) การสงัเกตส่ิงต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกนั** 
(๓) การบอก และแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆดว้ย
การ กระท า ภาพวาดภาพถ่าย และรูปภาพ* 
(๔) การเล่นกบัส่ือต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรง กรวย* 

 



 

 

 
 

 (๕) การคดัแยก การจดักลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆ ตามลกัษณะ และ
รูปร่าง รูปทรง  
(๖) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน* 
(๗) การท าซ ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป* 
(๘) การนบัและแสดงจ านวนของส่ิงต่างๆในชีวติประจ าวนั  
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนของส่ิงต่างๆ  
(๑๐) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ* 
(๑๑) การบอกและแสดงอนัดบัที่ของส่ิงต่างๆ 
(๑๒) การชัง่ ตวง จดัส่ิงต่างๆโดยใชเ้คร่ืองมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน*  
(๑๓) การจบัคู่ การเปรียบเทียบและ การเรียงล าดบัส่ิงต่างๆ ตามลกัษณะ
ความ ยาว/ความสูง  น ้ าหนกั ปริมาตร 
(๑๔) การบอก และเรียงล าดบักิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา* 
(๑๔) การใชภ้าษาทางคณิตศาสตร์กบัเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั* 
(๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระท า* 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นอยา่งมีเหตุผล* 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล* 
(๑๙) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแกปั้ญหา* 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค ์

(๑) การวบัรู้ และการสร้างความคิด ความรู้สึกผา่นส่ือวสัดุของเล่น และ
ขึ้นงาน  
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นภาษา ท าทาง การเคล่ือนไหว และ
ศิลปะ  
(๓) การสร้างสรรคข์ึ้นงานโดยใชรู้ปร่างรูปทรงจากวสัดุที่หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
และการแสวงหาความรู้ 

(๑) การส ารวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตวั  
(๒) การตั้งค  าถามในเร่ืองที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพือ่คน้หาค าตอบของขอ้สงสยัต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูล และน่าเสนอขอ้มูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอยา่งง่าย 

 



 

 

๒. สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กที่น ามาเป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมใหเ้ด็กเกิด
แนวคิด หลงัจากไดรั้บการจดัประสบการณ์ เพือ่ใหบ้รรลุจุดหมายที่ก  าหนดไว ้ทั้งน้ีไม่เนน้การท่องจ าเน้ือหา 
ผูส้อน สามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองใหส้อดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการและความสนใจของเด็กโดยให้
เด็กได ้เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ส าคญัทั้งน้ีอาจยดืหยุน่เน้ือหาไดโ้ดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม
ในชีวติจริง ของเด็กดงัน้ี 

๒. ๑     เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกลุ รูปร่างหนา้ตา อวยัวะต่างๆวธีิระวงั 
รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และอาหารประจ า
ทอ้งถ่ินที่เด็กรู้จกั เช่น ขา้วจ่ี  ไข่ป่าม ห่อนึง แกงกระดา้ง ขนมเกลือ ขนมปาด ฯลฯ การรักษาความปลอดภยั
ของตนเองจากผูอ่ื้นและภยัใกลต้วั รวมทั้งการปฏิบติัต่อ ผูอ่ื้นอยา่งปลอดภยั การรู้จกัประวติัความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้น การรู้จกัแสดงความ คิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การก ากบัตนเอง การเล่น
และท าส่ิงต่างๆดว้ยตนเองตาม ล าพงัหรือกบัผูอ่ื้น การตระหนักรู้เก่ียวกบัตนเอง ความภูมิใจในตนเองการ
สะทอ้นการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอยา่ง
เหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒.๒ เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กตอ้งเก่ียวขอ้งหรือใกลชิ้ดและมีปฏิสมัพนัธใ์นชีวิตประจ าวนั 
สถานที่ส าคญัในชุมชนไดแ้ก่ วดัเมืองศาสน์ วดัพระแกว้ดอนเตา้  พพิธิภณัฑถ่์านหินลิกไนตเ์หมืองแม่เมาะ 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้จงัหวดัล าปาง ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้อ าเภอเกาะคา พพิธิภณัฑซ์าก
ดึกด าบรรพแ์ละธรณีวทิยา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ฯลฯ  วนัส าคญัไดแ้ก่ วนัแม่แห่งชาติ  วนัพอ่
แห่งชาติ  วนัเด็ก  วนัครู  วนัลอยกระทง วนัสงกรานต ์ วนัขึ้นปีใหม่  วนัส าคญัทางศาสนาต่างๆ วนัส าคญั
ของทอ้งถ่ิน เช่น ตานก๋วยสลาก เปรตพลี ฯลฯ  อาชีพของคนในชุมชนไดแ้ก่  อาชีพชาวไร่ ชาวนา  ชาวสวน 
คา้ขาย แกะสลกั  เซรามิค       เคร่ืองป้ันดินเผา ทอผา้ คุณหมอ ครู ทหาร ต ารวจ ฯลฯ  ศาสนา การเรียนรู้
เก่ียวกบัศาสนาพทุธตามวนัส าคญัต่างๆ การปฏิบตัิตนเป็นพทุธศาสนิกชนที่ดี แหล่งวฒันธรรมในชุมชน 
ไดแ้ก่ วดัเมืองศาสน์ ถนนวฒันธรรม ข่วงนคร กองตา้ บา้นป่องนกั วดัปงสนุก วดัพระแกว้ดอนเตา้        
วดัเจดียซ์าว ฯลฯ  

๒.๓       ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือ ลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง 
และความสมัพนัธข์องมนุษย ์สตัว ์พชื และสตัว ์ในทอ้งถ่ินที่เด็กควรรู้จกัไดแ้ก่  ววั  ควาย มา้ ชา้ง  ดว้งกว่าง     
จ้ิงโก่ง หนอนไมไ้ผ ่ฯลฯ พชืในทอ้งถ่ินที่เด็กควรรู้จกัไดแ้ก่ ผกักรูด ผกัหวาน ผกัเส้ียว ผกักับ๊แก ้ ผกัตุ๊ด ฯลฯ
ตลอดจนการรู้จกัเก่ียวกบัดิน น ้ า ทอ้งฟ้า สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ แรงและพลงังานในชีวิตประจ าวนัที่
แวดลอ้มเด็ก  รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการรักษาสาธารณสมบตัิ เช่น การเก็บขยะ เก็บกล่องนมที่
ด่ืมหมดแลว้เพื่อน ามาประดิษฐ์ของใชแ้ละบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ  ปลูกตน้ไม้  ดอกไม้ ไม่ท าลาย
สมบติัของเล่นของใช้ส่วนรวม รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถ่ิน เช่น การรณรงค์เก่ียวกับโรค
ไขเ้ลือดออก การท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุในชุมชน การเก็บขยะรอบชุมชน โรงเรียน วดั สวนสาธารณะ 
ข่วงนคร 



 

 

๒.๔ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก   เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาเพื่อ ส่ือความหมายใน 
ชีวติประจ าวนั  ภาษาทอ้งถ่ิน ภาษาพื้นเมือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชห้นังสือและตวัหนังสือ รู้จกัช่ือ 
ลกัษณะ สี ผิวสัมผสั ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น ้ าหนัก จ  านวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเคร่ืองใช ้
ยานพาหนะ การคมนาคมในชุมชน เช่น รถมา้  รถไฟ รถสองแถว  เทคโนโลยแีละการส่ือสารต่างๆที่ใชอ้ยู่
ในชีวติประจ าวนัอยา่งประหยดั ปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 
พฒันาการทางด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ 
มีน ้าหนักและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

๑.๑.๑น ้ าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามยั 

๑.๑.๑น ้ าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

๑.๑.๑น ้ าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามยั 

๑.๑.๓การรักษาสุขภาพอนามยัส่วน
ตน 
๑)การปฏิบัติตนตามสุขออนามัย     
สุขนิสยัที่ดีในกิจวตัรประจ าวนั 
 

ตัวเด็ก 
๑.รับประทานอาหารที่ช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต 
๒. อ อ ก ก า ลั ง ก า ย อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
สม ่าเสมอ 
๓.นอนหลบัพกัผอ่นที่เพยีงพอ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ 
มีสุขภาพ
อนามัย สุข
นิสัยที่ดี  

๑.๒.๑ยอม
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และ
ด่ืมน ้ าที่สะอาดเม่ือมี
ผูช้ี้แนะ 

๑.๒.๑รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และด่ืมน ้ าสะอาดดว้ย
ตนเอง 

๑.๒.๑รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
ไดห้ลายชนิดและด่ืม
น ้ าสะอาดไดด้ว้ย
ตนเอง 

๑.๓.๓การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๓)การประกอบอาหารไทย 
๑.๑.๓การรักษาสุขภาพอนามยัส่วน
ตน 
๑)การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย     
สุขนิสยัที่ดีในกิจวตัรประจ าวนั 

ตัวเด็ก 
๑.รับประทานอาหารหลกั ๕ หมู่ 
๒.บอกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ 
๓.มี เจตคติที่ ดี ต่อการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
๔.มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
ธรรมชาติรอบตัว 
พืช ผกั ผลไม้ เคร่ืองเทศ ในทอ้งถ่ิน
ของตนเอง 
 
 



 

 

๑.๒.๒ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลงัจากใช้
หอ้งน ้ าหอ้งสว้มเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 

๑.๒.๒ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลงัจากใช้
หอ้งน ้ าหอ้งสว้มดว้ย
ตนเอง 

๑.๒.๒ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลงัจากใช้
หอ้งน ้ าหอ้งสว้มดว้ย
ตนเอง 

๑.๑.๓การรักษาสุขภาพอนามยัส่วน
ตน 
๑)การปฏิบตัิตนตามสุขอนามัยสุข
นิสยัที่ดีในกิจวตัรประจ าวนั 
๑.๑.๔การรักษาความปลอดภยั 
๑)การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวตัรประจ าวนั 
๒)การฟังเร่ืองราวเก่ียวกับสุขนิสัย
ที่ดี 

ตัวเด็ก 
๑.การดูแลรักษาอวัยวะต่างๆของ
ร่างกาย 
๒.การปฏิบตัิตนให้มีสุขภาพอนามยัที่
ดี 
๓.การรู้จกัป้องกันระมัดระวงัตนเอง
จากโรคภยัต่างๆ 

๑.๒.๓นอนพกัผอ่น
เป็นเวลา 

๑.๒.๓นอนพกัผอ่น
เป็นเวลา 

๑.๒.๓นอนพกัผอ่น
เป็นเวลา 

๑.๑.๓การรักษาสุขภาพอนามยัส่วน
ตน 
๑)การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย       
สุขนิสยัที่ดีในกิจวตัรประจ าวนั 

ตัวเด็ก 
ประโยชน์ของการนอนหลบัพกัผอ่น 

๑.๒.๔ออกก าลงั
กายเป็นเวลา 

๑.๒.๔ออกก าลงักาย
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ออกก าลงักาย
เป็นเวลา 

๑.๑.๑การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
๑)การเคล่ือนไหวอยูก่บัที่ 
๒)การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่ 
๓)ก าร เค ล่ื อนไหวพ ร้อมวัส ดุ
อุปกรณ์ 
๔)การเคล่ือนไหวที่ใชก้ารประสาน
สัมพนัธ์ของกล้ามเน้ือใหญ่ในการ
ขวา้งจบั  การโยน  การเตะ 
๕)การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอย่าง
อิสระ 

ตัวเด็ก 
๑.การมีสุขภาพอนามยัที่ดี 
๒.ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 
๓.การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งถูกวธีิ 
๔.การปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั 
ส่ิงต่างๆรอบตัว 
การเลือกใช้ ส่ือ อุปกรณ์ในการออก
ก าลงักายอยา่งเหมาะสม 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ 
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑เล่นและท า
กิจกรรมอยา่ง
ปลอดภยัเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๑.๓.๑เล่นและท า
กิจกรรมอยา่ง
ปลอดภยัดว้ยตนเอง 

๑.๓.๑เล่นและท า
กิจกรรมและปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นอยา่ง
ปลอดภยั 

๑.๑.๔การรักษาความปลอดภยั 
๑)การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวติประจ าวนั 
๒)การฟังนิทาน  เร่ืองราวเหตุการณ์
ที่ เ ก่ียวกับการป้องกันและรักษา
ความปลอดภยั 
๓)การเล่นเคร่ืองเล่นอยา่งปลอดภยั 
๔)การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ 
๑.๓.๕การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๑)การเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การรักษาความปลอดภยัของตนเอง
และการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งปลอดภยั
ในชีวติประจ าวนั 
๒.การปฏิบัติอย่าง เหมาะสมเ ม่ื อ
เจบ็ป่วย 
๓.การระมัดระวังภัยจากคนแปลก
หนา้และภยัใกลต้วั  



 

 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพนัธ์กัน 

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 
เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

๒.๑.๑เดินตามแนว
ที่ก  าหนดได ้

๒.๑.๑เดินต่อเทา้ไป
ขา้งหนา้เป็นเสน้ตรง
ไดโ้ดยไม่ตอ้งกางแขน 

๒.๑.๑เดินต่อเทา้
ถอยหลงัเป็นเสน้ตรง
ไดโ้ดยไม่ตอ้ง
กางเกง 

๑.๑.๑การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
๒)การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่ 
๑.๑.๕ การตระหนัก รู้ เ ก่ี ยวกับ
ร่างกายของตนเอง 
๑)  การเค ล่ือนไหวโดยควบคุม
ตนเองไป ในทิศทางระดับและ
พื้นที่* 
๑.๒.๒การเล่น 
๔)การเล่นนอกหอ้งเรียน 

ตัวเด็ก 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่โดยการ
ก าหนดทิศทาง 
๒.การปฏิบติักิจกรรมทางกาย 
๓.การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
 

๒.๑.๒กระโดดสอง
ขา ขึ้นลงอยูก่บัทีไ่ด ้

๒.๑.๒กระโดดขา
เดียวอยูก่บัที่ไดโ้ดยไม่
เสียการทรงตวั 

๒.๑.๒กระโดดขา
เดียว ไปขา้งหนา้ได้
อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่
เสียการทรงตวั 

๑.๑.๑การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
๑)การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่ 
๑.๑.๕ การตระหนัก รู้ เ ก่ี ยวกับ
ร่างกายของตนเอง 
๑)  การเค ล่ือนไหวโดยควบคุม
ตนเองไป ในทิศทางระดับและ
พื้นที่* 
๑.๒.๒การเล่น 
๔)การเล่นนอกหอ้งเรียน 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่โดยการ
ก าหนดทิศทาง 
๒.การปฏิบติักิจกรรมทางกาย 
๓.การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 



 

 

 ๒.๑.๓วิง่แลว้หยดุ
ได ้

๒.๑.๓วิง่หลบหลีกส่ิง
กีดขวางได ้

๒.๑.๓วิง่หลบหลีก
ส่ิงกีดขวางไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

๑.๑.๑การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
๒)การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่ 
๑.๑.๕ การตระหนัก รู้ เ ก่ี ยวกับ
ร่างกายของตนเอง 
๑)  การเค ล่ือนไหวโดยควบคุม
ตนเองไป ในทิศทางระดับและ
พื้นที่* 
๒)การเคล่ือนไหวขา้มส่ิงกีดขวาง 
๑.๒.๒การเล่น 
๔)การเล่นนอกหอ้งเรียน 

ตัวเด็ก 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่โดยการ
ก าหนดทิศทาง 
๒.การเค ล่ือนไหวเคล่ือนที่ โดยมี
อุปกรณ์ 
๓.การปฏิบติักิจกรรมทางกาย 
๔.การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 

๒.๑.๔รับลูกบอล
โดยใชมื้อและล าตวั
ช่วย 

๒.๑.๔รับลูกบอลได้
ดว้ยมือทั้งสองขา้ง 

๒.๑.๔รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้น
ได ้

๑.๑.๑การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
๒)การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่ 
๔)การเคล่ือนไหวที่ใชก้ารประสาน
สัมพนัธ์ของกล้ามเน้ือใหญ่ในการ
ขวา้ง การจบั การเตะ 
๑.๑.๕ การตระหนัก รู้ เ ก่ี ยวกับ
ร่างกายของตนเอง 
๑)  การเค ล่ือนไหวโดยควบคุม
ตนเองไป ในทิศทางระดับและ
พื้นที่* 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนที่โดยการ
ก าหนดทิศทาง 
๒.การเค ล่ือนไหวเคล่ือนที่ โดยมี
อุปกรณ์ 
๓.การปฏิบติักิจกรรมทางกาย 
๔.การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
ใช้มือ-ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน 
 

๒.๒.๑ใชก้รรไกร
ตดักระดาขาดจาก
กนัไดโ้ดยใชมื้อ
เดียว 

๒.๒.๑ใชก้รรไกรตดั
กระดาษตามแนว
เสน้ตรงได ้

๒.๒.๑ใชก้รรไกร
ตดักระดาษตามแนว
เสน้โคง้ได ้

๑.๑.๒การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 
๔)การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆด้วยเศษ
วสัดุ 
๕)การหยิบจับ  การใช้กรรไกร  
การฉีก การตดั การปะ และการร้อย
วสัดุ 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๕)การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

ตัวเด็ก 
๑.การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
๒.การประดิษฐเ์ศษวสัดุต่างๆ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การประดิษฐเ์น่ืองในวนัส าคญัต่างๆ
เช่น วนัลอยกระทง  วนัพ่อแห่งชาติ 
วนัแม่แห่งชาติ วนัขึ้นปีใหม่ 
การประดิษฐต์ุง 
 

๒.๒.๒เขียนรูป
วงกลมตามแบบได ้

๒.๒.๒เขียนรูป
ส่ีเหล่ียมตามแบบได้
อยา่งมีมุมชดัเจน 

๒.๒.๒เขียนรูป
สามเหล่ียมตามแบบ
ไดอ้ยา่งมีมุมชดัเจน 

๑.๑.๒การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 
๒)การเขียนภาพและการเล่นกบัสี 
 

ตัวเด็ก 
๑.การขีดเขียนตามก าหนด 
๒.การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

๒.๒.๓ร้อยวสัดุที่มี
รูขนาดเสน้ผา่น
ศูนยก์ลาง ๑ ซม.ได ้

๒.๒.๓ร้อยวสัดุที่มีรู
ขนาดเสน้ผา่นศูนย ์
๐.๕ ซม.ได ้

๒.๒.๓ร้อยวสัดุที่มีรู
ขนาดเสน้ผา่น
ศูนยก์ลาง๐.๒๕ ซม.
ได ้

๑.๑.๒การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 
๑) การเล่นเคร่ืองเล่นสมัผสัและการ 
สร้างจากแท่งไมบ้ล็อก  
๔) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆด้วยเศษ
วสัดุ 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๕)การท างานศิลปะ 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การประดิษฐเ์ศษวสัดุต่างๆ 
๒.การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 



 

 

๒.พฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ  

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 

แสดงออกทาง

อารมณ์อย่าง

เหมาะสม  

๓.๑.๑แสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกได้

เหมาะสมกบับาง

สถานการณ์ 

๓.๑.๑แสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกไดต้าม

สถานการณ์ 

๓.๑.๑แสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกได้

สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์อยา่ง

เหมาะสม 

๑.๒.๒ การเล่น 
๑)การเล่นอิสระ 
๒)การเล่นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่ม
ใหญ่  
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(๔) การเล่นนอกหอ้งเรียน 
๑.๒.๕การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถ 

๑)การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตาม 
ความสามารถของตนเอง 
๑.๒.๖การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
๑) การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นมี
ความสุข เห็นใจเม่ือผู้อ่ืนเศร้า หรือ 
เสียใจ และการช่วยเหลือปลอบโยน
เม่ือผูอ่ื้น ไดรั้บบาดเจบ็ 
 
 
 

ตัวเด็ก 
ก า รแสด งอ อกทา งอ า รม ณ์ แล ะ
ความรู้สึกต่างๆอยา่งเหมาะสม 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 

มีความรู้สึกที่ดี

ต่อตนเองและ

ผู้อื่น 

๓.๑.๒กลา้พดูกลา้

แสดงออก 

๓.๑.๒กลา้พดูกลา้

แสดงออกอยา่ง

เหมาะสมบาง

สถานการณ์ 

๓.๑.๒กลา้พดูกลา้

แสดงออกอยา่ง

เหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

๑.๒.๓คุณธรรม จริยธรรม 
๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับ

ถือ 
๒)การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓)การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๑)การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
๒)การเล่นบทบาทสมมุติ 

ตัวเด็ก 
๑.การแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
๒.การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกต่างๆอยา่งเหมาะสม 
 

๓.๑.๓แสดงความ

พอใจในผลงาน

ตนเอง 

๓.๑.๓แสดงความ

พอใจในผลงานและ

ความสามารถของ

ตนเอง 

๓.๑.๓แสดงความ

พอใจในผลงานและ

ความสามารถของ

ตนเองและผูอ่ื้น 

๑.๒.๓คุณธรรม จริยธรรม 
๓)การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๑)การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง 
๒.การแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
๓.การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทกัษะต่างๆ 

 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ 
สนใจและมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑สนใจและมี

ความสุขและ

แสดงออกผา่นงาน

ศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจและมี

ความสุขและ

แสดงออกผา่นงาน

ศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจและมี

ความสุขและ

แสดงออกผา่นงาน

ศิลปะ 

๑.๒.๑สุนทรียภาพ ดนตรี 
๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ  
๖) การสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๕)การท างานศิลปะ 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๕)การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

ตัวเด็ก 
๑.การท ากิจกรรมศิลปะ  
๒.การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ ตามวนัส าคญั เช่น วนั
พ่อแห่งชาติ  วนัแม่แห่งชาติ  วนัขึ้นปี
ใหม่ ฯ 

๔.๑.๒สนใจ มี

ความสุขและ

แสดงออกผา่น

เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒สนใจ มี

ความสุขและ

แสดงออกผา่น

เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี

ความสุขและ

แสดงออกผา่น

เสียงเพลง ดนตรี 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ  ดนตรี 
๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
ก า ร  แ ส ด ง ป ฏิ กิ ริ ย า โ ต้ ต อ บ
เสียงดนตรี  
๒) การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบ
จงัหวะ  
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๔) การร้องเพลง 

ตัวเด็ก 
๑.การแสดงท่าทางเคล่ือนไหวร่างกาย
ในลกัษณะต่างๆ 
๒.การเคล่ือนไหวประกอบเพลงตาม
จงัหวะชา้เร็ว 
๓.การเล่นเคร่ืองดนตรีประเภท หรือ
วสัดุอ่ืนๆ ประกอบจงัหวะ เช่น เคาะ 
เขยา่ ตี 
 
 
 



 

 

ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.การน าวสัดุอ่ืนๆที่สามารถประกอบ
เป็นเคร่ืองดนตรีได้ เช่น กระป๋อง ฝา
ขวด เมล็ดพชื ฯ 

๔.๑.๓สนใจ มี

ความสุขและแสดง

ท่าทาง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง 

จงัหวะและ ดนตรี 

๔.๑.๓สนใจ มี

ความสุขและแสดง

ท่าทาง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง จงัหวะ

และ ดนตรี 

๔.๑.๓สนใจ มี

ความสุขและแสดง

ท่าทาง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง 

จงัหวะและ ดนตรี 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ  ดนตรี 
๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และ
ก า ร  แ ส ด ง ป ฏิ กิ ริ ย า โ ต้ ต อ บ
เสียงดนตรี  
๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 

ตัวเด็ก 
๑.การแสดงท่าทางเคล่ือนไหวร่างกาย
ในลกัษณะต่างๆ 
๒.การเคล่ือนไหวประกอบเพลงตาม
จงัหวะชา้เร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที ่๕ มคุีณธรรม จริยธรรมและมจีติใจทีด่งีาม 

 ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
 

๕.๑.๑บอกหรือช้ีได้

วา่ส่ิงใดเป็นของ

ตนเองและส่ิงใด

เป็นของผูอ่ื้น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ

รอคอยเม่ือตอ้งการ

ส่ิงของของผูอ่ื้นเม่ือมี

ผูช้ี้แนะ 

๕.๑.๑ขออนุญาต

หรือรอคอยเม่ือ

ตอ้งการส่ิงของของ

ผูอ่ื้นดว้ยตนเอง 

๑.๒.๓คุณธรรม  จริยธรรม 
๑)การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 
๓)การสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๒)การเล่นบทบาทสมมุติ 
๑.๓.๕การเล่นและการท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๔)การเล่นและการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
หอ้งเรียน 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การฟังนิทาน  เร่ืองราว  เหตุการณ์
เก่ียวกบัความซ่ือสตัย ์การรู้จกัรอคอย 
๒.การร่วมสนทนาและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ข่ า ว   เ ร่ื อ ง ร า ว  
เหตุการณ์  นิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓.การเล่นและแสดงบทบาทสมมุติ
เป็นตวัละครตามนิทาน 
๔.การเล่นร่วมกนัเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ 
๕.ก า รปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกล งขอ ง
หอ้งเรียน 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
มีความเมตตา 
กรุณา มีน ้าใจ
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

 

๕.๑.๒แสดงความ

รักเพือ่นและมี

เมตตาสตัวเ์ล้ียง 

๕.๑.๒แสดงความรัก

เพือ่นและมีเมตตาสตัว์

เล้ียง 

๕.๑.๒แสดงความ

รักเพือ่นและมีเมตตา

สตัวเ์ล้ียง 

๑.๒.๓คุณธรรม  จริยธรรม 
๑)การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 
๓)การสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๒)การเล่นบทบาทสมมุติ 
๑.๓.๕การเล่นและการท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๔)การเล่นและการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
หอ้งเรียน 
๑.๓.๒การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๕)การเล้ียงสตัว ์
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การฟังนิทาน  เร่ืองราว  เหตุการณ์
เก่ียวกบัความมีเมตตา  กรุณา 
๒.การร่วมสนทนาและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ข่ า ว   เ ร่ื อ ง ร า ว  
เหตุการณ์  นิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓.การเล่นและแสดงบทบาทสมมุติ
เป็นตวัละครตามนิทาน 
๔.การเล่นร่วมกนัเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ 
๕.ก า รปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกล งขอ ง
หอ้งเรียน 
๖.การเล้ียงดูแลหรือให้อาหารสัตว ์
เช่น ปลา ไก่ นก สุนขั  แมว ฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 

๕.๑.๓แบ่งปัน

ส่ิงของใหผู้อ่ื้นได้

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๕.๑.๓ช่วยเหลือและ

แบ่งปันผูอ่ื้นไดเ้ม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๕.๑.๒ช่วยเหลือและ

แบ่งปันผูอ่ื้นไดด้ว้ย

ตนเอง 

๑.๒.๓คุณธรรม  จริยธรรม 
๑)การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 
๓)การสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๒)การเล่นบทบาทสมมุติ 
๑.๓.๕การเล่นและการท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๔)การเล่นและการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
หอ้งเรียน 
๑.๓.๑การช่วยเหลือตน เองใน
กิจวตัรประจ าวนั 
๑)การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนั 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การฟังนิทาน  เร่ืองราว  เหตุการณ์
เก่ียวกบัการช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน ้ าใจ 
ต่อผูอ่ื้น 
๒.การร่วมสนทนาและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ข่ า ว   เ ร่ื อ ง ร า ว  
เหตุการณ์  นิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓.การเล่นและแสดงบทบาทสมมุติ
เป็นตวัละครตามนิทาน 
๔.การเล่นร่วมกนัเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ 
๕.ก า รปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกล งขอ ง
หอ้งเรียน 
๖.การท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ 
มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 
 

๕.๑.๔แสดงสีหนา้

หรือท่าทางรับรู้

ความรู้สึกผูอ่ื้น 

๕.๑.๔แสดงสีหนา้

หรือท่าทางรับรู้

ความรู้สึกผูอ่ื้น 

๕.๑.๔แสดงสีหนา้

หรือท่าทางรับรู้

ความรู้สึกผูอ่ื้นอยา่ง

สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ 

๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๒)การเล่นบทบาทสมมุติ 
๑.๓.๕การเล่นและการท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๔)การเล่นและการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๕)การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

ตัวเด็ก 
๑.การเล่นและแสดงบทบาทสมมุติ
เป็นตวัละครตามนิทาน 
๒.การเล่นร่วมกนัเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การแสดงสีหน้า หรือท่าทาง รับรู้
ความรู้สึกผูอ่ื้น ในวนัส าคญัต่างๆ เช่น
วันพ่อแ ห่งชา ติ   ว ันแ ม่แ ห่งชา ติ       
วนัเด็กแห่งชาติ  วนัครูฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔
มีความ
รับผิดชอบ 
 

๕.๑.๕ท างานที่

ไดรั้บมอบหมายจน

ส าเร็จเม่ือมีผูช่้วย

เหลือ 

๕.๑.๕ท างานที่ไดรั้บ

มอบหมายจนส าเร็จ

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๕.๑.๕ท างานที่

ไดรั้บมอบหมายจน

ส าเร็จดว้ยตนเอง 

๑.๒.๕การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถ 
๑)การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตน 
๑.๒.๔การแสดงออกทางอารมณ์ 
๕)การท างานศิลปะต่างๆ 
๑.๓.๒การดูแลรักษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๑ ) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ดู แ ล รั ก ษ า
ส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในภายนอก
หอ้งเรียน 
๓)การท างานศิลปะที่น าวสัดุหรือ
ส่ิงของเคร่ืองใชท้ี่ใชแ้ลว้น ากลบัมา

ตัวเด็ก 
๑การ.เล่นและท างานอย่างอิสระตาม
ความสามารถของตนเอง 
๒.การท างานศิลปะต่างๆ 
๓.กา ร รับผิดชอบหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
๔.การมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
จดัท าขอ้ตกลงของหอ้งเรียนร่วมกนั 
๕.ก า รปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกล งขอ ง
หอ้งเรียน 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆจากวสัดุเหลือ
ใช ้



 

 

ใชซ้ ้ าหรือแปรรูปแลว้น ากลบัมาใช้
ใหม่ 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๑)การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
หอ้งเรียน 
๔การดูแลหอ้งเรียนร่วมกนั 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓.พฒันาการด้านสังคม  
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๖.๑.๑แต่งตวัโดยมีผู ้

ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑แต่งตวัดว้ย

ตนเอง 

๖.๑.๑แต่งตวัดว้ย

ตนเองไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่ว 

๑.๓.๑การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
๑)การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนั 

ตัวเด็ก 
๑.การท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 

๖.๑.๒รับประทาน

อาหารดว้ยตนเอง 

๖.๑.๒รับประทาน

อาหารดว้ยตนเอง 

๖.๑.๒รับประทาน

อาหารดว้ยตนเอง

อยา่งถูกวธีิ  

๑.๓.๑การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
๑)การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนั 
 

ตัวเด็ก 
๑.การท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 
๒ . ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี
ประโยชน์ 

๖.๑.๓ใชห้อ้งน ้ า

หอ้งสว้มโดยมีผู ้

ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ใชห้อ้งน ้ าหอ้ง

สว้มดว้ยตนเอง 

๖.๑.๓ใชแ้ละท า

ความสะอาดหลงัใช้

หอ้งน ้ าหอ้งสว้มดว้ย

ตนเอง 

๑.๓.๑การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
๑)การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนั 
๑.๑.๓การรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตน 
๑)การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย    
สุขนิสยัที่ดีในกิจวตัรประจ าวนั 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๔)การดูแลหอ้งน ้ า หอ้งสว้มร่วมกนั 

ตัวเด็ก 
๑.การท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 
๒.การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร 
ท าความสะอาดหลงัจากเขา้หอ้งน ้ า 
๓.การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ของหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ 
มีวินัยในตนอง 
 

๖.๒.๑เก็บของเล่น

ของใชเ้ขา้ที่เม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๖.๒.๑เก็บของเล่น

ของใชเ้ขา้ที่ดว้ยตนเอง 

๖.๒.๑เก็บของเล่น

ของใชเ้ขา้ที่อยา่ง

เรียบร้อยดว้ยตนเอง 

๑.๒.๒การเล่น 
๑)การเล่นอิสระ 
๓)การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๑)การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
หอ้งเรียน 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
หอ้งเรียน 
๑.๒.๓คุณธรรม  จริยธรรม 
๑)การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

ตัวเด็ก 
๑.การเล่นอิสระ การเล่นสมมุติ การ
เล่นของเล่นในห้องเรียน การเล่นตาม
มุมประสบการณ์ 
๒.การมีส่วนร่วมก าหนดขอ้ตกลงของ
หอ้งเรียน 
๓ .ก า รปฏิ บัติ ต าม ข้อ ตกลงขอ ง
หอ้งเรียน 
๔.การฟังนิทาน  เร่ืองราว  เหตุการณ์
เก่ียวกบัความมีระเบียบ วนิยัในตนเอง 
 

๖.๒.๒เขา้แถว

ตามล าดบัก่อนหลงั

ไดเ้ม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๖.๒.๒เขา้แถว

ตามล าดบัก่อนหลงัได้

ดว้ยตนเอง 

๖.๒.๒เขา้แถว

ตามล าดบัก่อนหลงั

ไดด้ว้ยตนเอง 

๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
หอ้งเรียน 
๓)การให้ความร่วม มือในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
๑.๒.๓คุณธรรม  จริยธรรม 
๑)การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

ตัวเด็ก 
๑ . ก า รปฏิ บัติ ต าม ข้อ ตกล งขอ ง
หอ้งเรียน 
๒.การให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
๓.การฟังนิทาน  เร่ืองราว  เหตุการณ์
เก่ียวกบัความมีระเบียบ วนิยัในตนเอง 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ 
ประหยัดและ
พอเพยีง 
 

๖.๓.๑ใชส่ิ้งของ

เคร่ืองใชอ้ยา่ง

ประหยดัและ

พอเพยีงเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ใชส่ิ้งของ

เคร่ืองใชอ้ยา่ง

ประหยดัและพอเพยีง

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๖.๓.๑ใชส่ิ้งของ

เคร่ืองใชอ้ยา่ง

ประหยดัและ

พอเพยีงดว้ยตนเอง 

๑.๓.๑การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
๒)  การปฏบิตัิตนตามแนวทางหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง* 
๑.๓.๒การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๑)การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 
๒)การเลือกใช้ว ัสดุและส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การดูแลรักษาและน าวสัดุทอ้งถ่ิน 
วสัดุเหลือใชม้าสร้างช้ินงาน ใชน้ ้ า ใช้
ส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดั  
๒.การรักษาสารณสมบตัิในหอ้งเรียน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การเลือกใช้ว ัสดุธรรมชาติ  ว ัสดุ
เหลือใช ้การน าวสัดุเหลือใชน้ ามาแปร
รูปหรือกลบัมาใชใ้หม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีที่ ๗.๑ 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

๗.๑.๑มีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษา

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๗.๑.๑มีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษา

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๗.๑.๑มีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษา

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มดว้ย

ตนเอง 

๑.๓.๒การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๑)การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 
๒)การเ ลือกใช้ว ัสดุและส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
๔)การเพาะปลูกดูแลรักษาตน้ไม ้
๖)การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เก่ียวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในชีวติประจ าวนั 
๑.๓.๓การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๔)การศึกษานอกสถานที่ 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การดูแลรักษาและน าวสัดุทอ้งถ่ิน 
วสัดุเหลือใช้มาสร้างช้ินงาน ใช้น ้ า   
ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดั  
๒.การสนทนาเก่ียวกับเหตุการณ์
ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๓.การดูแลรักษาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การเลือกใช้ว ัสดุธรรมชาติ ว ัสดุ
เหลือใช้ การน าวสัดุเหลือใช้น ามา
แปรรูปหรือกลบัมาใชใ้หม่ 
๒.การปลูกและดูแล ตน้ไม้ ดอกไม ้
พชืผกัสวนครัว 
๓.การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ส่ิงต่างๆรอบตัว 
๑.การเลือกใช้ ส่ือ เทคโนโลยี การ
ส่ือสาร ไดเ้หมาะกบัสถานการณ์ 



 

 

 ๗.๑.๒ทิ้งขยะไดถู้ก

ที ่

๗.๑.๒ทิ้งขยะไดถู้กที ่ ๗.๑.๒ทิ้งขยะไดถู้ก

ที ่
๑.๓.๒การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๑)การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน 
๒)การเ ลือกใช้ว ัสดุและส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
๓)การท างานศิลปะที่น าวสัดุหรือ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ที่ใชแ้ลว้น ากลบัมา
ใชซ้ ้ าหรือแปรรูปแลว้น ากลบัมาใช้
ใหม่ 
๑.๔.๒การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๕) การคัดแยก  การจัดกลุ่ม  และ
จ าแนกส่ิงต่างๆตามลกัษณะ รูปร่าง  
รูปทรง 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
หอ้งเรียน 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การดูแลรักษาและน าวสัดุทอ้งถ่ิน 
วสัดุเหลือใชม้าสร้างช้ินงาน ใชน้ ้ า ใช้
ส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดั  
๒.การรู้จกัขยะและการคดัแยกขยะ 
๓.กา รปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลงขอ ง
หอ้งเรียน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การเลือกใช้ว ัสดุธรรมชาติ ว ัสดุ
เหลือใช้ การน าวสัดุเหลือใช้น ามา
แปรรูปหรือกลบัมาใชใ้หม่ 
๒.การดูแลรักษาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๓.กา รปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลงขอ ง
หอ้งเรียน 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 
๗.๒ มี
มารยาทตาม
วัฒนธรรม
ไทยและรัก
ความเป็นไทย 

๗.๒.๑ปฏิบตัิตนตาม

มารยาทไทยได ้เม่ือมี

ผูช้ี้แนะ 

๗.๒.๑ปฏิบตัิตนตาม

มารยาทไทยไดด้ว้ย

ตนเอง 

๗.๒.๑ปฏิบตัิตน

ตามมารยาทไทยได ้

ตามกาลเทศะ 

๑.๓.๓การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๑)การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบติั
ตนในความเป็นไทย 
๒)การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินที่อยูอ่าศยัและประเพณีไทย 
๓)การประกอบอาหาร 
๔)การศึกษานอกสถานที่ 
๑.๓.๔การมีปฏิสัมพนัธ์  มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๕)การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

ตัวเด็ก 
๑.การเล่นบทบาทสมมุติเ ก่ียวกับ
มารยาทไทย 
๒.การแสดงมารยาทที่ดี 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๒.การปฏิบัติกิจกรรมในวนัส าคัญ
ต่างๆ 
๓.การส ารวจ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

๗.๒.๒กล่าวค า

ขอบคุณและขอโทษ

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๗.๒.๒กล่าวค า

ขอบคุณและขอโทษ

ดว้ยตนเอง 

๗.๒.๒กล่าวค า

ขอบคุณและขอโทษ

ดว้ยตนเอง 

๑.๓.๓การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๑)การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบติั
ตนในความเป็นไทย 
๒)การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินที่อยูอ่าศยัและประเพณีไทย 
๔)การศึกษานอกสถานที่ 
๑.๒.๔การแสดงอารมณ์ 
๑)การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 

ตัวเด็ก 
๑.การเล่นบทบาทสมมุติเ ก่ียวกับ
มารยาทไทย 
๒.การแสดงมารยาทที่ดี 
๓.การบอกเล่าแสดงท่าทางที่เก่ียวขอ้งกับ
ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๒. การส ารวจ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 



 

 

๗.๒.๓หยดุเม่ือได้

ยนิเพลงชาติไทยและ

เพลงสรรเสริญพระ

บารมี 

๗.๒.๒หยดุเม่ือไดย้นิ

เพลงชาติไทยและ

เพลงสรรเสริญพระ

บารมี 

๗.๒.๒ยนืตรงและ

ร่วมร้องเพลงชาติ

ไทยและเพลง

สรรเสริญพระมารมี 

๑.๓.๓การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๑)การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบติั
ตนในความเป็นไทย 
๒)การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินที่อยูอ่าศยัและประเพณีไทย 
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพนัธ์ มีวินัย มี
ส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สงัคม 
๓)การให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

ตัวเด็ก 
๑.ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจทั้ ง
รายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๒.สญัลกัษณ์ส าคญัของชาติไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ 
ยอมรับความ
เหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 

๘.๑.๑เล่นและท า

กิจกรรมร่วมกบัเด็ก

ทีแ่ตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑เล่นและท า

กิจกรรมร่วมกบักลุ่ม

เด็กที่แตกต่างไปจาก

ตน 

๘.๑.๑เล่นและท า

กิจกรรมร่วมกบัเด็กที่

แตกต่างไปจากตน 

๑.๓.๕.การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๒)การเล่นและการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น 
๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
๑)การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพือ่น 

ตัวเด็ก 
๑.การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 
ครอบครัวและโรงเรียน 
๒.เล่นและท างานร่วมกนัเป็นคู่  กลุ่ม
เล็ก หรือกลุ่มใหญ่ 
๓.เล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับ
เพือ่น 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ 
มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น 

๘.๒.๑เล่นร่วมกบั

เพือ่น 

๘.๒.๑เล่นหรือท างาน

ร่วมกบัเพือ่นเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑เล่นหรือท างาน

ร่วมกบัเพือ่นอยา่งมี

เป้าหมาย 

๑.๓.๔.การมีปฏิสัมพนัธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสงัคม 
๓)การให้ความร่วมมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  
๑.๓.๕.การเล่นท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
๑)การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
๑.๓.๖การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
๑)การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แกปั้ญหา* 

ตัวเด็ก 
๑.เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจทั้ง
รายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ 
๒.สนทนาแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
๓.ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
น าเสนอความคิด 
 



 

 

 ๘.๒.๒ยิม้หรือ

ทกัทายผูใ้หญ่และ

บุคคลที่คุน้เคยเม่ือมี

ผูช้ี้แนะ 

๘.๒.๒ยิม้หรือทกัทาย

หรือพดูคุยกบัผูใ้หญ่

และบุคคลทีคุ่น้เคยได้

ดว้ยตนเอง 

๘.๒.๒ยิม้หรือทกัทาย

หรือพดูคุยกบัผูใ้หญ่และ

บุคคลที่คุน้เคยได้

เหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

๑.๓.๔.การมีปฏิสัมพนัธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสงัคม 
๓)การให้ความร่วมมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  
๑.๓.๕.การเล่นท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
๑)การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
๑.๓.๓การปฏิบตัิตามวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
๒)การปฏิบตัิตนตามวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินที่อยูอ่าศยัและประเพณี
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจทั้ง
รายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ 
๒.สนทนาแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.ก า รปฏิ บัติ ตนตามวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ 
ปฏิบัติตน
เบือ้งต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
 

๘.๓.๑ปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๘.๓.๑มีส่วนร่วมสร้าง

ขอ้ตกลงและปฏิบตัิ

ตามขอ้ตกลงเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๘.๓.๑มีส่วนร่วมสร้าง

ขอ้ตกลงและปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงดว้ยตนเอง 

๑.๓.๕.การเ ล่นท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๒)การเล่นและท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น* 
๑.๓.๕.การเ ล่นท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๓)การท าศิลปะแบบร่วมมือ* 
๑.๓.๔.การมีปฏิสัมพนัธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสงัคม 
๑)การร่วมก าหนดขอ้ตกลงของ
หอ้งเรียน 
๒)การปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของหอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 
๒.เล่นและท างานร่วมกนัเป็นคู่  กลุ่ม
เล็ก หรือกลุ่มใหญ ่
๓.ท างานศิลปะร่วมกนัเป็นกลุ่มอยา่ง
มีเป้าหมายร่วมกนั 
๔)มีส่วนร่วมในการก าหนดและจดัท า
ขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 
๕)ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงของห้องเรียนที่
ร่วมกนัก าหนด 



 

 

๘.๓.๒ปฏิบตัิตน

เป็นผูน้ าและผูต้าม

เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๒ปฏิบตัิตนเป็น

ผูน้ าและผูต้ามที่ดีได้

ดว้ยตนเอง 

๘.๓.๒ปฏิบตัิตนเป็น

ผูน้ าและผูต้ามได้

เหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

๑.๓.๕.การเ ล่นท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
๒)การเล่นและท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น* 
๓)การท าศิลปะแบบร่วมมือ* 
 

ตัวเด็ก 
๑.เล่นและท างานร่วมกันเป็นคู่  กลุ่ม
เล็ก หรือกลุ่มใหญ่ 
๒.ท างานศิลปะร่วมกนัเป็นกลุ่มอยา่ง
มีเป้าหมายร่วมกนั 

 ๘.๓.๓ยอมรับการ

ประนีประนอม

แกไ้ขปัญหาเม่ือมีผู ้

ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ประนีประนอม

แกไ้ขปัญหาโดย

ปราศจากการใชค้วาม

รุนแรงเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๓ประนีประนอม

แกไ้ขปัญหาโดย

ปราศจากการใชค้วาม

รุนแรงดว้ยตนเอง 

๑.๓ .๖ .การแก้ ปัญหาความ
ขดัแยง้ 
๑)การมีส่วนร่วมในการเลือก
วธีิการแกปั้ญหา* 
๒ ) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
แกปั้ญหาความขดัแยง้* 
 

ตัวเด็ก 
๑.ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
น าเสนอความคิด 
๒.มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด
ตดัสินใจเลือกวธีิแกปั้ญหาต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๕. ด้านสติปัญญา  

มาตรฐานที ่๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ 

สนทนา

โต้ตอบและเล่า

เร่ืองให้ผู้อืน่

เข้าใจ 

 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพดูจน

จบและโตต้อบ

เก่ียวกบัเร่ืองที่ฟัง 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพดูจน

จบและสนทนา

โตต้อบสอดคลอ้งกบั

เร่ืองที่ฟัง 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพดูจน

จบและสนทนา

โตต้อบอยา่งต่อเน่ือง

เช่ือมโยงกบัเร่ืองที่

ฟัง 

๑.๔.๑ การใชภ้าษา 
๑)การฟังเสียงต่างๆในส่ิงแวดลอ้ม 
๒)การฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน า 
๓)การฟังเพลง นิทาน ค  าคลอ้งจอง 
บทละครหรือเร่ืองราวต่างๆ 
๔)การพดูแสดงความคิด ความรู้สึก
และความตอ้งการ 
๕) ก า รพู ด กับ คน อ่ื น เ ก่ี ย ว กั บ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพดูเล่า
เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
๖)การพูดอธิบายเก่ียวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ* 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.ฟังเสียงต่างๆรอบตวัและบอกเสียง
ที่ไดย้นิ 
๒.ฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน า 
๓.ฟังเพลง นิทาน ค  าคล้องจอง บท
ร้อยกรองง่ายๆ 
๔.พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 
ความตอ้งการในส่ิงต่างๆ 
๕.พูดเล่าข่าว เล่าประสบการณ์ หรือ
เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
๖.พดูบอกลกัษณะส่ิงของที่สังเกต เล่า
ข่าว เล่าประสบการณ์ 



 

 

 ๙.๑.๒เล่า เร่ืองดว้ย

ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒เล่าเร่ืองเป็น

ประโยคอยา่งต่อเน่ือง 

๙.๑.๒เล่าเป็น

เร่ืองราวต่อเน่ืองได ้
๑.๔.๑ การใชภ้าษา 
๖)การพูดอธิบายเก่ียวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ* 
๗)การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการ
เล่นและการกระท าต่างๆ* 

ตัวเด็ก 
๑.พดูบอกลกัษณะส่ิงของที่สังเกต เล่า
ข่าว เล่าประสบการณ์ 
๒.เล่าส่ิงที่ก  าลังเล่น ก าลังท า พูดให้
ก าลังใจ ปลอบใจ ให้ค  าแนะน าเพื่อน
ในการเล่นและการท างาน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒  
อ่าน  เขียน
ภาพ และ
สัญลกัษณ์ได้ 
 

๙.๒.๑อ่านภาพ และ

พดูขอ้ความดว้ย

ภาษา 

ของตน 

๙.๒.๑อ่านภาพ  

สญัลกัษณ์ ค  า พร้อม

ทั้งช้ี หรือกวาดตามอง

ขอ้ความตามบรรทดั 

๙.๒.๑อ่านภาพ  

สญัลกัษณ์ ค  า ดว้ย

การช้ี หรือกวาดตา

มองจุดเร่ิมตน้และ

จุดจบของขอ้ความ 

๑.๔.๑ การใชภ้าษา 
๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/หลายรูปแบบ 
๑๑)การอ่านอย่างอิสระตามล าพงั 
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู ้
ช้ีแนะ 
๑๒)การเห็นแบบอยา่งของการอ่าน
ที่ถูกตอ้ง 
๑๓)การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตวัอกัษร ค า และขอ้ความ* 
๑๔)การอ่านและช้ีข้อความโดย
กวาดสายตาตามบรรทดัจากซ้ายไป
ขวาจากบนลงล่าง* 
๑๕)สังเกตตวัอักษรในช่ือของตน
หรือค าคุน้เคย 
๑๖)การสังเกตตวัอกัษรที่ประกอบ

ตัวเด็ก 
๑.เขียน/อ่าน/ช่ือ-นามสกุล,อวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย 
๓.อ่านภาพนิทาน/อ่านอิสระตาม
ล าพงั/ภาพอาหาร/ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.ครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชน 
๒.บุคคลต่างๆที่เด็กเก่ียวขอ้งสถานที่
ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๑.สตัว/์ตน้ไม/้ดอกไม ้
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.สี/ตวัเลข/ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 
 



 

 

เป็นค าผ่านการอ่านหรือการเขียน
ของผูใ้หญ่** 
๑๙)การเห็นแบบอยา่งของการเขียน
ที่ถูกตอ้ง* 
๒๐)การเขียนร่วมกันตามโอกาส
และการเขียนอิสระ* 
๒๑)การเขียนค าที่มีความหมายกับ
ตวัเด็กค  าคุน้เคย 
๒๒)การที่สะกดและเขียนเพื่อส่ือ
ความหมายดว้ยตนเองอยา่งอิสระ** 

 ๙.๒.๒เขียนขีด เขี่ย 

อยา่งมีทิศทาง 

๙.๒.๒เขียนคลา้ย

ตวัอกัษร 

 

๙.๒.๒เขียนช่ือของ

ตนเอง ตามแบบ 

เขียนขอ้ความดว้ยวธีิ

ที่คิดขึ้นเอง  

๑.๔.๑ การใชภ้าษา 
๑๙)การเห็นแบบอยา่งของการเขียน
ที่ถูกตอ้ง* 
๒๐)การเขียนร่วมกันตามโอกาส
และการเขียนอิสระ* 
๒๑)การเขียนค าที่มีความหมายกับ
ตวัเด็กค  าคุน้เคย 
๒๒)การที่สะกดและเขียนเพื่อส่ือ
ความหมายดว้ยตนเองอยา่งอิสระ** 

ตัวเด็ก 
๑.เขียน/อ่าน/ช่ือ-นามสกุล,อวยัวะต่างๆ ของ
ร่างกาย 
๓.อ่านภาพนิทาน/อ่านอิสระตามล าพงั/ภาพ
อาหาร/ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ  
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.ครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชน 
๒.บุคคลต่างๆ ที่เด็กเก่ียวขอ้งสถานที่ส าคญั 
วนัส าคญั อาชีพของคนในชุมชน 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๑.สตัว/์ตน้ไม/้ดอกไม ้
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.สี/ตวัเลข/ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 



 

 

 
มาตรฐานที ่๑๐ มคีวามสามารถในการคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑ 
มี
ความสามารถ
ในการคดิรวบ
ยอด 
 

๑๐.๑.๑บอกลกัษณะ

ของส่ิงของต่างๆ

จากการสงัเกตโดย

ใชป้ระสาทสมัผสั 

๑๐.๑.๑บอกลกัษณะ

และส่วนประกอบของ

ส่ิงของต่างๆจากการ

สงัเกตโดยใชป้ระสาท

สมัผสั 

๑๐.๑.๑บอกลกัษณะ 

ส่วนประกอบ การ

เปล่ียนแปลง หรือ

ความสมัพนัธข์อง

ส่ิงของต่างๆจากการ

สงัเกตโดยใช้

ประสาทสมัผสั 

๑.๔.๑การใชภ้าษา 
๖)การพดูอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ  
เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องส่ิง
ต่างๆ 
๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๑) การสงัเกตลกัษณะ 
ส่วนประกอบการเปล่ียนแปลง และ
ความสมัพนัธข์อง ส่ิงต่างๆโดยใช้
ประสาทสมัผสัอยา่งเหมาะสม 
เก่ียวกบัตนเอง 
๒) การสงัเกตส่ิงต่างๆ และสถานที่
จาก มุมมองทีต่างกนั** 
๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง
ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆ
ดว้ยการ กระท า ภาพวาดภาพถ่าย
และรูปภาพ* 

ตัวเด็ก 
๑ . พู ด  บ อ ก ลั ก ษณ ะ  บ อ ก ก า ร
เปล่ียนแปลง ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆที่สงัเกต 
๒.การใชป้ระสาทสัมผสัในการสังเกตบอก
ลกัษณะบอกการเปล่ียนแปลง ความสัมพนัธ์
ส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ  
๓.การประกอบอาหาร 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.โรงเรียน ชุมชน แหล่งวฒันธรรม 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.ธรรมชาติรอบตวั เช่น คน สัตว ์ พืช 
ตน้ไม ้ดอกไม ้ 
๒.การศึกษานอกสถานที่ 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.ช่ือ  ลกัษณะ สีผวิ ของส่ิงต่างๆ 
๒.การทดลองวทิยาศาสตร์  
๓.กิจกรรมโครงงาน 



 

 

 ๑๐.๑.๒จบัคู่หรือ

เปรียบเทียบส่ิง

ต่างๆโดยใช้

ลกัษณะหรือหนา้ที่

การงานเพยีง

ลกัษณะเดียว 

๑๐.๑.๒จบัคู่และ

เปรียบเทียบความ

แตกต่างหรือความ

เหมือนของส่ิงต่างๆ

โดยใชล้กัษณะที่

สงัเกตพบเพียง

ลกัษณะเดียว 

๑๐.๑.๒จบัคู่และ

เปรียบเทียบความ

แตกต่างหรือความ

เหมือนของส่ิงต่างๆ

โดยใชล้กัษณะที่

สงัเกตพบสอง

ลกัษณะขึ้นไป 

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๔) การเล่นกับส่ือต่างๆที่เป็นทรง
ก ล ม  ท ร ง ส่ี เ ห ล่ี ย ม มุ ม ฉ า ก 
ทรงกระบอก กรวย* 
๕) การคดัแยกการจดักลุ่ม และการ
จ าแนก ส่ิงต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง  
๖) การต่อของขึ้ นเล็ก เติมในขึ้ น
ใหญ่ให้ สมบูรณ์และการแยกขึ้ น
ส่วน* 
๗) การท าซ ้ าการต่อเติมและการ
สร้าง แบบรูป* 
๘) การนบัและแสดงจ านวนของส่ิง
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดบั – 
จ  านวนของส่ิงต่างๆ 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด บอก เลือก คดัแยก จดักลุ่ม 
เปรียบเทียบ ของส่ิงต่างๆ 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.รูปทรง  ขนาด  ปริมาตร  น ้ าหนัก  
จ  านวน เงิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.ธรรมชาติรอบตวั เช่น คน สัตว ์ พืช 
ตน้ไม ้ดอกไม ้ 
 

 ๑๐.๑.๓คดัแยกส่ิง

ต่างๆตามลกัษณะ

หรือหนา้ที่การใช้

งาน 

๑๐.๑.๓จ าแนกและจดั

กลุ่มส่ิงต่างๆโดยใช้

อยา่งนอ้ยหน่ึงลกัษณะ

เป็นเกณฑ ์

๑๐.๑.๓จ าแนกและ

จดักลุ่มส่ิงต่างๆโดย

ใชต้ั้งแต่สองลกัษณะ

ขึ้นไปเป็นเกณฑ ์

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๕) การคดัแยกการจดักลุ่ม และการ
จ าแนก ส่ิงต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง  
๖) การต่อของขึ้ นเล็ก เติมในขึ้ น
ใหญ่ให้ สมบูรณ์และการแยกขึ้ น
ส่วน* 
๗) การท าซ ้ าการต่อเติมและการ
สร้าง แบบรูป* 
๘) การนบัและแสดงจ านวนของส่ิง
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 
๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดบั – 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด บอก เลือก คดัแยก จดักลุ่ม 
เปรียบเทียบ ของส่ิงต่างๆ 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.รูปทรง  ขนาด  ปริมาตร  น ้ าหนัก  
จ  านวน เงิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.ธรรมชาติรอบตวั เช่น คน สัตว ์ พืช 
ตน้ไม ้ดอกไม ้ 
 



 

 

จ านวนของส่ิงต่างๆ 
๑๐) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ* 
๑๑) การบอกและแสดงอนัดบัที่ของ
ส่ิงต่างๆ 

 ๑๐.๑.๔เรียงล าดบั

ส่ิงของหรือ

เหตุการณ์อยา่งนอ้ย 

๓ ล าดบั 

๑๐.๑.๔เรียงล าดบั

ส่ิงของหรือเหตุการณ์

อยา่งนอ้ย ๔ ล าดบั 

๑๐.๑.๔เรียงล าดบั

ส่ิงของหรือ

เหตุการณ์อยา่งนอ้ย 

๕ ล าดบั 

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ 
จ  านวนของส่ิงต่างๆ 
๑๑) การบอกและแสดงอนัดบัที่ของ
ส่ิง ต่างๆ 
๑๔)  ก า รบอกแล้ว เ รี ย งล า ดับ
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต า ม
ช่วงเวลา* 
๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์
ลบั เหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั* 
๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการ
กระท า* 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด บอก เลือก คดัแยก จดักลุ่ม 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ รี ย ง ล า ดั บ ก า ร
เปล่ียนแปลง ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆที่สงัเกต 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.รูปทรง  ขนาด  ปริมาตร  น ้ าหนัก  
จ  านวน เงิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.ธรรมชาติรอบตวั เช่น คน สัตว ์ พืช 
ตน้ไม ้ดอกไม ้ 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 
๑๐.๒ มี
ความสามารถ
ในการคดิเชิง
เหตุผล 

๑๐.๒.๑ระบุผลที่

เกิดขึ้นในเหตุการณ์

หรือการกระท าเม่ือ

มีผูช้ี้แนะ  

๑๐.๒.๑ระบุสาเหตุ

หรือผลที่เกิดขึ้นใน

เหตุการณ์หรือ การ

กระท าเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๑๐.๒.๑อธิบาย

เช่ือมโยงสาเหตุและ

ผลที่เกิดขึ้นใน

เหตุการณ์หรือการ

กระท าดว้ยตนเอง 

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๑๔)  ก า รบอกแล้ว เ รี ย งล า ดับ
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต า ม
ช่วงเวลา* 
๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์
ลบั เหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั* 
๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการ
กระท า* 
๑๘)  ก าร มี ส่วน ร่ วมในการล ง
ความเห็น จากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล* 
๑๙) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการแกปั้ญหา* 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด บอก เลือก คดัแยก จดักลุ่ม 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ รี ย ง ล า ดั บ ก า ร
เปล่ียนแปลง ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆที่สงัเกต 
๒.การพูด บอก ตัดสินใจเลือกวิธี
แกปั้ญหา ท ากิจกรรมต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.ธรรมชาติรอบตวั เช่น คน สัตว ์ พืช 
ตน้ไม ้ดอกไม ้ 
๒.ดิน น ้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ  ภัย
ธรรมชาติ 
๓.แรงพลงังานที่ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.สี  
๒.การทดลองวทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ๑๐.๒.๒คาดเดา 

หรือ คาดคะเนส่ิงที่

อาจเกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒คาดเดา หรือ

คาดคะเนส่ิงที่อาจจะ

เกิดขึ้น หรือมีส่วน

ร่วมในการลง

ความเห็นจากขอ้มูล 

๑๐.๒.๒คาดคะเนส่ิง

ที่อาจจะเกิดขึ้น และ

มีส่วนร่วมในการลง

ความเห็นจากขอ้มูล

อยา่งมีเหตุผล 

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
ส่ิงทีอ่าจจะเกิดขึ้นอยา่งมีเหตุผล* 
๑๘)  ก าร มี ส่วน ร่ วมในการล ง
ความเห็น จากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล* 
๑๙) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการแกปั้ญหา* 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด บอก เลือก คัดแยก จัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบ เรียงล าดับการเปล่ียนแปลง 
ความสมัพนัธข์องส่ิงต่างๆ ที่สงัเกต 
๒.การพดู บอก ตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหา 
ท ากิจกรรมต่างๆ  
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.การทดลองวทิยาศาสตร์ 
๒.การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆ/เวลา 

ตัวบ่งช้ีที่ 
๑๐.๓ มี
ความสามารถ
ในการคดิ
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑.ตดัสินใจใน

เร่ืองง่ายๆ 

๑๐.๓.๑.ตดัสินใจใน

เร่ืองง่ายๆและเร่ิม

เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑.ตดัสินใจใน

เร่ืองง่ายๆและ

ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการ
กระท า* 
๑๘)  ก าร มี ส่วน ร่ วมในการล ง
ความเห็น จากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล* 
๑๙) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการแกปั้ญหา* 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด สนทนาถึงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
๒.การพดู บอก ตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหา 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ  
๓.การแสดงบทบาทสมมุติ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การศึกษานอกสถานที่ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.บุคคลต่างๆ เช่น พอ่แม่ ครู หมอฯ 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.การทดลองวทิยาศาสตร์ 
๒.เร่ืองราว เหตุการณ์ นิทาน 



 

 

 ๑๐.๓.๒แกปั้ญหา

โดยลองผดิลองถูก 

๑๐.๓.๒ระบุปัญหา 

และแกปั้ญหาโดยลอง

ผดิลองถูก 

๑๐.๓.๒ระบุปัญหา

สร้างทางเลือกและ

เลือกวธีิแกปั้ญหา 

๑.๔.๒การคิดรวบยอด  การคิดเชิง
เหตุผล การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
๑๙) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการแกปั้ญหา* 

ตัวเด็ก 
๑.การพูด สนทนาถึงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ 
๒.การพูด บอก ตัดสินใจเลือกวิธี
แกปั้ญหา ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
๓.การแสดงบทบาทสมมุติ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การศึกษานอกสถานที่ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.บุคคลต่างๆ เช่น พอ่แม่ ครู หมอฯ 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.การทดลองวทิยาศาสตร์ 
๒.เร่ืองราว เหตุการณ์ นิทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที ่๑๑ มจีนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 
เล่น/ท างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคดิ
สร้างสรรค์ 
 

๑๑.๑.๑สร้างผลงาน

ศิลปะเพือ่ส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง 

๑๑.๑.๑สร้างผลงาน

ศิลปะเพือ่ส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก

ของตนเองโดยมีการ

ดดัแปลงและแปลก

ใหม่จากเดิมหรือมี

รายละเอียดเพิม่ขึ้น 

๑๑.๑.๑สร้างผลงาน

ศิลปะเพือ่ส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก

ของตนเองโดยมีการ

ดดัแปลงและแปลก

ใหม่จากเดิมและมี

รายละเอียดเพิม่ขึ้น 

๑.๑.๒การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 
๒)การเขียนและเล่นกบัสี 
๓)การป้ัน 
๔)การประดิษฐส่ิ์งต่างๆ ดว้ยเศษวสัดุ 
๕)การหยิบจับการใช้กรรไกร  การฉีก  
การตดั  การปะ  และการร้อยวสัดุ 
๑.๓.๒การดู แลรั กษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 
๓)การท างานศิลปะที่น าว ัสดุ  หรือ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ ้ าหรือ
แปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
๑.๔.๓จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
๑)การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผา่นส่ือ วสัดุ  ของเล่นและช้ินงาน 
๒)การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา  การเคล่ือนไหว  และศิลปะ 
๓)การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปร่าง  
รูปทรง  จากวสัดุที่หลากหลาย 
 

ตัวเด็ก 
๑.การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 
๒.การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การ
ประ ดิ ษฐ์ ช้ิ น ง า น  ต า ม ค ว า ม คิ ด 
จินตนาการ 
๓.การแสดงความคิด ความรู้สึก ผ่าน
ส่ือต่างๆ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.วสัดุธรรมชาติ  วสัดุเหลือใช ้ฯ 
ส่ิงต่างๆรอบตัว 
๑.รูปร่าง  รูปทรง  สี  ขนาด  ปริมาตร  
จ  านวน  
๒.ส่ิงของเคร่ืองใช ้
 
 
 



 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 
๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ตาม
จินตนาการ
อย่าง
สร้างสรรค์ 
 

๑๑.๒.๑เคล่ือนไหว

ท่าทางเพือ่ส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง 

 

๑๑.๒.๑เคล่ือนไหว

ท่าทางเพือ่ส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง 

อยา่งหลากหลายหรือ

แปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑เคล่ือนไหว

ท่าทางเพือ่ส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง 

อยา่งหลากหลายและ

แปลกใหม่ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
๑)การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
๖)สร้างงานศิลปะตามความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วาดภาพระบายสี ป้ัน ร้อย ฉีกตดัปะ 
พบั เล่นกับสีน ้ า ประดิษฐ์เศษวสัดุ 
การท าสวนถาด และแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานศิลปะ 
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
๒)การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว 
และศิลปะ 

ตัวเด็ก 
๑.กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
๒.กิจกรรมสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที ่๑๒ มเีจตคติทีด่ต่ีอการเรียนรู้ และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวยั  

ตัวบ่งช้ี 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี ) ช้ัน อ.๒ (๔ – ๕ ปี ) ช้ัน อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 
๑๒.๑ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 
 

๑๒.๑.๑สนใจฟัง

หรืออ่านหนงัสือ

ดว้ยตนเอง 

๑๒.๑.๑สนใจซกัถาม

เก่ียวกบัสญัลกัษณ์

หรือตวัหนงัสือที่พบ

เห็น 

๑๒.๑.๑หยบิหนงัสือ

มาอ่านและเขียนส่ือ

ความคิดดว้ยตนเอง

เป็นประจ าอยา่ง

ต่อเน่ือง 

๑.๔.๑การใชภ้าษา 
๑)การฟังเสียงต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้ม 
๒)ก าร ฟั งและก ารปฏิ บัติ ต าม
ค าแนะน า 
๓)การฟังเพลง นิทาน ค  าคลอ้งจอง 
บทร้อยกรองหรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
๔)การพดูแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความตอ้งการ 
๕)การพดูกบัคนอ่ืนเก่ียวกบัประกบ
การ ณ์ขอ งตน เอง  ห รื อพูด เ ล่ า
เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
๖)การพูดอธิบายเก่ียวกับส่ิงของ
เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องส่ิง
ต่าง ๆ* 
๗)การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการ
เล่นและการกระท าต่าง ๆ* 
๘)การรอจงัหวะที่เหมาะสมในการ
พดู 
๙)การพูดเรียงล าดับเพื่อใช้ในการ
ส่ือสาร* 

ตัวเด็ก 
๑.รูปร่างหนา้ตา อวยัวะต่าง ๆ   
๒.อาหารหลกั ๕ หมู่ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.ชุมชน 
๒.แหล่งวฒันธรรมในชุมชน 
๓.แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๑.ช่ื อ ลั กษณะ ส่ วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์ของมนุษย ์
สตัว ์พชื 
๒.ดิน หิน ทราย น ้ า ทอ้งฟ้า สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาต ิ
๓.แรงและพลังงานในชีวิตประจ าว ันที่
แวดลอ้มเด็ก 
ส่ิงต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก 
๑.การใชห้นงัสือและตวัหนงัสือ 
๒.ยานพาหนะ การคมนาคม 
๓.เทคโนโลยแีละการส่ือสาร 



 

 

๑๐)การอ่ านหนั งสื อภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
๑๑)การอ่านอยา่งอิสระตามล าพงั การอ่าน
ร่วมกนั การอ่านโดยมีผูช้ี้แนะ 
๑๒)การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกตอ้ง 
๑๓)การสังเกตทิศทางการอ่านตวัอักษร 
ค  า และขอ้ความ* 
๑๔)การอ่าน และช้ีข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทดัจากซ้ายไปขวา จากบน
ลงล่าง* 
๑๕)การสังเกตตวัอกัษรในช่ือของตนเอง 
หรือค าคุน้เคย 
๑๖)การสงัเกตตวัอกัษรที่ประกอบเป็นค า 
ผา่นการอ่านหรือเขียนของผูใ้หญ่** 
๑๗)การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ ้ า ๆ  กันจากนิทาน เพลง ค  า
คลอ้งจอง* 
 
 
 
 
 



 

 

 ๑๒.๑.๒

กระตือรือร้นในการ 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒  

กระตือรือร้นในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒

กระตือรือร้นในการ

ร่วมกิจกรรมตั้งแต่

ตน้จนจบ 

๑.๔.๔เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 
๑)การส ารวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตวั 
๒)การตั้งค  าถามในเร่ืองที่สนใจ 
๓)การสืบเสาะหาความรู้เพือ่คน้หา 
ค าตอบของขอ้สงสยัต่าง ๆ  
๔)การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ขอ้มูลและน าเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
และแผนภูมิอยา่งง่าย  
 

ตัวเด็ก 
๑.การตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง 
๒.หน่วยการเรียนรู้ทั้ง ๔ สาระ 
๓.การสังเกต  ส ารวจ ตั้งค  าถาม และ
รวบรวมขอ้มูล และบนัทึกส่ิงต่างๆที่
ไดรั้บจากการเรียนรู้ 
๔.การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การทศันศึกษานอกสถานที่ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.คน สตัว ์ ตน้ไม ้ ดอกไม ้พชื ผกัฯ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 
๑๒.๒ มี
ความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 
 

๑๒.๒.๑คน้หา

ค าตอบของขอ้

สงสยัต่างๆ ตาม

วธีิการที่มีผูช้ี้แนะ 

๑๒.๒.๑คน้หาค าตอบ

ของขอ้สงสยัต่างๆ 

ตามวธีิการของตนเอง 

๑๒.๒.๑คน้หา

ค าตอบของขอ้สงสยั

ต่างๆ ตามวธีิการที่

หลากหลายดว้ย

ตนเอง 

๑.๔.๔เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 
๑)การส ารวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตวั 
๒)การตั้งค  าถามในเร่ืองที่สนใจ 
๓)การสืบเสาะหาความรู้เพือ่คน้หา 
ค าตอบของขอ้สงสยัต่าง ๆ  
๔)การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ขอ้มูลและน าเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
และแผนภูมิอยา่งง่าย  

ตัวเด็ก 
๑.การตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง 
๒.หน่วยการเรียนรู้ทั้ง ๔ สาระ 
๓.การสังเกต  ส ารวจ ตั้งค  าถาม และ
รวบรวมขอ้มูล และบนัทึกส่ิงต่างๆที่
ไดรั้บจากการเรียนรู้ 
๔.การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การทศันศึกษานอกสถานที่ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.คน สตัว ์ ตน้ไม ้ ดอกไม ้พชื ผกัฯ 



 

 

 ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.คณิตศาสตร์ รูปร่าง  รูปทรง จ านวน  
เวลา 

 ๑๒.๒.๒เช่ือมโยง

ค าถา “อะไร” ใน

การคน้หาค าตอบ 

๑๒.๒.๒ใชป้ระโยค

ค าถามวา่ “ที่ไหน” 

“ท าไม” ในการคน้หา

ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ใชป้ระโยค

ค าถามวา่ “เม่ือไร” 

อยา่งไร” ในการ

คน้หาค าตอบ 

๑.๔.๔เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 
๑)การส ารวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตวั 
๒)การตั้งค  าถามในเร่ืองที่สนใจ 
๓)การสืบเสาะหาความรู้เพือ่คน้หา 
ค าตอบของขอ้สงสยัต่าง ๆ  
๔)การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ขอ้มูลและน าเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
และแผนภูมิอยา่งง่าย  
 

ตัวเด็ก 
๑.การตระหนกัรู้เก่ียวกบัตนเอง 
๒.หน่วยการเรียนรู้ทั้ง ๔ สาระ 
๓.การสงัเกต  ส ารวจ ตั้งค  าถาม และรวบรวม
ขอ้มูล และบนัทึกส่ิงต่างๆ ที่ไดรั้บจากการ
เรียนรู้ 
๔.การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
บุคคลและสถานที่ฯ 
๑.การทศันศึกษานอกสถานที่ 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.คน สตัว ์ ตน้ไม ้ ดอกไม ้พชื ผกัฯ 
ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 
๑.คณิตศาสตร์ รูปร่าง  รูปทรง จ านวน  
เวลา 



 

 

การจดัประสบการณ์ 
การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัอาย ุ๓-๖ ปีเป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการผ่านการ 

เล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเกิด 
การพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปิญญา ไม่จดัเป็นรายวิชาโดยมีหลกัการ และแนวทาง 
การจดัประสบการณ์ ดงัน้ี 

๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
๑.๑ จดัประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเพือ่พฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่ง 

สมดุลและต่อเน่ือง 
๑.๒ เนน้เด็กเป็นส าคญัสนองความตอ้งการความสนใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและบริบท 

ของสงัคมที่เด็กอาศยัอยู ่
๑.๓ จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรียนรู้และพฒันาของเด็ก  
๑.๔ จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของการ 

จดัประสบการณ์พร้อมทั้งน่าผลการประเมินมาพฒันาเด็กอยา่งต่อเน่ือง 
๑.๕ใหพ้อ่แม่ครอบครัวชุมซน และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมืล่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
๒.๑ จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการและการท างานของสมอง แนวคิดที่ 

เหมาะสมกบัอายวุฒิุภาวะและระดบัพฒันาการ เพือ่ใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเด็กเตม็ตามศกัยภาพ ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยมของ B.F.Skinner (การเสริมแรง)     ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ Bandura (การ
เรียนรู้จากการสงัเกตหรือเลียนแบบ)   เพียเจต ์   กิเซล    อีริคสนั   ไวก๊อตสก้ี    บรูนเนอร์     ทฤษฎีพหุปัญญา     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ BBL  EF  ฯ เป็นตน้ 

๒.๒ จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก ไดล้งมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาท 
สมัผสัทั้งหา้ ไดเ้คล่ือนไหวส ารวจ เล่น สงัเกต สืบคน้ ทดลอง และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง         โดยใช้กิจกรรม
และรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานบูรณาการ  เช่น  เฟรอเบล  มอนเตสเซอรรีFligh/scope Project 
Approach..Reggio Emillia..Whole Langugage .นิโอมิวเมนนิส การศึกษาวอลดอร์พ  และ STEM ฯเป็นตน้ 

๒.๓ จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทกัษะ และสาระการเรียนรู้ 
จากหลกัสูตรแกนกลาง และองคค์วามรู้ในทอ้งถ่ิน 

๒.๔ จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิมคิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอความคิด 
โดยผูส้อนหรือผูจ้ดัประสบการณ์เป็นผูส้นบัสนุนอ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 

๒.๕ จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธก์บัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่างๆกนั 

๒.๖ จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธก์บัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่างๆกนั 

๒.๗ จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมลกัษณะนิสยัที่ดี และทกัษะการใชชี้วติประจ าวนัตามแนวทาง 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตลอดจนสอดคลอ้งคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองให้เป็นส่วนหน่ึงของ 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

๒.๘ จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะที่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง 



 

 

โดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้
๒.๙ การท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น 

รายบุคคลน ามาไตร่ตรองใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวจิยัในชั้นเรียน 
๒.๑๐ จดัประสบการณ์โดยใหพ้อ่แม่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผนการ 

สนบัสนุนส่ือแหล่งเรียนรู้การเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินพฒันาการ 

๓. การจัดกิจกรรมประจ าวนั 
การจัดตารางกิจกรรมประจ าว ันส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี  เป็นการช่วยให้ผู ้สอนหรือผู ้จัด 

ประสบการณ์ทราบวา่แต่ละวนัจะท ากิจกรรมอะไร เม่ือใด และอยา่งไรทั้งน้ีการจดักิจกรรมประจ าวนัสามารถ จดั
ไดห้ลายรูปแบบ ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมในการน าไปใชข้องแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคญั ผูส้อน
ตอ้งค านึงถึงการจดัประสบการณ์ใหค้รอบคลุมพฒันาการทุกดา้น  การจดักิจกรรมประจ าวนัเป็นหลกัการจดัและ
ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวนั ดงัน้ี  

๓.๑ หลกัการจดักิจกรรมประจ าวนั 
๑) ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมประจ าวนัแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็กในแต่

ละวนั  ยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการและความสนใจของเด็กเช่น วยั ๓-๔ ปี  มีความสนใจประมาณ   ๘-๑๒ นาที  
เด็กวยั ๔-๕ ปี  มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาที เด็กวยั ๕-๖ ปี  มีความสนใจประมาณ   ๑๕-๒๐ นาที 

๒) กิจกรรมที่ตอ้งใชค้วามคิดทางในกลุ่มและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใชเ้วลาต่อเน่ืองนานเกินกว่า ๒๐ 
นาที 

๓) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเพือ่ช่วยให้เด็กรู้จกัเลือกตดัสินใจคิดแกปั้ญหาคิด 
สร้างสรรคเ์ช่นการเล่นตามมุม การเล่นการแจง้ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ ๔๐ ถึง ๖๐นาที 

๔) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมให้ห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ใช ้
กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก  กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล   กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่  กิจกรรมที่เด็กเป็นผูริ้เร่ิม 
และผูส้อนหรือผูจ้ดัประสบการณ์เป็นผูริ้เร่ิม และกิจกรรมที่ใชก้  าลงัและไม่ใชก้  าลงั จดัให้ครบทุกประเภททั้งน้ื 
กิจกรรมที่ตอ้งออกก าลังกายควรจะสลับกบักิจกรรมที่ไม่ตอ้งออกก าลังกายมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหน่ือย
เกินไป 

๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าจนั 
การเลือกกิจกรรมที่จะน่ามาจดัในแต่ละวนัสามารถจดัได้หลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ 

ความเหมาะสมในการน าไปใชข้องแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน  ที่ส าคญัผูส้อนตอ้งค านึงถึงการจดักิจกรรม 
ใหค้รอบคลุมพฒันาการทุกดา้น ดงัต่อไปน้ี 

๑) การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ เป็นการพฒันาความแข็งแรง การส่วนตวั การยดืหยุน่ความ
คล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่างๆ และจงัหวะการเคล่ือนไหวในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ โดยจดักิจกรรมให้เด็กได ้
เล่นอิสระกลางแจง้ เล่นเคร่ืองเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

๒) การพฒันากลา้มเน้ือเล็ก      เป็นการพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเล็กกลา้มเน้ือมือ 
การประสาทสัมผสัระหว่างกล้ามเน้ือมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่ว          และประสาน 
สมัพนัธก์นั โดยจดักิจกรรมให้เด็กไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั เล่นเกมการศึกษา    ฝึกช่วยเหลือตวัเอง ในการแต่ง



 

 

กาย หยบิจบัชอ้นสอ้ม และใชว้สัดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พูก่นั ดินเหนียว ฯลฯ 
๓) การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี 

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่ กลา้แสดงออก มีวนิยั รับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์ประหยดั เมตตา กรุณา 
เอ้ือเพือ่ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจดักิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
พฒันาให้เด็กได้มีโอกาสตดัสินใจเลือก ไดรั้บการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบตัิโดย สอดคล้อง 
คุณธรรมจริยธรรม อยา่งต่อเน่ือง 

๔) การพฒันาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออกอย่าง 
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มีนิสัยรักการ 
ท างานระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้นโดยรวม  การระมดัระวงัอนัตรายจากคนแปลกหน้าให้เด็ก 
ไดป้ฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอยา่งสมัา่เสมอ รับประทานอาหาร พกัผอ่นนอนหลบั ขบัถ่าย ท าความสะอาด ร่างกาย 
เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวม เก็บของเชา้ที่เม่ือเล่นหรือ ท างานเสร็จ 

๕) การพฒันาการคิด เป็นการพฒันาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ความคิด
รวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจดักิจกรรมให้เด็กด้านสนทนา อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวทิยากรมาพดูคุยกบัเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแกปั้ญหาใน
ชีวติประจ าวนั ฝึกออกแบบและสร้างช้ินงาน และท ากิจกรรมท าเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่และ รายบุคคล 

๖) การพฒันาภาษา เป็นการพฒันาใหเ้ด็กใชภ้าษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้
ความเชา้ใจในส่ิงต่างๆที่เด็กมีประสบการณโดยสามารถตั้งค  าถามในส่ิงที่สงสยัใคร่รู้  จดักิจกรรมทาง ภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    มุ่งปลูกฝังให้เด็กไดก้ลา้แสดงออกในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดลอ้มตอ้งมีแบบอยา่งที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งน้ีตอ้งค  านึงถึง หลกัการจดั
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกบัเด็กเป็นส าคญั 

๗) การส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค ์ดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อยา่งอิสระ            เล่นบทบาท
สมมุติ เล่นน ้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

การก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรม  เพื่อจดัท าตารางกิจกรรมประจ าวนัสามารถด าเนินการได ้
เหมาะสม ประเด็นส าคญัผูส้อนตอ้งค านึงถึงความครอบคลุมพฒันาการทุกด้าน ขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณา
โดยประมาณซ่ึงสามารถยดืหยุน่ได ้ดงัน้ี 



 

 

ส าหรับทกัษะพื้นฐานชีวติในประจ าวนั อาย ุ๓ ขวบจะใชเ้วลามากกวา่ เม่ืออายมุากขึ้นเวลา จะ
ลดลงเพราะเด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง อาย ุ๓ ขวบมีกิจกรรมทางสงัคมที่ตอ้งฝึกการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใช ้เวลา
นอ้ยลง 

ตารางกิจกรรมประจ าวันของโรงเรียน 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ รับเด็ก 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ กิจกรรมหนา้เสาธง 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ ตรวจสุขภาพ  ไปหอ้งน ้ า 
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๐ กิจกรรมสร้างสรรค ์
๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ กิจกรรมกลางแจง้ 
๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๐ ลา้งมือ  ลา้งเทา้ 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๒๐ รับประทานอาหารกลางวนั / แปรงฟัน 
๑๒.๒๐ – ๑๔.๒๐ นอนพกัผอ่น 
๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ เก็บที่นอน  ลา้งหนา้  แปรงฟัน 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ เกมการศึกษา 
๑๔.๕๐ – ๑๕.๓๐ ด่ืมนม / เตรียมตวักลบับา้น 

 

 อายุ ๓ ปี อายุ ๔ ปี อายุ ๔ ปี 
รายการการพัฒนา ช่ัวโมง : วัน ช่ัวโมง : วัน ช่ัวโมง : วัน 

 (ประมาณ) (ประมาณ) (ประมาณ) 
๑.การพฒันาทกัษะพื้นฐานในชีวติประจ าวนั    
(รวมทั้งการช่วยตนเองในการแต่งกาย  การ
รับประทาน 

๓ ๒ ๑/๒ ๒๑/๔ 
ประทานอาหาร สุขอนามยัและการนอนพกัผอ่น    
๒.การเล่นเสรี ๑ ๑ ๑ 
๓.การคิดและความคิดสร้างสรรค ์ ๑ ๑ ๑ 
๔.กิจกรรมดา้นสงัคม ๑ /๒ ๓ /๔ ๑ 
๔.กิจกรรมพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ ๓/ ๔ ๓/๔ ๓ /๔ 
๖.กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผูส้อน ๓/๔ ๑ ๑ 

เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ ๗ 
 



 

 

การจดักิจกรรมสามารถยดืหยุน่ตามความเหมาะสม และกิจกรรมในแต่ละวนัอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนั
ไป  รายละเอียดจากคู่มีอการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๐ สามารถน าเสนอไดห้ลากหลาย เช่น 

๑. กิจกรรมเสรี หรือการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่ใหโ้อกาสเด็กเล่นอยา่งอิสระประกอบดว้ยมุม 
ต่างๆ ควรจดัไม่นอ้ยกวา่ ๕ มุม/วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กิจกรรมสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมและ 

จินตนาการ โดยใชง้านศิลปะหรือวธีิการอ่ืนๆ  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมบล็อก มุมนิทาน 

การวาดภาพตกแต่งถว้ยเซรามิค การประดิษฐห์นา้กาก 



 

 

๓. กิจกรรมเคล่ือนไหว และจงัหวะ เป็นกิจกรรมทีใ่หเ้ด็กไดใ้ชก้ารรับรู้ทางสมองและสัง่ร่างกาย 
เคล่ือนไหวในส่วนต่างๆโดยใชเ้สียงเพลง จงัหวะและดนตรี นอกจากน้ียงัส่งเสริมจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. กิจกรรมกลุ่มใหญ่ หรือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือ กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมที่ 

มุ่งเนน้ทกัษะการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ต่อเน่ืองเป็นกระบวนการพฒันาภาษา การคิด การแกปั้ญหา เพือ่ให ้เด็ก
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิควธีิการ รูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง/
ปฏิบตัิการ การศึกษานอกสถานที่ การเล่นบทบาทสมมติ การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองวิทยาศาสตร์ การทศันศึกษานอกสถานท่ี 

การเคล่ือนไหวประกอบเพลง และจงัหวะ 



 

 

๕. กิจกรรมกลางแจง้ เป็นเป็นกิจกรรมที่เด็กไดมี้โอกาสไปนอกหอ้งเรียนเพือ่ ออกก าลงักาย 
เคล่ือนไหวร่างกายเพือ่พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ อาจเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระเช่นการวิง่ เดิน ปีน 
ป่าย การเดินทรงตวั การเล่นกบัเคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา เกมการละเล่นต่างๆ หรือ การเล่นน ้ า และทราย การ
เล่นมุมช่างไม ้

 

 

 

 

 

 

๖. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการเล่นกบัส่ือ/ของเล่นที่ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา               มีกฎ
กติกาง่ายๆ    ฝึกทกัษะการคิดต่างๆทกัษะทางภาษา คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  แสดงภาพถ่ายของ 

 

 

 

การกระโดดขา้มส่ิงกีดขวางต่างระดบั การวิ่งซิกแซกขา้มส่ิงกีดขวาง 

การเล่นเกมการศึกษา 



 

 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีความส าคัญ  เน่ืองจากหลักสูตรก าหนดว่าเด็กจะเรียนรู้ทั้ งใน 
สภาพแวดล้อมห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยค านึงถึง 
ธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซ่ึงเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรงซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งแสดงภาพของสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ที่มีทั้ง ดา้น
จิตภาพและกายภาพไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อให้การพฒันาเด็กบรรลุจุดมุ่งหมาย ของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๔๖๐ มีประเด็นส าคญัดงัน้ี 
 

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
บรรยากาศภายในหอ้งเรียนดา้นจิตภาพของเด็กปฐมวยัตอ้งมีความปลอดภยั ความสะอาด มีความ เป็น

ระเบียบ เด็กมีความเป็นตวัของตวัเอง เด็กรู้สึกอบอุ่น มัน่ใจ เป็นมิตร และเป็นสุข ส าหรับบรรยากาศดา้นกายภาพ
ประกอบดว้ย  

๑. พื้นที่อ  านวยความสะดวกเพือ่เด็กและผูส้อน 

๑.๑ ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจดัท าเป็นกล่องหรือจดัใส่แฟ้มรายบุคคล  

๑.๒ ที่เก็บเคร่ืองใชส่้วนตวัของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก  

๑.๓ ที่เก็บเคร่ืองใชข้องผูส้อน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตวัผูส้อน ฯลฯ  

๑.๔ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงที่เด็กสนใจ  

๒. พื้นที่ปฏิบติักิจกรรมและการเคล่ือนไหว ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็กสามารถจะ ท างาน

ไดด้ว้ยตนเอง และท ากิจกรรมดว้ยกนัในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ จาก

กิจกรรมหน่ึงไปยงักิจกรรมหน่ึงโดยไม่รบกวนผูอ่ื้น 
 

 



 

 

๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กับสภาพของ 
หอ้งเรียน จดัแยกส่วนที่ใชเ้สียงดงัและเงียบออกจากกนั เช่น มุมบล็อกอยูห่่างจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ 
อยูติ่ดกบัมุมบล็อก มุมวทิยาศาสตร์อยูใ่กลก้บัมุมศิลปะ ฯลฯ ที่ส าคญัจะตอ้งมีของเล่น วสัดุอุปกรณ์ในมุมอยา่ง 
เพยีงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอยา่งเสรี มกัถูกก าหนดไวในตารางกิจกรรมประจ าวนั เพื่อให้
โอกาสเด็กไดเ้ล่นอยา่งเสรีประมาณวนัละ ๖๐ นาที การจดัมุมเล่นไดแ้ก่ มุมบล็อก           มุมหนังสือ มุมบทบาท 
สมมุติ มุมวทิยาศาสตร์ มุมศิลปะ ผูส้อนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

๓.๑ ในหอ้งเรียนควรมีมุมเล่นอยา่งนอ้ย ๓-๕ มุม ทั้งน้ีฃ้ึนอยูก่บัพื้นที่ของหอ้ง  
๓.๒ ควรมีการผลดัเปล่ียนส่ือการเล่นตามมุมบา้ง ตามความสนใจของเด็ก  
๓.๓ ควรจดัใหมี้ประสบการณ์ที่เด็กไดเ้รียนรู้ไปแลว้ปรากฏอยูใ่นมุมเล่น  
๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัมุมเล่น ทั้งน้ีเพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจา้ของ 

อยากรู้ อยากเขา้เล่น 
  ๓.๕ ควรเสริมสร้างวินัยให้กบัเด็ก โดยมีขอ้ตกลงร่วมกันว่าเม่ือเล่นเสร็จแล้วจะตอ้งจดัเก็บ 
อุปกรณ์ทุกอยา่งเขา้ที่ให้เรียบร้อย คือ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมทั้งจดั
สนามเด็กเล่น พร้อมเคร่ืองเล่นสนาม จดัระวงัรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอก
สถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตน้ไมใ้หค้วามร่มร่ืนรอบๆบริเวณสถานศึกษา ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่วน
หน่ึงที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของเด็ก 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  
การจดัสภาพแวดล้อมภายในอาคารบริเวณรอบๆ โรงเรียนรวมทั้ง จดัสนามเด็กเล่น พร้อม

เคร่ืองเล่นสนาม จดัระวงัรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบ นอกโรงเรียน ดูแลรักษา
ความสะอาด ปลูกตน้ไมใ้หค้วามร่มร่ืนรอบๆ บริเวณสถานศึกษา ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็น ส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้และพฒันาการของเด็ก 

บริเวณสนามเด็กเล่น 
จดัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ดงัน้ี 

สนามเด็กเล่น มีพื้นผวิหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญา้ พื้นที่ส าหรับเล่นของเล่นที่มีลอ้ รวมทั้ง   ที่ร่ม 
ที่โล่งแจง้ พื้นดินส าหรับขดุ ที่เล่นน้ีา บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เคร่ืองเล่นสนามส าหรับ ปีนป่าย 
ทรงตวั ฯลฯ ทั้งน้ีตอ้งไม่ติดกบับริเวณที่มีอนัตราย ตอ้งหมัน่ตรวจตราเคร่ืองเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพแข็งแรง 
ปลอดภยัอยูเ่สมอ และหมัน่ดูแลเร่ืองความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่นัง่เล่นพกัผอ่น จดัที่นัง่เล่นไวใ้ตต้น้ไมมี้ร่มเงา อาจใชกิ้จกรรมกลุ่มยอ่ยๆ หรือกิจกรรมที่ตอ้งการ 

ความสงบ หรืออาจจดัเป็นลานนิทรรศการใหค้วามรู้แก่เด็กและผูป้กครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริเวณธรรมชาติ 

ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั พชืผกัสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามีไม่มากนกัอาจปลูกพชืในกระบะหรือ
กระถาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

ส่ือเพือ่การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวเน้ือหาจากครูหรือจากที่ครู
ไดจ้ดัเด็กใหไ้ดล้งมือกระท า สมัผสั คน้หา ดว้ยตนเองเพือ่ท  าใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจไดเ้ร็วขึ้น อยากเรียนรู้และ
อยากมาโรงเรียน ซ่ึงประเมินไดจ้ากผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่เกิดกบัเด็กปฐมวยั ส่ือประกอบการจดักิจกรรมเพือ่
พฒันา เด็กปฐมวยัทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ควรมีส่ือทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/ 
หรือ ๓ มิติ ที่เป็นส่ือของจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือที่อยูใ่กลต้วัเด็ก ส่ือสะทอ้นวฒันธรรม ส่ือที่ปลอดภยัต่อตวัเด็ก 
ส่ือเพือ่พฒันาเด็กในดา้นต่างๆ ใหค้รบทุกดา้น ส่ือที่เอ้ือใหเ้ด็กเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้ โดยการจดัการใช้
ส่ือเร่ิมตน้จาก ส่ือของจริง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และสญัลกัษณ์ ทั้งน้ีการใชส่ื้อตอ้งเหมาะสมกบัวยั วฒิุ ภาวะ 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความสนใจและความตอ้งการของเด็กที่หลากหลาย  
ตวัอยา่งส่ือประกอบการจดักิจกรรม มีดงัน้ี 
กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม 

 ๑. มุมบทบาทสมมติ  อาจจดัเป็นมุมเล่น ดงัน้ี 

 ๑.๑   มุมบ้าน 
 ของเล่นเคร่ืองใชใ้นครัวขนาดเล็ก  หรือของจ าลอง  เช่น  เตา  กระทะ  ครก  กาน ้ า   

                     เขียง  มีดพลาสติก  หมอ้  จาน  ชอ้น  ถว้ยชาม  กะละมงั  ฯลฯ 
 เคร่ืองเล่นตุก๊ตา   เส้ือผา้ตุก๊ตา   เตียง  เปลเด็ก ตุก๊ตา 
 เคร่ืองแต่งบา้นจ าลอง  เช่น  ชุดรับแขก  โตะ๊เคร่ืองแป้ง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเตม็ตวั 

                    หว ี ตลบัแป้ง  ฯลฯ 
 เคร่ืองแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ  ที่ใชแ้ลว้  เช่น  ชุดเคร่ืองแบบทหาร  ต  ารวจ   

ชุดเส้ือผา้ผูใ้หญ่ชายและหญิง  รองเทา้  กระเป๋าถือที่ไม่ใชแ้ลว้ ฯลฯ 
 โทรศพัท ์เตารีดจ าลอง    ที่รีดผา้จ  าลอง 



 

 

 ภาพถ่ายและรายการอาหาร 
 ๑.๒  มุมหมอ 

 เคร่ืองเล่นจ าลองแบบเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การรักษาผูป่้วยเช่น หูฟัง เส้ือคลุมหมอ ฯ 
 อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ 

 ๑.๓  มุมร้านค้า 
 กล่องและขวดผลิตภณัฑต่์างๆที่ใชแ้ลว้ 
 อุปกรณ์ประกอบการเล่น  เช่น  เคร่ืองคิดเลข  ลูกคิด  ธนบตัรจ าลอง  ฯลฯ 

 ๒.  มุมบล็อก  
   ไมบ้ล็อกหรือแท่งไมท้ี่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกนั  จ  านวนตั้งแต่  ๕๐  ช้ินขึ้นไป 
   ของเล่นจ าลอง  เช่น  รถยนต ์ เคร่ืองบิน  รถไฟ  คน  สตัว ์ ตน้ไม ้ ฯลฯ 
   ภาพถ่ายต่างๆ 
    ที่จดัเก็บไมบ้ลอ็กหรือแท่งไมอ้าจเป็นชั้น  ลงัไมห้รือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด          

  ๓. มุมหนังสือ 
 หนงัสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนงัสือภาพที่มีค  าและประโยคสั้น ๆพร้อมภาพ 
 ชั้นหรือที่วางหนงัสือ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใชใ้นการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เส่ือ  พรม  หมอน ฯลฯ 
 สมุดเซ็นยมืหนงัสือกลบับา้น 
 อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
 อุปกรณ์เสริม  เช่น  เคร่ืองเล่นเทป  ตลบัเทปนิทานพร้อมหนงัสือนิทาน  หูฟัง ฯลฯ 

๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 
 วสัดุต่าง ๆ  จากธรรมชาติ  เช่น  เมล็ดพชืต่าง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 
 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการส ารวจ  สังเกต  ทดลอง  เช่น  แวน่ขยาย  แม่เหล็ก  เขม็ทิศ   

                    เคร่ืองชัง่  ฯลฯ 
๕.มุมอาเซียน 

 ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ค ากล่าวทกัทายของแต่ละประเทศ 
 ภาพการแต่งกายประจ าชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์    ควรมีวสัดุ อุปกรณ์  ดงัน้ี 

 ๑. การวาดภาพและระบายสี 
   สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม ้  สีชอลก์  สีน ้ า 
   พูก่นัขนาดใหญ่  (ประมาณเบอร์  ๑๒ ) 
   กระดาษ 
   เส้ือคลุม  หรือผา้กนัเป้ือน 



 

 

 ๒. การเล่นกับสี 
 การเป่าสี  มี  กระดาษ หลอดกาแฟ สีน ้ า 
 การหยดสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ พูก่นั สีน ้ า 
 การพบัสี  มี กระดาษ สีน ้ า พูก่นั 
 การเทสี  มี กระดาษ  สีน ้ า 
 การละเลงสี มี กระดาษ สีน ้ า แป้งเปียก 

๓. การพิมพ์ภาพ 
 แม่พมิพต่์าง ๆ จากของจริง เช่น น้ิวมือ ใบไม ้ กา้นกลว้ย ฯลฯ 
 แม่พมิพจ์ากวสัดุอ่ืน ๆ  เช่น เชือก เสน้ดา้ย ตรายาง  ฯลฯ 
 กระดาษ  ผา้เช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน ้ า  สีฝุ่ น  ฯลฯ) 

๔.การป้ัน  เช่น ดินน ้ ามนั ดินเหนียว แป้งโดว ์แผ่นรองป้ัน แม่พมิพรู์ปต่าง ๆ ไมน้วดแป้ง  ฯลฯ 
 ๕.การพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวสัดุอ่ืนๆที่จะใชพ้บั ฉีก ตดั ปะ กรรไกรขนาดเล็ก 
ปลายมน กาวน ้ าหรือแป้งเปียก ผา้เช็ดมือ ฯลฯ 

 ๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวสัดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา้ เศษไหม กาว  
กรรไกร สี ผา้เช็ดมือ ฯลฯ 
  ๗. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดดา้ย ฯลฯ 
  ๘.การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
  ๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์   พลาสติกช้ินเล็ก ๆ  รูปทรงต่าง ๆ  ผูเ้ล่นสามารถน ามาต่อเป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความตอ้งการ 
    ๑๐.การสร้างรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูที่ใชห้นงัยางหรือเชือก ผกูดึงใหเ้ป็นรูปร่างต่าง ๆ  
เกมการศึกษา  ตวัอยา่งส่ือประเภทเกมการศึกษามีดงัน้ี 
 ๑. เกมจับคู่ 

 จบัคู่รูปร่างที่เหมือนกนั 
 จบัคู่ภาพเงา 
 จบัคู่ภาพที่ซ่อนอยูใ่นภาพหลกั 
 จบัคู่ส่ิงที่มีความสมัพนัธก์นั  ส่ิงที่ใชคู้่กนั 
 จบัคู่ภาพส่วนเตม็กบัส่วนยอ่ย 
 จบัคู่ภาพกบัโครงร่าง 
 จบัคู่ภาพช้ินส่วนที่หายไป 
 จบัคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกนั 
 จบัคู่ภาพที่ซ่อนกนั 
 จบัคู่ภาพสมัพนัธแ์บบตรงกนัขา้มจบัคู่ภาพที่สมมาตรกนั 
 จบัคู่แบบอุปมาอุปไมย 
 จบัคู่แบบอนุกรม 



 

 

 ๒. เกมภาพตัดต่อ 
 ภาพตดัต่อที่สมัพนัธก์บัหน่วยการเรียนต่าง ๆ  เช่น  ผลไม ้ ผกั ฯลฯ 

 ๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
 ภาพส่ิงต่าง ๆ ที่น ามาจดัเป็นพวก ๆ   
 ภาพเก่ียวกบัประเภทของใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ภาพจดัหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

 ๔. เกมวางภาพต่อปลาย  (โดมิโน) 
 โดมิโนภาพเหมือน 
 โดมิโนภาพสมัพนัธ ์

 ๕. เกมเรียงล าดับ 
 เรียงล าดบัภาพเหตุการณ์ต่อเน่ือง 
 เรียงล าดบัขนาด 

 ๖. เกมศึกษารายละเอยีดของภาพ  (ล็อตโต้) 
 ๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 
 ๘. เกมพืน้ฐานการบวก 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม    ตวัอยา่งส่ือมีดงัน้ี 

 ๑.ส่ือของจริงที่อยูใ่กลต้วัและส่ือจากธรรมชาติหรือวสัดุทอ้งถ่ิน เช่น ตน้ไม ้ใบไม ้เปลือกหอย เส้ือผา้ 
ฯลฯ 
 ๒. ส่ือที่จ  าลองขึ้น เช่น ลูกโลก  ตุก๊ตาสตัว ์ฯลฯ 
 ๓. ส่ือประเภทภาพ  เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนงัสือภาพ ฯลฯ 

๔. ส่ือเทคโนโลย ี เช่น วทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง โทรศพัท ์  
กิจกรรมกลางแจ้ง ตวัอยา่งส่ือมีดงัน้ี 
 ๑. เคร่ืองเล่นสนาม เช่น เคร่ืองเล่นส าหรับปีนป่าย เคร่ืองเล่นประเภทลอ้เล่ือน ฯลฯ 
 ๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เคร่ืองเล่นทราย เคร่ืองตวง ฯลฯ 
 ๓. ที่เล่นน ้ า มีภาชนะใส่น ้ าหรืออ่างน ้ าวางบนขาตั้งที่มัน่คง  ความสูงพอที่เด็กจะยนืไดพ้อดี  เส้ือคลุม
หรือผา้กนัเป้ือนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน ้ า เช่น ถว้ยตวง ขวดต่างๆ สายยาง  กรวยกรอกน ้ า ตุก๊ตายาง ฯลฯ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    ตัวอย่างส่ือมีดงันี้ 
 ๑. เคร่ืองเคาะจงัหวะ  เช่น  ฉ่ิง  เหล็กสามเหล่ียม  กรับ  ร ามะนา  กลอง ฯลฯอุปกรณ์ประกอบการ
เคล่ือนไหว  เช่น  หนงัสือพมิพ ์ ริบบิ้น  แถบผา้  ห่วง  
 ๒. หวาย     ถุงทราย  ฯลฯ 
 
 
 
 



 

 

การเลือกส่ือ   มีวธีิการเลือกส่ือ  ดงัน้ี 
๑. เลือกใหต้รงกบัจุดมุ่งหมายและเร่ืองที่สอน 
๒. เลือกใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
๓. เลือกใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินที่เด็กอยูห่รือสถานภาพของสถานศึกษา 
๔. มีวธีิการใชง่้าย และน าไปใชไ้ดห้ลายกิจกรรม 
๕. มีความถูกตอ้งตามเน้ือหาและทนัสมยั 
๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชดัเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใชสี้สะทอ้นแสง 
๗. เลือกส่ือที่เด็กเขา้ใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซบัซอ้น 
๘. เลือกส่ือที่สามารถสมัผสัได ้

   ๙. เลือกส่ือเพือ่ใชฝึ้ก  และส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น และกลา้แสดงความคิดเห็นดว้ยความมัน่ใจ 
การจัดหาส่ือ   สามารถจดัหาไดห้ลายวธีิ  คือ 
  ๑. จดัหาโดยการขอยมืจากแหล่งต่างๆ เช่น ศูนยส่ื์อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ         สถานศึกษา
เอกชน ฯลฯ 
  ๒.จดัซ้ือส่ือและเคร่ืองเล่นโดยวางแผนการจดัซ้ือตามล าดบัความจ าเป็น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที่
ทางสถานศึกษาสามารถจดัสรรใหแ้ละสอดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์ 
  ๓.ผลิตส่ือและเคร่ืองเล่นขึ้นใชเ้องโดยใชว้สัดุที่ปลอดภยัและหาง่ายเป็นเศษวสัดุเหลือใช ้ 
ที่มีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น กระดาษแขง็จากลงักระดาษ รูปภาพจากแผน่ป้ายโฆษณา รูปภาพจากหนงัสือนิตยสาร
ต่าง ๆ  เป็นตน้ 
ขั้นตอนการด าเนินการผลิตส่ือส าหรับเด็ก  มีดงัน้ี 
 ๑. ส ารวจความตอ้งการของการใชส่ื้อใหต้รงกบัจุดประสงค ์ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จดั 

๒. วางแผนการผลิต โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของส่ือใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
ส่ือนั้นจะตอ้งมีความคงทนแขง็แรง ประณีตและสะดวกต่อการใช ้

๓. ผลิตส่ือตามรูปแบบที่เตรียมไว ้
๔. น าส่ือไปทดลองใชห้ลาย ๆ คร้ังเพือ่หาขอ้ดี ขอ้เสียจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ขึ้น 
๕.  น าส่ือที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชจ้ริง 

การใช้ส่ือ  ด าเนินการดงัน้ี 
 ๑.การเตรียมพร้อมก่อนใช้ส่ือ  มีขั้นตอน  คือ 

๑.๑  เตรียมตัวผู้สอน 
 ผูส้อนจะตอ้งศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนวา่จะจดักิจกรรมอะไรบา้ง 
 เตรียมจดัหาส่ือและศึกษาวธีิการใชส่ื้อ 
 จดัเตรียมส่ือและวสัดุอ่ืน ๆ  ที่จะตอ้งใชร่้วมกนั 
 ทดลองใชส่ื้อก่อนน าไปใชจ้ริง 

 
 



 

 

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กใหส้มัพนัธก์บัเร่ืองที่จะสอน 
 เร้าความสนใจเด็กโดยใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน 
 ใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบ รู้จกัใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค ์ ไม่ใช่ท าลาย  
     เล่นแลว้เก็บใหถู้กที่                          

๑.๓  เตรียมส่ือให้พร้อมก่อนน าไปใช้ 
 จดัล าดบัการใชส่ื้อวา่จะใชอ้ะไรก่อนหรือหลงั  เพือ่ความสะดวกในการสอน 
 ตรวจสอบและเตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมที่จะใชไ้ดท้นัที 
 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่ใชร่้วมกบัส่ือ 

 ๒.การน าเสนอส่ือ เพือ่ใหบ้รรลุผลโดยเฉพาะใน  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมวงกลม / 
กิจกรรมกลุ่มยอ่ย ควรปฏิบติั  ดงัน้ี 
  ๒.๑   สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจใหเ้ด็กก่อนจดักิจกรรมทุกคร้ัง 
  ๒.๒  ใชส่ื้อตามล าดบัขั้นของแผนการจดักิจกรรมที่ก  าหนดไว ้
  ๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นส่ือหลายๆชนิดพร้อมๆกนั  เพราะจะท าให้เด็กไม่สนใจ 
              กิจกรรมที่สอน 
  ๒.๔   ผูส้อนควรยืนอยู่ด้านข้างหรือดา้นหลงัของส่ือที่ใชก้บัเด็ก  
          ผูส้อนไม่ควรยนื หนัหลงัใหเ้ด็ก  จะตอ้งพดูคุยกบัเด็กและสงัเกตความสนใจ  
          ของเด็ก  พร้อมทั้งส ารวจขอ้บกพร่องของส่ือที่ใช ้ เพือ่น าไปปรับปรุงแกไ้ข 
                      ใหดี้ขึ้น 

๒.๕เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดร่้วมใชส่ื้อ 
 

ข้อควรระวังในการใช้ส่ือการเรียนการสอน การใช้ส่ือในระดับปฐมวัยควรระวังในเร่ืองต่อไปนี้ 
 ๑.วัสดุทีใ่ช้ ตอ้งไม่มีพษิ ไม่หกั และแตกง่าย มีพืน้ผวิเรียบ ไม่เป็นเส้ียน 

 ๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยบิยก อาจจะตกลงมา 
เสียหาย แตก เป็นอนัตรายต่อเด็กหรือใชไ้ม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โตะ๊ เกา้อ้ีที่ใหญ่ 
และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะน าไปอมหรือกลืนท าใหต้ิดคอหรือ 
ไหลลงทอ้งได ้เช่น ลูกปัดเล็ก  ลูกแกว้เล็ก  ฯลฯ   
 ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหล่ียม  เป็นสนั 
 ๔.  น ้าหนัก ไม่ควรมีน ้ าหนกัมาก เพราะเด็กยกหรือหยบิไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็นอนัตรายต่อตวัเด็ก 

๕.  ส่ือหลีกเล่ียงส่ือที่เป็นอนัตรายต่อตวัเด็ก เช่น  สารเคมี วตัถุไวไฟ  ฯลฯ 
๖.  สี หลีกเล่ียงสีที่เป็นอนัตรายต่อสายตา เช่น  สีสะทอ้นแสง  ฯลฯ 

 
 
 



 

 

การประเมินการใช้ส่ือ 
  ควรพจิารณาจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ผูส้อน เด็ก และส่ือ เพือ่จะไดท้ราบวา่ส่ือนั้นช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด จะไดน้ ามาปรับปรุงการผลิตและการใชส่ื้อใหดี้ยิง่ขึ้น โดยใชว้ิธีสงัเกต ดงัน้ี 
 ๑. ส่ือนั้นช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 

๒. เด็กชอบส่ือนั้นเพยีงใด 
๓. ส่ือนั้นช่วยใหก้ารสอนตรงกบัจุดประสงคห์รือไม่ ถูกตอ้งตามสาระการเรียนรู้และทนัสมยัหรือไม่ 
๔. ส่ือนั้นช่วยใหเ้ด็กสนใจมากนอ้ยเพยีงใด  เพราะเหตุใด 

การเก็บ รักษา และซ่อมแซมส่ือ    
 การจดัเก็บส่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กฝึกการสงัเกต การเปรียบเทียบ การจดักลุ่ม ส่งเสริมความรับผดิชอบ 
ความมีน ้ าใจ ช่วยเหลือ ผูส้อนไม่ควรใชก้ารเก็บส่ือเป็นการลงโทษเด็ก  โดยด าเนินการดงัน้ี 
 ๑. เก็บส่ือให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะประเภทของส่ือ ส่ือที่เหมือนกนัจดัเก็บหรือจดัวาง
ไวด้ว้ยกนั  
 ๒. วางส่ือในระดบัสายตาของเด็ก เพือ่ให้เด็กหยบิใช ้จดัเก็บไดด้ว้ยตนเอง 
 ๓.  ภาชนะที่จดัเก็บส่ือควรโปร่งใส  เพือ่ใหเ้ด็กมองเห็นส่ิงที่อยูภ่ายในไดง่้ายและควรมีมือจบัเพือ่ให้
สะดวกในการขนยา้ย 
 ๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสญัลกัษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทส่ือ  เพือ่เด็กจะได้
เก็บเขา้ที่ไดถู้กตอ้ง การใชส้ญัลกัษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สญัลกัษณ์ควรใชส่ื้อของจริง 
ภาพถ่ายหรือส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบตัรค าติดคู่กบัสญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง
  
  ๕.ตรวจสอบส่ือหลงัจากที่ใชแ้ลว้ทุกคร้ังวา่มีสภาพสมบูรณ์ จ  านวนครบถว้นหรือไม่ 
 ๖. ซ่อมแซมส่ือช ารุด และท าเติมส่วนที่ขาดหายไปใหค้รบชุด 
การพัฒนาส่ือ 
  การพฒันาส่ือเพือ่ใชป้ระกอบการจดักิจกรรมในระดบัปฐมวยันั้น ก่อนอ่ืนควรไดส้ ารวจขอ้มูล  สภาพ
ปัญหาต่างๆของส่ือทุกประเภทที่ใชอ้ยูว่า่มีอะไรบา้งที่จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพือ่จะไดป้รับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการ  แนวทางการพฒันาส่ือ ควรมีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
  ๑. ปรับปรุงส่ือใหท้นัสมยัเขา้กบัเหตุการณ์ ใชไ้ดส้ะดวก ไม่ซบัซอ้นเกินไป เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของส่ือ  ถา้เป็นวสัดุที่ลา้งน ้ าได ้ เม่ือใชแ้ลว้ควรไดล้า้งเช็ด หรือ ปัดฝุ่ นให้สะอาด 
เก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยบิใชง่้าย 
  ๓.  ถา้เป็นส่ือที่ผูส้อนผลิตขึ้นมาใชเ้องและผา่นการทดลองใชม้าแลว้ ควรเขียนคู่มือประกอบการใชส่ื้อ
นั้น โดยบอกช่ือส่ือ ประโยชน์และวธีิใชส่ื้อ รวมทั้งจ  านวนช้ินส่วนของส่ือในชุดนั้นและเก็บคู่มือไวใ้นซองหรือ
ถุง  พร้อมส่ือที่ผลิต 
  ๔. พฒันาส่ือที่สร้างสรรค ์ใชไ้ดเ้อนกประสงค ์ คือ เป็นไดท้ั้งส่ือเสริมพฒันาการ 
และเป็นของเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 



 

 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นแหล่งที่ใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้ ซ่ึงจดัไวภ้ายในโรงเรียน เพือ่ให ้

ผูเ้รียน สามารถศึกษาหาความรู้เพิม่เติมไดภ้ายในโรงเรียน ในการจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนมี
ความแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัศกัยภาพของแต่ละโรงเรียน ตวัอยา่งแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องสมุดโรงเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน สวนต่างๆ ในโรงเรียน ฯลฯ 

 

 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นสถานที่ บุคคล เร่ืองราว   วฒันธรรม      ประเพณีของหอ้งถ่ินและวนั
ส าคญัทางราชการ ที่มีอยูใ่นชุมชน หอ้งถ่ิน และเป็นหอ้งเรียนขนาดใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยขอ้มูล ความรู้หลากหลาย 
ประเภทแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ทอ้งถ่ิน เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งภาษาองักฤษ 

วดัพระแกว้ดอนเตา้ ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้จงัหวดัล าปาง 



 

 

 
การประเมินพัฒนาการ 

การประเมินพฒันาการเด็กอายุ ๓- ๖ ปี เป็นการประเมินพฒันาการทางด้านการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นการบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของ กิจกรรม
ปกติที่จดัให้เด็กในแต่ละวนั ผลที่ได้จากการสังเกตพฒันาเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทศัน์หรือจดัท า ขอ้มูล
หลกัฐานหรือเอกสารอยา่งเป็นระบบ ดว้ยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอก เร่ืองราว
หรือประสบการณ์ที่เด็กไดรั้บวา่เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความกา้วหนา้เพยีงใด ทั้งน้ี ให้น าขอ้มูลผล การประเมิน
พฒันาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจดักิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการพฒันาตาม
จุดหมายของหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง การประเมินพฒันาการควรยดืหลกั ดงัน้ี 

๑. วางแผนการประเมินพฒันาการอยา่งเป็นระบบ 
๒. ประเมินพฒันาการเด็กครบทุกดา้น ตามมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ตวับ่งช้ี และสภาพที่ พึง

ประสงค ์
๓. ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี  
๔. ประเมินพฒันาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่

ควรใชแ้บบทดสอบ 
๕. สรุปผลการประเมิน จดัท าขอ้มูลและน าผลการประเมินไปใช้พฒันาเด็กส าหรับวิธีการประเมินที่

เหมาะสมและควรใชก้บัเด็กอาย ุ๓-๖ ปี ไดแ้ก่ การสังเกต         การบนัทึก พฤติกรรม การสนทนากบัเด็ก การ
สมัภาษณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยา่งมีระบบ รายละเอียดของเกณฑก์ารประเมินให้ศึกษาจาก
คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๔๖๐ 
 
ประเภทของการประเมินพัฒนาการ  

การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วย ๑) วตัถุประสงค์ (Obejetive) ซ่ึงตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั หมายถึง จุดหมายซ่ึงเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ตวับ่งช้ีและสภาพที่พึงประสงค ์
๒) การจดัประสบการณการเรียนรู้ (Leanning) ซ่ึงเป็นกระบวนการไดม้าของความรู้หรือทกัษะผ่านการกระท า
ส่ิงต่างๆที่ส าคญัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัก าหนดใหห้รือที่เรียกว่า ประสบการณ์ส าคญั ในการช่วยอธิบาย
ให้ครูเขา้ใจถึงประสบการณ์ที่เด็กปฐมวยัตอ้งท าเพื่อเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั และช่วยแนะผูส้อนในการสังเกต 
สนับสนุน และวางแผนการจดักิจกรรมให้เด็กและ ๓) การประเมินผล(Evaluation)   เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
หรือความสามารถตามวยัที่คาดหวงัใหเ้ด็กเกิดขึ้นบนพื้นฐานพฒันาการตามวยัหรือความสามารถตามธรรมชาติ
ในแต่ละระดบัอายุ เรียกว่า สภาพที่พึงประสงค ์ที่ใชเ้ป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการประเมินพฒันาการเด็ก เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพเด็กทั้งน้ีประเภทของการประเมินพฒันาการ อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ 
ลกัษณะ คือ 

๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน     
 การแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งได ้๒ ประเภท ดงัน้ี    

  ๑.๑) การประเมินความกา้วหน้าของเด็ก (Formative Evaluation) หรือการประเมินเพื่อพฒันา 
(Formative Assessment) หรือการประเมินเพื่อเรียน (Assessment for Learning) เป็นการประเมินระหว่างการจดั



 

 

ระสบการณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กในระหว่างท ากิจกรรม
ประจ าวนั/กิจวตัรประจ าวนัปกติอย่างต่อเน่ือง บนัทึก วิเคราะห์ แปลความหมายขอ้มูลแล้วน ามาใช้ในการ
ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของเด็ก และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูส้อน การประเมิน
พฒันาการกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูส้อนจึงเป็นเร่ืองที่สัมพนัธ์กนัหากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ก็ขาดประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ควรส่งเสริม ผูส้อนตอ้งใช้
วิธีการและเคร่ืองมือประเมินพฒันาการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที่
แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การใช้แฟ้มสะสมงาน เพื่อให้ได้ขอ้สรุปของ
ประเด็นที่ก  าหยด ส่ิงที่ส าคญัที่สุดในการประเมินความกา้วหนา้คือ การจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กในลกัษณะการ
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ท าให้การเรียนรู้ของเด็กเพิ่มพูน ปรับเปล่ียนความคิด ความ
เขา้ใจเดิมที่ไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนการใหเ้ด็กสามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได ้
  ๑.๒) การประเมินผลสรุป (Summatie Evaluation) หรือ การประเมินเพื่อตดัสินผลพฒันาการ 
(Summatie Assessment) หรือการประเมินสรุปผลของการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการประเมิน
สรุปพฒันาการ เพื่อตัดสินพฒันาการของเด็กว่ามีความพร้อมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัหรือไม่ เพือ่เป็นการเช่ือมต่อของการศึกษาระดบัปฐมวยักบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
 ดงันั้น ผูส้อนจึงควรใหค้วามส าคญักบัการประเมินความกา้วหนา้ของเด็กในระดบัหอ้งเรียนมากกว่าการ
ประเมินเพือ่ตดัสินผลพฒันาการของเด็กเม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษา 

๒) แบ่งตามระดับของการประเมิน 
การแบ่งตามระดบัของการประเมิน แบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท 

  ๒.๑) การประเมินพัฒนาการระดับช้ันเรียน เป็นการประเมินพฒันาการที่อยูใ่นกระบวนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ผูส้อนด าเนินการเพือ่พฒันาเด็กและตดัสินผลการพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา จากกิจกรรมหลัก/หน่วยการเรียนรู้(Unit) ที่ผูส้อนจดัประสบการณ์ให้กับเด็ก ผูส้อน
ประเมินผลพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งช้ีที่ก  าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละแผนการจัด
ประสบการณ์ของหน่วยการเรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆ เช่น การสงัเกต การสนทนา การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที่
แสดงออกถึงความกา้วหนา้ แต่ละดา้นของเด็กเป็นรายบุคคล การแสดงกริยาอาการต่างๆของเด็กตลอดเวลาที่จดั
ประสบการณ์เรียนรู้       เพื่อตรวจสอบและประเมินว่าเด็กบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ละตวับ่งช้ี หรือมี
แนวโนม้วา่จะบรรลุสภาพที่พงึประสงคแ์ละตวับ่งช้ีเพยีงใด แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
ผูส้อนควรสรุปผลการประเมินพฒันาการวา่ เด็กมีผลอนัเกิดจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้หรือไม่ และมาก
นอ้ยเพยีงใด โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่รวบรวมหรือสะสมผลการประเมินพฒันาการในกิจกรรมประจ าวนั/กิจวตัร
ประจ าวนั/หน่วยการเรียนรู้ หรืผลตามรูปแบบการประเมินพฒันาการที่สถานศึกษาก าหนด เพื่อน ามาเป็นขอ้มูล
ใชป้รังปรุงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นขอ้มูลในการสรุปผลการประเมินพฒันาในระดบัสถานศึกษา
ต่อไปอีกดว้ย 
   
 
 
 



 

 

๒.๒) การประเมินพัฒนาการระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินพฒันาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นรายภาค/รายปี เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของเด็กในระดบัปฐมวยัของ
สถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กตามเป้าหมายหรือไม่ เด็กมีส่ิงที่ตอ้งการได้รับการพฒันาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการประเมินพฒันาการของเด็กในระดบัสถานศึกษาไปเป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  โครงการหรือวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการจัด
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาตามแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล
การพฒันาคุณภาพเด็กต่อผูป้กครอง น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธรณชน 
ชุมชน หรือหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
บทบาทหน้าทีข่องผู้เกีย่วข้องในการด าเนินงานประเมนิพฒันาการ 
 การด าเนินงานประเมินพฒันาการของสถานศึกษานั้น ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
การประเมินพฒันาการและร่วมรับผดิชอบอยา่งเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัน้ี 

ผูป้ฏิบตัิ บทบาทหนา้ที่ในการประเมินพฒันาการ 
ผูส้อน ๑. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั และแนวการปฏิบตัิการประเมินพฒันาการตาม

หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
๒. วิเคราะห์และวางแผนการประเมินพฒันาการที่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/
กิจกรรมประจ าวนั/กิจวตัรประจ าวนั 
๓. จดัประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประเมินพฒันาการ และบนัทึกผลการ
ประจ าวนั/กิจวตัรประจ าวนั 
๔. รวบรวมผลการประเมินพฒันาการ แปลผลและสรุปผลการประเมินเม่ือส้ินภาค
เรียนและส้ินปีการศึกษา 
๕. สรุปผลการประเมินพฒันาการระดบัชั้นเรียนลงในสมุดบนัทึกผลการประเมิน
พฒันาการประจ าชั้น 
๖. จดัท าสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน 
๗. เสนอผลการประเมินพฒันาการต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามอนุมติั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ๑.ก าหนดผูรั้บผดิชอบงานประเมินพฒันาการตามหลกัสูตร และวางแนวทาง
ปฏิบตัิการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
๒. นิเทศ ก ากบั ติดตามใหก้ารด าเนินการประเมินพฒันาการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
๓. น าผลการประเมินพฒันาการไปจดัท ารายงานผลการด าเนินงานก าหนดนโยบาย
และวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 
 
 
 



 

 

พอ่ แม่ ผูป้กครอง ๑. ใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อนในการประเมินพฤติกรรมของเด็กที่สงัเกตไดจ้ากที่บา้น
เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบการแปลผลที่เที่ยงตรงของผูส้อน 
๒. รับทราบผลการประเมินของเด็กและสะทอ้นใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที่เป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมและพฒันาเด็กในปกครองของตนเอง 
๓. ร่วมกบัผูส้อนในการจดัประสบการณ์หรือเป็นวทิยากรทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๑. ใหค้วามเห็นชอบและประกาศใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัและแนวปฏิบตัิใน
การประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
๒. รับทราบผลการประเมินพฒันาการของเด็กเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน 

หน่วยงานตน้สงักดั ๑. ส่งเสริมการจดัท าเอกสารหลกัฐานวา่ดว้ยการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั
ของสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมใหผู้ส้อนในสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในแนวปฏิบติัการประเมิน
พฒันาการตามมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
ตลอดจนความเขา้ใจในเทคนิควธีิการประเมินพฒันาการในรูปแบบต่างๆโดยเนน้การ
ประเมินตามสภาพจริง 
๓. ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาพฒันาเคร่ืองมือพฒันาการตามมาตรฐาน
คุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและการจดัเก็บเอกสาร
หลกัฐานการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
๔. ใหค้  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัการประเมินพฒันาการและการจดัท าเอกสาร
หลกัฐาน 
 

 

 
แนวปฏิบัติการประเมินพฒันาการ 
 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยูใ่นการจดัประสบการณ์ทุกขั้นตอนโดย
เร่ิมตั้งแต่การประเมินพฤติกรรมของเด็กก่อนการจดัประสบการณ์ การประเมินพฤติกรรมเด็กขณะปฏิบติักิจรรม 
และการประเมินพฤติกรรมเด็กเม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรม ทั้งน้ี พฤติกรรมการเรียนรู้  และพฒันาการดา้น
ต่างๆ ของเด็กที่ไดรั้บการประเมินนั้น ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์  ตวับ่งช้ี และสภาพที่
พงึประสงคข์องหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัที่ผูส้อนวางแผนและออกแบบไว ้ การประเมินพฒันาการจึง
เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กบรรลุตามเป้าหมาย  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
พฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพฒันาเด็กต่อไป สถานศึกษาควรมี
กระบวนการประเมินพฒันาการและการจดัการอยา่งเป็นระบบสรุปผลการประเมินพฒันาการที่ตรงตามความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและพฤติกรรมที่แทจ้ริงของเด็กสอดคลอ้งตามหลกัการประเมินพฒันาการ รวมทั้งสะทอ้น
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง แนวปฏิบติัการประเมิน
พฒันาการเด็กปฐมวยัของสถานศึกษา มีดงัน้ี 



 

 

๑. หลักการส าคญัของการด าเนินการประเมินพฒันาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 สถานศึกษาที่จดัการศึกษาปฐมวยัควรค านึงถึงหลกัส าคญัของการด าเนินงานการประเมินพฒันาการตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยัอาย ุ๓-๖ ปี ดงัน้ี 
  ๑.๑ ผูส้อนเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั โดยเปิดโอกาสให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วม 
  ๑.๒ การประเมินพฒันาการ มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพือ่พฒันาความกา้วหนา้ของเด็กและ
สรุปผลการประเมินพฒันาการของเด็ก 
  ๑.๓ การประเมินพฒันาการตอ้งมีความสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค ์ตวับ่งช้ี สภาพที่พงึประสงคแ์ต่ละวยัซ่ึงก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
  ๑.๔ การประเมินพฒันาการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตอ้ง
ด าเนินการดว้ยเทคนิควธีิการที่หลากหลาย เพือ่ใหส้ามารถประเมินพฒันาการเด็กไดอ้ยา่งรอบดา้นสมดุลทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งระดบัอายขุองเด็ก โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเที่ยงตรง 
ยตุิธรรมและเช่ือถือได ้
  ๑.๕ การประเมินพฒันาการพิจารณาจากพฒันาการตามวยัของเด็ก การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปในกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัอาย ุและรูปแบบการจดัการศึกษา และตอ้งด าเนินการประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
  ๑.๖ การประเมินพัฒนาการต้องเปิดโอกาสให้ผูมี้ ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้สะท้อนและ
ตรวจสอบผลการประเมินพฒันาการ 
  ๑.๗ สถานศึกษาควรจดัท าเอกสารบนัทึกผลการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยัในระดบัชั้น
เรียนและระดบัสถานศึกษา เช่น แบบบนัทึกการประเมินพฒันาการตามหน่วยการจดัประสบการณ์ สมุดบนัทึก
ผลการประเมนพฒันาการประจ าชั้น เพื่อเป็นหลกัฐานการประเมินและรายงานผลพฒันาการและสมุดรายงาน
ประจ าตวันกัเรียน เพือ่เป็นการส่ือสารขอ้มูลการพฒันาการเด็กระหวา่งสถานศึกษากบับา้น 

๒. ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้ก าหนดเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวยัเป็น
มาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์   ซ่ึงถือเป็นคุณภาพลกัษณะที่พึงประสงคท์ี่ตอ้งการให้เกิดขึ้นกบัตวัเด็กเม่ือ
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั คุณลักษณะที่ระบุไวใ้นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถือเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับเด็กทุกคน ดงันั้น สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการศึกษา
เพือ่พฒันาเด็กใหมี้คุณภาพมาตรฐานที่พึงประสงคก์ าหนด ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันา
คุณภาพการศึกษาปฐมวยั แนวคิดดงักล่าวอยูบ่นฐานความเช่ือที่ว่าเด็กทุกคนสามารถพฒันาอยา่งมีคุณภาพและ
เท่าเทียมได ้ขอบเขตของการประเมินพฒันาการประกอบดว้ย 
  
 
 
 



 

 

๒.๑ ส่ิงที่จะประเมิน 
 การประเมินพฒันาการส าหรับเด็กอาย ุ๓-๖ ปี มีเป้าหมายส าคญัคือ มาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค์
จ  านวน ๑๒ ขอ้ ดงัน้ี 
  ๑. พฒันาการดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย ๒ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสยัที่ดี 
   มาตรฐานที่ ๒ กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรงใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและ
ประสานสมัพนัธก์นั 

  ๒. พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน คือ  
   มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
   มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  
   มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  

  ๓. พฒันาการดา้นสงัคม ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน คือ  
   มาตรฐานที่ ๖ มีทกัษะชีวติและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
   มาตรฐานที่ ๘ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

      ๔. พฒันาการดา้นสติปัญญา ประกอบดว้ย ๔ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานที่ ๙ ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
   มาตรฐานที่  ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
   มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกบัวยั 
 
ส่ิงที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ด้านร่างกาย ประกอบดว้ย การประเมินการมีน ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ ์สุขภาพอนามยั สุขนิสัยที่ดี 
การรู้จกัรักษาความปลอดภยั การเคล่ือนไหวและการทรงตวั การเล่นและการออกก าลงักาย และการใชมื้ออยา่ง
คล่องแคล่วประสานสมัพนัธก์นั 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบดว้ย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกที่ ดีต่อตนเองและผู ้อ่ืน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู ้อ่ืน ความสนใจ/
ความสามารถ/และมีความสุขในการท างานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ความรับผิดชอบในการท างาน 
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและรู้สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มีน ้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยดัอด
ออม และพอเพยีง 
 



 

 

 ด้านสังคม ประกอบดว้ย การประเมินความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั การระวงัภัยจากคนแปลกหน้า และสถานการณ์ที่เส่ียงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การมีสมัมาคารวะและมารยาทตามวฒันธรรมไทย รักษาความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การมีสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูอ่ื้น การปฏิบติัตนเบื้องตน้ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ด้านสติปัญญา ประกอบดว้ย การประเมินความสามารถในการสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพและสญัลกัษณ์ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา คิดเชิงเหตุผล  คิดรวบยอด 
การเล่น/การท างานศิลปะ/การแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง การมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
 

๒.๒ วิธีการและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิพัฒนาการ 
  การประเมินพฒันาการเด็กแต่ละคร้ังควรใชว้ธีิการประเมินอยา่งหลากหลาย เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่
สมบูรณ์ที่สุด วธีิการที่เหมาะสมและนิยมใชใ้นการประเมินเด็กปฐมวยัมีดว้ยกนัหลายวธีิ ดงัต่อไปน้ี 
  ๑. การสังเกตและการบันทึก การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบคือ การสังเกตอย่างมีระบบ ไดแ้ก่ การ
สงัเกตอยา่งมจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว ้และอีกแบบหน่ึงคือ การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ  เป็นการ
สงัเกตในขณะที่เด็กท ากิจกรรมประจ าวนัและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น     และผูส้อนจดบนัทึกไว้
การสงัเกตเป็นวิธีการที่ผูส้อนใชใ้นการศึกษาพฒันาการของเด็ก เม่ือมีการสังเกตก็ตอ้งมีการบนัทึก ผูส้อนควร
ทราบว่าจะบนัทึกอะไรการบันทึกพฤติกรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ตอ้งท าอย่างสม ่ าเสมอ เน่ืองจากเด็ก
เจริญเติบโตและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงตอ้งน ามาบนัทึกเป็นหลกัฐานไวอ้ยา่งชดัเจน การสังเกตและการ
บนัทึกพฒันาการเด็กสามารถใชแ้บบง่ายๆคือ 
   ๑.๑ แบบบนัทึกพฤติกรรม ใชบ้นัทึกเหตุการณ์เฉพาะอยา่ง   โดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก 
ผูบ้นัทึกตอ้งบนัทึกวนั เดือน ปีเกิดของเด็ก และวนั เดือน ปี ที่ท  าการบนัทึกแต่ละคร้ัง 
   ๑.๒ การบนัทึกรายวนั เป็นการบนัทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวนั ถา้หากบนัทึกในรูปแบบของการบรรยาย   ก็มกัจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ตอ้งการศึกษา 
ขอ้ดีของการบนัทึกรายวนัคือ การช้ีให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก   จะช่วยกระตุน้ให้ผูส้อนได้
พจิารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล     ช่วยใหผู้เ้ชียวชาญมีขอ้มูลมากขึ้นส าหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะไดรั้บ
ค าปรึกษา  เพือ่ลดปัญหาและส่งเสริมพฒันาการของเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัช่วยช้ีให้เห็นขอ้เสียของ
การจดักิจกรรมและประสบการณ์ไกเ้ป็นอยา่งดี 
   ๑.๓ แบบส ารวจรายการ ช่วยให้สามารถวเิคราะห์เด็กแต่ละคนไดค้อ่นขา้งละเอียด 
  ๒. การสนทนา สามารถใชก้ารสนทนาไดท้ั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพือ่ประเมินความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาการด้านภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึก
พฤติกรรมหรือบนัทึกรายวนั 
  ๓. การสัมภาษณ์ ดว้ยวิธีพูดคุยกบัเด็กเป็นรายบุคคลและควรจดัในสภาวะแวดลอ้มเหมาะสม
เพือ่ไม่ใหเ้กิดความเครียดและวติกกงัวล ผูส้อนควรใชค้  าถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กไดค้ิดและตอบอยา่ง



 

 

อิสระ     จะท าใหผู้ส้อนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กแต่ละคน       และคน้พบศกัยภาพ
ในตวัเด็กไดโ้ดยบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสมัภาษณ์ 
 การเตรียมการก่อนการสมัภาษณ์ ผูส้อนควรปฏิบติั ดงัน้ี 

- ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ 
- ก าหนดค าพดู/ค  าถามที่จะพดูกบัเด็ก ควรเป็นค าถามที่เด็กสามารถตอบโตห้ลากหลาย ไม่ผดิ/ถูก 

การปฏิบตัิขณะสมัภาษณ์ 
- ผูส้อนควรสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเอง 
- ผูส้อนควรสร้างสภาพแวดลอ้มที่อบอุ่นไม่เคร่งเครียด 
- ผูส้อนควรเปิดโอกาสเวลาให้เด็กมีโอกาสคิดและตอบค าถามอยา่งอิสระ 
- ระยะเวลาสมัภาษณ์ไม่ควรเกิน ๑๐-๒๐ นาที 

  ๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล    โดย
จดัเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มผลงาน (portfolio) ซ่ึงเป็นวธีิรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวกบัตวัเด็กโดยใช้
เคร่ืองมือต่างๆรวบรวมเอาไวอ้ยา่งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน    แสดงการเปล่ียนแปลงของพฒันาการแต่ละด้าน 
นอกจากน้ียงัรวมเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามผูป้กครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบนัทึกสุขภาพอนามยั 
ฯลฯ เอาไวใ้นแฟ้มผลงาน เพื่อผูส้อนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง     การเก็บผลงานของ
เด็กจะไม่ถือวา่เป็นการประเมินผลถา้งานแต่ละช้ินถูกรวบรวมไวโ้ดยไม่ไดรั้บการประเมินจากผูส้อนและไม่มี
การน าผลมาปรับปรุงพฒันาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผูส้อน ดงันั้นจึงเป็นแต่การสะสมผลงานเท่านั้น เช่น
แฟ้มผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเป็นเพยีงแค่แฟ้มผลงานที่ไม่มีการประเมิน แฟ้มผลงานน้ีจะเป็นเคร่ืองมือการ
ประเมินต่อเน่ืองเม่ืองานที่สะสมแต่ละช้ินถูกใชใ้นการบ่งบอกความกา้วหนา้ ความตอ้งการของเด็ก และเป็นการ
เก็บสะสมอยา่งต่อเน่ืองที่สร้างสรรคโ์ดยผูส้อนและเด็ก 
 ผูส้อนสามารถใชแ้ฟ้มผลงานอยา่งมีคุณค่าส่ือสารกบัผูป้กครองเพราะการเก็บผลงานเด็กอยา่งต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอในแฟ้มผลงานเป็นขอ้มูลให้ผูป้กครองสามารถเปรียบเทียบความกา้วหน้าที่ลูกของตนมีเพิ่มขึ้น 
จากผลงานช้ินแรกกบัช้ินต่อๆมาขอ้มูลในแฟ้มผลงานประกอบดว้ย ตวัอยา่งผลงานการเขียดเขียน การอ่าน และ
ขอ้มูลบางประการของเด็กที่ผูส้อนเป็นผูบ้นัทึก เช่นจ านวนเล่มของหนงัสือที่เด็กอ่าน ความถ่ีของการเลือกอ่านที่
มุมหนงัสือในช่วงเวลาเลือกเสรี การเปล่ียนแปลงอารมณ์ ทศันคติ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสะทอ้นภาพของความ
งอกงามในเด็กแต่ละคนไดช้ดัเจนกวา่การประเมินโดยการใหเ้กรด ผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงใหผู้ป้กครองทราบถึงที่มา
ของการเลือกช้ินงานแต่ละช้ินงานที่สะสมในแฟ้มผลงาน เช่น เป็นช้ินงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เลือก
ช้ินงานนั้น เป็นช้ินงานที่แสดงความต่อเน่ืองของงานโครงการ ฯลฯ ผูส้อนควรเชิญผูป้กครองมามีส่วนร่วมใน
การคดัสรรช้ินงานที่บรรจุลงในแฟ้มผลงานของเด็ก 

๕. การประเมนิการเจริญเติบโตของเด็ก ตวัช้ีของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใชท้ัว่ๆไป ไดแ้ก่ 
น ้ าหนกั ส่วนสูง เสน้รอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดงัน้ี  
  ๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชัง่น ้ าหนักและวดัส่วนสูงเด็กแลว้น าไปเปรียบเทียบ
กบัเกณฑป์กติในกราฟแสดงน ้ าหนักตามเกณฑอ์ายกุระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงใชส้ าหรับติดตามการเจริญเติบโต
โดยรวม วธีิการใชก้ราฟมีขั้นตอน ดงัน้ี 



 

 

 เม่ือชัง่น ้ าหนกัเด็กแลว้ น าน ้ าหนกัมาจุดเคร่ืองหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการเจริญเติบโตของ
เด็ก โดยดูเคร่ืองหมายกากบาทวา่อยูใ่นแถบสีใด อ่านขอ้ความบนแถบสีนั้น ซ่ึงแบ่งภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่ม
คือ น ้ าหนกัที่อยูใ่นเกณฑป์กติ น ้ าหนกัมากเกนเกณฑ ์น ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์ขอ้ควรระวงัส าหรับผูป้กครองและ
ผูส้อนคือ ควรดูแลน ้ าหนักเด็กอยา่ให้ออกจากเส้นประเมินมิเช่นนั้นเด็กมีโอกาสน ้ าหนักมากเกินเกณฑห์รือ
น ้ าหนกันอ้ยกวา่เกณฑไ์ด ้
 ขอ้ควรค านึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 

- เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นการเจริญเติบโต บางคนรูปร่างอว้น บางคนช่วงคร่ึงหลงัของ
ขวบปีแรก น ้ าหนกัเด็กจะขึ้นชา้ เน่ืองจากห่วงเล่นมากขึ้นและความอยากอาหารลดลง บางคนร่างใหญ่ บางคน
ร่างเล็ก 

-  ภาวะโภชนาการเป็นตวัส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัขนาดของรูปร่าง แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว 
 -  กรรมพนัธุ ์เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพอ่แม่คนใดคนหน่ึง ถา้พ่อหรือแม่เต้ีย ลูกอาจเต้ียและพวกน้ีอาจมี
น ้ าหนกัต ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียไดแ้ละมกัจะเป็นเด็กที่ทานอาหารไดน้อ้ย 
  ๕.๒ การตรวจสุขภาพอนามยั เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของเด็ก โดยพจิารณาความสะอาดส่ิงปกติขอ
ร่างกายที่จะส่งผลต่อการด าเนินชีวติและการเจริญเติบโตของเด็ก ซ่ึงจะประเมินสุขภาพอนามยั ๙ รายการคือ ผม
และศีรษะ หูและใบหู มือและเล็บมือ เทา้และเล็บเทา้ ปาก ล้ินและฟัน จมูก ตา ผวิหนงัและใบหนา้ และเส้ือผา้ 

๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ  
 การสร้างเกณฑห์รือพฒันาเกณฑห์รือก าหนดเกณฑก์ารประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั ผูส้อนควร
ใหค้วามสนใจในส่วนที่เก่ียวขอ้  ดงัน้ี  
 ๑. การวางแผนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอยา่งเป็นระบบ เช่น จะสังเกตเด็กคนใดบา้งในแต่ละวนั 
ก าหนดพฤติกรรมที่สังเกตให้ชัดเจน จดัท าตารางก าหนดการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ผูส้อนตอ้ง
เลือกสรรพฤติกรรมที่ตรงกบัระดบัพฒันาการของเด็กคนนั้นจริงๆ 
 ๒. ในกรณีที่หอ้งเรียนมีนกัเรียนจ านวนมาก ผูส้อนอาจเลือกสงัเกตเฉพาะเด็กที่ท  าไดดี้แลว้และเด็กที่ยงั
ท  าไม่ได ้ส่วนเด็กปานกลางใหถื้อวา่ท าไดไ้ปตามกิจกรรม 
 ๓. ผูส้อนตอ้งสังเกตจากพฤติกรรม ค  าพูด การปฏิบติัตามขั้นตอนในระหว่างท างาน/กิจกรรม และ
คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน ร่องรอยที่น ามาใชพ้จิารณาตดัสินผลของการท างานหรือการปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น 
  ๑) เวลาที่ใชใ้นการท ากิจกรรม/ท างาน ถา้เด็กไม่ชอบ ไม่ช านาญจะใชเ้วลามาก มีท่าทางอิดออด 
ไม่กลา้ ไม่เตม็ใจท างาน 
  ๒) ความต่อเน่ือง ถา้เด็กยงัมีการหยดุชะงกั ลงัเล ท างานไม่ต่อเน่ือง แสดงว่าเด็กยงัไม่ช านาญ
หรือยงัไม่พร้อม 
  ๓) ความสมัพนัธ ์ถา้การท างาน/ปฏิบติันั้นๆมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง ไม่ราบร่ืน ท่าทางมือและ
เทา้ไม่สมัพนัธก์นั แสดงวา่เด็กยงัไม่ช านาญหรือยงัไม่พร้อม ท่าที่แสดงออกจึงไม่สง่างาม 
  ๔) ความภูมิใจ ถา้เด็กยงัไม่ช่ืนชม ก็จะท างานเพยีงใหแ้ลว้เสร็จอยา่งรวดเร็ว ไม่มีความภูมิใจใน
การท างาน ผลงานจึงไม่ประณีต 
   
 



 

 

๒.๓.๑ ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
   การใหร้ะดบัคุณภาพผลการประเมินพฒันาการของเด็กทั้งในระดบัชั้นเรียนและระดบั
สถานศึกษาควรก าหนดในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน สถานศึกษาสามารถให้ระดบัคุณภาพผลการประเมิน
พฒันาการของเด็กที่สะทอ้นมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ตวับ่งช้ี สภาพที่พงึประสงค ์หรือพฤติกรรมที่จะ
ประเมิน เป็นระบบตัวเลข เช่น ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือเป็นระบบที่ใช้ค าส าคัญ เช่น ดี พอดี หรือ ควรส่งเสริม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ตวัอยา่งเช่น 
 

ระบบตวัเลข ระบบที่ใชค้  าส าคญั 
๓ ดี 
๒ พอใช ้
๑ ควรส่งเสริม 

สถานศึกษาอาจก าหนดระดบัคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรม เป็น ๓ ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัคุณภาพ ระบบที่ใชค้  าส าคญั 

๑ หรือ ควรส่งเสริม เด็กมีความลงัเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบติักิจกรรม ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กยงัไม่พร้อม ยงั
มัน่ใจ และกลวัไม่ปลอดภยั ผูส้อนตอ้งย ัว่ยหุรือแสดงให้เห็นเป็นตวัอยา่งหรือตอ้ง
คอยอยูใ่กล้ๆ  ค่อยๆใหเ้ด็กท าทีละขั้นตอน พร้อมตอ้งใหก้ าลงัใจ 

๒ หรือ พอใช ้ เด็กแสดงไดเ้อง แต่ยงัไม่คล่อง เด็กกลา้ท ามากขึ้นผูส้อนกระตุน้นอ้ยลง ผูส้อน
ตอ้งคอยแกไ้ขในบางคร้ัง หรือคอยใหก้ าลงัใจให้เด็กฝึกปฏิบติัมากขึ้น 

๓ หรือ ดี เด็กแสดงไดอ้ยา่งช านาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงไดเ้องโดยไม่ตอ้ง
กระตุน้ มีความสมัพนัธท์ี่ดี 

ตวัอยา่งค  าอธิบายคุณภาพ 
 พฒันาการดา้นร่างกาย : สุขภาพอนามยั            พฒันาการดา้นร่างกาย : กระโดดเทา้เดียว 

ระดบัคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ ระดบัคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑  หรือ ควรส่งเสริม ส่งเสริมความสะอาด ๑หรือ ควรส่งเสริม ท าไดแ้ต่ไม่ถูกตอ้ง 
๒ หรือ พอใช ้ สะอาดพอใช ้ ๒ หรือ พอใช ้ ท าไดถู้กตอ้ง แต่ไม่คล่องแคล่ว 
๓  หรือ ดี สะอาด ๓ หรือ ดี ท าไดถู้กตอ้ง และคล่องแคล่ว 
 พฒันาการดา้นอารมณ์ : ประหยดั 

ระดบัคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑  หรือ ควรส่งเสริม ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชเ้กินความจ าเป็น 
๒ หรือ พอใช ้ ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดัเป็นบางคร้ัง 
๓  หรือ ดี ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดัตามความจ าเป็นทุกคร้ัง 
  
 
 



 

 

พฒันาการดา้นสงัคม : ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
ระดบัคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

๑  หรือ ควรส่งเสริม ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
๒ หรือ พอใช ้ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง โดยมีผูช้ี้น าหรือกระตุน้ 
๓ หรือ ดี ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงไดด้ว้ยตนเอง 
 พฒันาการดา้นสติปัญญา : เขียนช่ือตนเองตามแบบ  

ระดบัคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑  หรือ ควรส่งเสริม เขียนช่ือตนเองไม่ได ้หรือเขียนเป็นสญัลกัษณ์ที่ไม่เป็นตวัอกัษร 
๒ หรือ พอใช ้ เขียนช่ือตนเองได ้มีอกัษรบางตวักลบัหวั กลบัดา้นหรือสลบัที่ 
๓ หรือ ดี เขียนช่ือเองได ้ตวัอกัษรไม่กลบัหวั ไม่กลบัดา้นไม่สลบัที ่
  
  ๒.๓.๒ การสรุปผลการประเมนิพัฒนาการเด็ก 
   หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ก าหนดเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั
ต่อปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วนั สถานศึกษาจึงควรบริหารจดัการเวลาที่ไดรั้บน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้นและสมดุล ผูส้อนควรมีเวลาในการพฒันาเด็กและเติมเต็มศกัยภาพของแด็ก เพื่อให้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผูส้อนต้องตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดงพฒันาการของเด็ก
ต่อเน่ืองมีการประเมินซ ้ าพฤติกรรมนั้นๆอยา่งนอ้ย ๑ คร้ังต่อภาคเรียน เพือ่ยนืยนัความเช่ือมัน่ของผลการประเมิน
พฤติกรรมนั้นๆ และน าผลไปเป็นขอ้มูลในการสรุปการประเมินสภาพที่พึงประสงคข์องเด็กในแต่ละสภาพที่พึง
ประสงค ์น าไปสรุปการประเมินตวับ่งช้ีและมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามล าดบั 
 อน่ึง การสรุประดบัคุณภาพของการประเมินพฒันาการเด็ก วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและสะดวกไม่
ยุง่ยากส าหรับผูส้อน คือ การใช้ฐานนิยม (Mode) ในบางคร้ังพฤติกรรม หรือสภาพที่พึงประสงคห์รือตวับ่งช้ี
นิยมมากว่า ๑ ฐานนิยม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กล่าวคือ เม่ือมีระดบัคุณภาพซ ้ ามากกว่า ๑ ระดับ 
สถานศึกษาอาจตดัสินสรุปผลการประเมินพฒันาการบนพื้นฐาน หลกัพฒันาการและการเตรียมความพร้อม หาก
เป็นภาคเรียนที่ ๑ สถานศึกษาควรเลือกตดัสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดบัคุณภาพต ่ากว่าเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันาเด็กให้พร้อมมากขึ้ น หากเป็นภาคเรียนที่ ๒ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับ
คุณภาพสูงกวา่เพือ่ตดัสินและการส่งต่อเด็กในระดบัชั้นที่สูงขึ้น 
  ๒.๓.๓ การเลื่อนช้ันอนุบาลและเกณฑ์การจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

   เม่ือส้ินปีการศึกษา เด็กจะไดรั้บการเล่ือนชั้นโดยเด็กตอ้งไดรั้บการประเมินมาตรฐาน
คุณลกัษณะที่พงึประสงคท์ั้ง ๑๒ ขอ้ ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งต่อยอดการพฒันา
ใหก้บัเด็กในระดบัสูงขึ้นต่อไป และเน่ืองจากการศึกษาระดบัอนุบาลเป็นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่นบัเป็น
การศึกษาภาคบงัคบั จึงไม่มีการก าหนดเกณฑก์ารจบชั้นอนุบาล การเทียบโนการเรียน และเกณฑก์ารเรียนซ ้ าชั้น 
และหากเด็กมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาปัญหา และประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการให้ความช่วยเหลือ  เช่น เจา้หน้าที่สาธารณสุข
ส่งเสริมต าบล นกัจิตวทิยา ฯลฯ เขา้ร่วมด าเนินงานแกปั้ญหาได ้



 

 

 อยา่งไรก็ตาม ทกัษะที่น าไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ที่สามารถใชเ้ป็นรอยเช่ือมต่อระหว่างชั้นอนุบาล
กบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ควรพจิารณามีทกัษะดงัน้ี 
  ๑. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ไดแ้ก่ ใชห้อ้งน ้ า หอ้งส้วมไดด้ว้ยตนเอง แต่งกายไดเ้อง เก็บของ
เขา้ที่เม่ือเล่นเสร็จและช่วยท าความสะอาด รู้จกัร้องขอใหช่้วยเม่ือจ าเป็น 
  ๒. ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ ไดแ้ก่ วิง่ไดอ้ยา่งราบร่ืน วิ่งกา้วกระโดดได ้กระดว้ยสองขาพน้
จากพื้น ถือจบั ขวา้ง กระดอนลูกบอลได ้
  ๓. ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก ไดแ้ก่ ใชมื้อหยบิจบัอุปกรณ์วาดภาพและเขียน วาดภาพคนมีแขน 
ขา และส่วนต่างๆของร่างกาย ตดัตามรอยเสน้และรูปต่างๆ เขียนตามแบบอยา่งได ้
  ๔. ทกัษะภาษาการรู้หนังสือ ไดแ้ก่ พูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ ฟังและปฏิบติัตามค าช้ีแจงงง่ายๆ ฟัง
เร่ืองราวและค าคลอ้งจองต่างๆอยา่งสนใจ เขา้ร่วมฟังสนทนาอภิปรายในเร่ืองต่างๆ รู้จกัผลดักนัพูดโตต้อบ เล่า
เร่ืองและทบทวนเร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่างๆ ตามล าดบัเหตุการณ์เล่าเร่ืองจากหนงัสือภาพอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผล อ่านหรือจดจ าค  าบางค าที่มีความหมายต่อตนเอง เขียนช่ือตนเองได ้เขียนค าที่มีความหมายต่อตนเอง 
  ๕. ทกัษะการคิด ไดแ้ก่ แลกเปล่ียนความคิดและให้เหตุผลได ้จดจ าภาพและวสัดุที่เหมือนและ
ต่างกนัได ้ใชค้  าใหม่ๆในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังเปรียบเทียบจ านวน
ของวตัถุ ๒ กลุ่ม โดยใชค้  า “มากกวา่” “น้อยกว่า” “เท่ากนั” อธิบายเหตุการณ์/เวลา ตามล าดบัอยา่งถูกตอ้ง รู้จกั
เช่ือมโยงเวลากบักิจวตัรประจ าวนั 
  ๖. ทกัษะทางสงัคมและอารมณ์ ไดแ้ก่ ปรับตวัตามสภาพการณ์ ใชค้  าพูดเพื่อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้นั่ง
ได้นาน ๕-๑๐ นาที เพื่อฟังเร่ืองราวหรือท ากิจกรรม ท างานจนส าเร็จ ร่วมมือกับคนอ่ืนและรู้จกัผลัดกันเล่น 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เม่ือกังวลหรือต่ืนเต้น หยุดเล่นและท าในส่ิงที่ผูใ้หญ่ต้องการให้ท  าได้ ภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง 

๓. การายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  การรายงานผลการประเมินพฒันาการเป็นการส่ือสารให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองได้รับทราบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินพฒันาการ และจดัท าเอกสารรายงาน
ใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
  การรายงานผลการประเมินพฒันาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพที่แตกต่างไปตาม
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงพฒันาการแต่ละดา้น ที่สะทอ้นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคท์ั้ง ๑๒ ขอ้ ตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 ๓.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  ๑) เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง พ่อ แม่ และผูป้กครองใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม และ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ๒) เพือ่ใหผู้ส้อนใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๓) เพือ่เป็นขอ้มูลส าหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดัใชป้ระกอบ
ในการก าหนดนโยบายวางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
 



 

 

๓.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  
  ๓.๒.๑ ขอ้มูลระดบัชั้นเรียน  ประกอบดว้ย เวลาเรียนแบบบนัทึกการประเมินพฒันาการตาม
หน่วยการจดัประสบการณ์ สมุดบนัทึกผลการประเมินพฒันาการประจ าชั้น และสมุดรายงานประจ าตวันักเรียน 
และสารนิทศัน์ที่สะทอ้นการเรียนรู้ของเด็ก เป็นขอ้มูลส าหรับรายงานให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูส้อน และผูป้กครอง ไดรั้บทราบความกา้วหนา้ ความส าเร็จในการเรียนรู้ของเด็กเพื่อน าไปในการ
วางแผนก าหนดเป้าหมายและวธีิการในการพฒันาเด็ก 
  ๓.๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคท์ั้ง ๑๒ ขอ้ตามหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียน
การสอนและคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแจง้ให้ผูป้กครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งได้รับทราบขอ้มูล โดยผูมี้หน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าไปปรับปรุงแก้ไขและพฒันาเด็กให้เกิด
พฒันาการอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมทั้งน าไปจดัท าเอกสารหลกัฐานแสดงพฒันาการของผูเ้รียน 
  ๓.๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคท์ั้ง ๑๒ ขอ้ ตามหลกัสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลที่ศึกษานิเทศก์/ผูเ้ก่ียวขอ้งใชว้างแผนและ
ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่ใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพ
เด็กและมาตรฐานการศึกษา 
 ๓.๓ ลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  การรายงานผลการประเมินพฒันาการ สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะขอ้มูลส าหรับการ
รายงานไดห้ลายรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัวธีิการรายงานและสอดคลอ้งกบัการใหร้ะดบัผลการประเมินพฒันาการ
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ของผูร้ายงานแต่ละฝ่ายลักษณะ
ขอ้มูลมีรูปแบบ ดงัน้ี 
  ๓.๓.๑ รายงานเป็นตวัเลข หรือค าที่เป็นตวัแทนระดบัคุณภาพพฒันาการของเด็กที่เกิดจากการ
ประมวลผล สรุปตดัสินขอ้มูลผลการประเมินพฒันาการของเด็ก ไดแ้ก่  
  - ระดบัผลการประเมินพฒันาการมี ๓ ระดบั คือ ๓  ๒  ๑ 
  - ผลการประเมินคุณภาพ “ดี” “พอใช”้ และ “ควรส่งเสริม”  
  ๓.๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นรายงานจากขอ้มูลที่เป็นตวัเลข หรือข้อความให้เป็นภาพ
แผนภูมิหรือเสน้พฒันาการ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นพฒันาการความกา้วหนา้ของเด็กวา่ดีขึ้น หรือควรไดรั้บการพฒันา
อยา่งไร เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป 
  ๓.๓.๓ รายงานเป็นขอ้ความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู ้สอนสังเกตพบ  เพื่อ
รายงานใหท้ราบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้ง พอ่ แม่ และผูป้กครองทราบว่าเด็กมีความสามารถ มีพฤติกรรมตามคุณลกัษณะที่
พงึประสงคต์ามหลกัสูตรอยา่งไร เช่น  
  - เด็กรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นดว้ยมือทั้ง ๒ ขา้งไดโ้ดยไม่ใชล้  าตวัช่วยและลูกบอลไม่ตก
พื้น 
  - เด็กแสดงสีหนา้ ท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะท างานทุกช่วงกิจกรรม 
  - เด็กเล่นและท างานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ 
  - เด็กจบัหนงัสือไม่กลบัหวั เปิด และท าท่าทางอ่านหนงัสือและเล่าเร่ืองได ้



 

 

 ๓.๔ เป้าหมายของการรายงาน 

  การด าเนินการจดัการศึกษาปฐมวยั ประกอบดว้ย บุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือประสานงานกัน
พฒันาเด็กทางตรงและทางอ้อม ให้มีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะที่พงึประสงคโ์ดยผูมี้ส่วนร่วมเก่ียวขอ้งควรไดรั้บการายงานผลการประเมินพฒันาการของเด็กเพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 

ผูส้อน -วางแผนและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาเด็ก 
-ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา -ส่งเสริมพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา 
พอ่ แม่ และผูป้กครอง -รับทราบผลการประเมินพฒันาการของเด็ก 

-ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามยั
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และพฤติกรรมต่างๆของเด็ก 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

-พฒันาแนวทางการจดัการศึกษาปฐมวยัสถานศกึษา 

หน่วยงานตน้สงักดั -ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาในพื้นที่การศึกษา 
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลและใหค้วามช่วยเหลือการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาในสงักดั 

  
 ๓.๕ วิธีการรายงานผลการประเมนิพัฒนาการ 
  การรายงานผลการประเมินพฒันาการใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ สามารถด าเนินการ ไดด้งัน้ี 
  ๓.๕.๑ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการในดอกสารหลักฐานการศึกษา  ขอ้มูลจากแบบ
รายงาน สามารถใชอ้า้งอิง ตรวจสอบ และรับรองผลพฒันาการของเด็ก เช่น 
  -   แบบบนัทึกผลการประเมินพฒันาการประจ าชั้น 
  -   แฟ้มสะสมงานของเด็กรายบุคคล 
  -   สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน 
  -   สมุดบนัทึกสุขภาพเด็ก 
      ฯลฯ 
  ๓.๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  สามารถรายงานไดห้ลายวธีิ 
เช่น 
  -   รายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวยัประจ าปี 
  -   วารสารของสถานศึกษา 
  -   จดหมายส่วนตวั 
  -   การใหค้  าปรึกษา 



 

 

  -   การใหพ้บครูประจ าชั้น 
  -   การใหข้อ้มูลทางอินเตอร์เน็ตผา่นเวป็ไซตข์องสถานศึกษา 

ภารกจิของผู้สอนในการประเมนิพฒันาการ 
 การประเมินพฒันาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น เกิดขึ้นใน
หอ้งเรียนและระหวา่งการจดักิจกรรมประจ าวนัและกิจวตัรประจ าวนั ผูส้อนต้องไม่แยกการประเมินพัฒนาการ
ออกจากการจัดประสบการณ์ตามตารางประจ าวัน ควรมีลกัษณะการประเมินพฒันาการในชั้นเรียน (Classroom 
Assessment) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการและการสังเกต การบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั/กิจกรรมประจ าวนัตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผูส้อนควรจัดท าขอ้มูลหลักฐานหรือ
เอกสารอยา่งเป็นระบบ เพือ่เป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นร่องรอยของการเจริญเติบโตพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวยั แลว้น ามาวเิคราะห์  ตีความ  บนัทึกขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมินพฒันาการว่าเด็กรู้อะไร สามารถท า
อะไรได้ และจะท าต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ทั้งนั้นการด าเนินการดงักล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั/กิจกรรมประจ าวนัและการ
จดัประสบการณ์เรียนรู้ 
 ดงันั้น ขอ้มูลที่เกิดจากการประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้น จึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ตรงตามเป้าหมาย 
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการ แนวคิด วิธีด าเนินงานในส่วนต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรการจดัประสบการเรียนรู้ เพือ่สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบการประเมินพฒันาการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการประเมินพฒันาการในชั้นเรียนที่มีความถูกตอ้ง ยติุธรรม เช่ือถือได ้มีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั สะท้อนผลและสภาพความส าเร็จเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการด าเนินการจดัการศึกษาปฐมวยั ทั้งในระดบันโยบาย ระดบัปฏิบติัการ และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 

๑. ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  การประเมินพฒันาการเด็กของผูส้อนระดับปฐมวยัจะมีขั้นตอนส าคญัๆคล้ายคลึงกับการ
ประเมินการศึกษาทัว่ไป ขั้นตอนต่างๆอาจปรับลด หรือเพิม่ไดต้ามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและ
สอดคลอ้งกบัการจดัประสบการณ์ หรืออาจสลับล าดบัก่อนหลงัไดบ้า้ง ขั้นการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 
โดยสรุปควรมี ๖ ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ ๑ การวเิคราะห์มาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ตวับ่งช้ี และสภาพที่พึงประสงค ์
ตวับ่งช้ี และสภาพที่พึงประสงค์ที่สัมพนัธ์กับหน่วยการจดัประสบการณ์ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานการประเมินพฒันาการอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมทัว่ถึง  
  ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดส่ิงที่จะประเมินและวธีิการประเมิน ในขั้นตอนน้ีส่ิงที่ผูส้อนตอ้งท าคือ 
การก าหนดประเด็นการประเมิน ไดแ้ก่ สภาพที่พงึประสงคใ์นแต่ละวยัของเด็กที่เกิดจากการจดัประสบการณ์  มา
ก าหนดเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงคย์่อยของกิจกรรมตามตารางประจ าวนั ๖
กิจกรรมหลกั หรือตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ที่ก  าหนด ผูส้อนตอ้งวางแผนและออกแบบวธีิการประเมินให้
เหมาะสมกบักิจกรรม บางคร้ังอาจใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ช้ินงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์
เด็ก เป็นตน้ ทั้งน้ีวธีิการที่ผูส้อนเลือกใชต้อ้งมีความหมายหลากหลาย หรือมากวา่ ๒ วธีิการ 



 

 

  ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน ในขั้นตอนน้ี ผูส้อนจะตอ้งก าหนด
เกณฑก์ารประเมินพฒันาการใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมที่จะประเมินในขั้นตอนที่ ๒ อาจใชแ้นวทางการก าหนด
เกณฑท์ี่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ในส่วนที่ ๒ เป็นเกณฑก์ารประเมินแยกส่วนของแต่ละพฤติกรรมและเกณฑส์รุปผล
การประเมิน พร้อมกบัจดัท าแบบบนัทึกผลการสงัเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงคข์องแต่ละหน่วยการจดั
ประสบการณ์นั้นๆ  
  ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนที่ผูส้อนออกแบบ/วางแผนและท า
การสงัเกต พฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การพดูคุยหรือการสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงาน/
ช้ินงานของเด็ก อยา่งเป็นระบบ  เพื่อรวบรวมขอ้มูลพฒันาการของเด็กให้ทัว่ถึงครบทุกคน สอดคลอ้งและตรง
ประเด็นการประเมินที่วางแผนไวใ้นขั้นตอนที่ ๔ บนัทึกลงในเคร่ืองมือที่ผูส้อนพฒันาหรือจดัเตรียมไว ้ ก า ร
บนัทึกผลการประเมินพฒันาการตามสภาพที่พงึประสงคข์องแต่ละหน่วยการจดัประสบการณ์นั้น   ผูส้อนเป็นผู ้
ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม อาจให้ระดบัคุณภาพ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ หรือให้ค  าส าคญัที่เป็นคุณภาพ 
เช่น ดี พอใช้ ควรส่งเสริม ก็ได ้ทั้งน้ีควรเป็นระบบเดียวกนัเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลการ
ประเมินพฒันาการเด็ก ในระยะตน้ควรเป็นการประเมินเพื่อความกา้วหน้า  ไม่ควรเป็นการประเมินเพื่อตดัส้ิน
พฒันาการเด็ก หากผลการประเมินพบว่า เด็กอยู่ในระดบั ๑ พฤติกรรมหน่ึงพฤติกรรมใดผูส้อนตอ้งท าความ
เข้าใจว่าเด็กคนนั้ นมีพัฒนาการเร็วหรือช้า     ผู ้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ส่งเสริมในหน่วยการจัด
ประสบการณ์ต่อไปอยา่งไร    ดงันั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการประเมินพฒันาการในแต่ละหน่วยการจดั
ประสบการณ์ของผูส้อน จึงเป็น การสะสมหรือรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล หรือ
รายกลุ่มนัน่เอง    เม่ือผูส้อนจดัประสบการณ์ครบทุกหน่วยการจดัประสบการณ์ตามที่วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
รายปีของแต่ละภาคเรียน 
  ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล ในขั้นตอนน้ี ผูส้อนที่เป็นผูป้ระเมิน ควรด าเนิน
ดาร ดงัน้ี 
   ๑) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินพัฒนาการเม่ือ ส้ินสุดหน่วยการจัด
ประสบการณ์ ผูส้อนจะบนัทึกผลการประเมินพฒันาการของเด็กลงในแบบบนัทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตาม
สภาพที่พงึประสงคข์องหน่วยการจดัประสบการณ์หน่วยที่ ๑ จนถึงหน่วยสุดทา้ยของภาคเรียน 
   ๒) การวเิคราะห์และแปลผลการประเมินประจ าภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๒      เม่ือส้ิน
ปีการศึกษา ผูส้อนจะน าผลการประเมินพฒันาการสะสมที่รวบรวมไวจ้ากทุกหน่วยการเรียนรู้สรุปลงในสมุด
บนัทึกผลประเมินพฒันาการประจ าชั้น และสรุปผลพฒันาการรายดา้นทั้งชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการน าขอ้มูลไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผูส้อนซ่ึงเป็นครูประจ าชั้นจะ
สรุปผลเพือ่ตดัสินพฒันาการของเด็กปฐมวยัเป็นรายตวับ่งช้ีรายมาตรฐานและพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น เพื่อน าเสนอ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัการตดัสิน และแจง้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกบัครูประจ าชั้นจะ
จดัท ารายงานผลการประเมินประจ าตวันักเรียน น าขอ้มูลไปใช้สรุปผลการประเมินคุณภาพเด็ก ของระบบ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเม่ือส้ินภาคเรียนที่ ๒ หรือเม่ือส้ินปีการศึกษา 
  
 
 



 

 

บทที ่ ๓ 
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 

 
การบริหารจดัการหลกัสูตร 

การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร      
ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการบริหารหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูส้อน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง และ 
ชุมชน มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพของเด็ก 

๑. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย   การจดัการสถานศึกษาแก่เด็กปฐมวยัในระบบสถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูบ้ริหาร สถานศึกษาควรมีบทบาท ดงัน้ี 

๑.๑ ศึกษาท าความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและมีวสิัยทศัน์ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
๑.๒ สร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากร        โดยการประชุมช้ีแจงความส าคญัและความ

จ าเป็นที่ตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียน  
๑.๔ จดัท าโครงการ งบประมาณเพือ่ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาเพือ่ด าเนินการดงัน้ี 

๑) ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเดิม 
๒) ระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ สภาพ/ปัญหา      การจดัการศึกษาที่ผ่านมา ผล

การประเมินพฒันาการเด็ก ความส าเร็จ จุดเด่น ความทนัสมยั การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีนวตักรรมทาง
การศึกษาปฐมวยั สภาพสังคมวฒันธรรม ความต้องการของโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การออกแบบหลักสูตร 
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน และร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของโรงเรียน 

๓) ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการจดัท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา  
โดย ครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การพิจารณาน า
ความรู้ที่เป็นขอ้มูลในชุมชน ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบรรจุในหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑.๖ น าร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
โรงเรียนเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

๑.๗ ขออนุมติัต่อกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน(สช) และประกาศ การ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดย รายงานการด าเนินการต่อกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ 
สถานศึกษาไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  และจดัท าประกาศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาฉบบัปรับปรุง พุทธ
คกัราช ๒๕๖๑ 

๑.๘ จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพื่อไปจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๙ การรับและพฒันาครู ด าเนินการโดยคดัเลือกบุคลากรที่ท  างานกบัเด็ก เช่น ผูส้อน      พี่เล้ียง 
อยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงคุณสมบติัหลกัตามเกณฑ ์และพฒันาบุคลากรให้พร้อมด าเนินงานตามที่ออกแบบ 



 

 

หลักสูตรไว ้พฒันาครูประจ าการให้สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามวตัถุประสงค์ และมาตรฐาน 
คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องหลกัสูตร 

๑.๑๐ จดัท าโครงการ/งบประมาณสนับสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ การจดัภาพแวดลอ้ม 
ตลอดจนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

๑.๑๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซ่ึงครูเป็นผูน้ าหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยการ 
เรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้/แผนการจดัประสบการณ์โดยจดัใหมี้การนิเทศภายในอยา่งมีระบบ 

๑.๑๒ นิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็ก  ตาม 
มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และสภาพที่พึงประสงค ์ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนินการ 
สอนของครู รายงานการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาระหวา่งการใชห้ลกัสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลกัสูตร 
ใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมและเทคโนโลย ี 

๑.๑๓ ก ากบัติดตามใหมี้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและน าผลการประเมินไปใช ้ใน
การปรับปรุงหลกัสูตรเพือ่การพฒันาคุณภาพเด็ก 

๑.๑๔ ก ากบั ติดตาม ใหมิ้การประเมินการน าหลกัสูตรไปใชเ้ม่ือครบรอบปีที่ ๓ เพื่อน าผล จาก
การประเมินมาปรับปรุงและพฒันาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ เด็ก บริบท
สงัคมและใหมิ้ความทนัสมยั 

๒. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบาทผู้น าหลักสูตรไปใช้ 
ผูส้อนร่วมเป็นกรรมการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ศึกษาผลลพัธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ร่วม

ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี ส าหรับการวางระบบผูส้อน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนค านึงถึง 
ความสามารถและความเช่ียวชาญการพฒันาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการ 
เรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ตอ้งส่งเสริมให้เด็กพฒันาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพฒันาการ 
และเตม็ตามศกัยภาพ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ดงันั้น ผูส้อนจึงมีบทบาทส าคญัยิง่ที่จะท าให้ กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ดงักล่าวบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อนจึงควรมิบทบาท/หนา้ที่ ดงัน้ี  

๒.๑ บทบาทของผูส้อนในฐานะผูใ้ชห้ลกัสูตร 
๑) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของมาตรฐาน ตวับ่งช้ี สภาพที่

พงึประสงค ์กบัสาระการเรียนรู้รายปี 
๒) จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั หรือแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ด็กมี

อิสระการเรียนรู้ทั้งกายและใจ จดัประสบการณ์/จดัการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่น/ท างานและเรียนรู้ทั้ง 
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลลพัธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวงั ทดลองใชน้วตักรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินพฒันาการที่มีความทนัสมยั ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ PDCA  

๓) จดัสภาพแวดลอ้มตลอดจนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  
๔) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๕) ประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ และประเมินพฒันาการเด็กตามมาตรฐาน ตวับ่งช้ี และ สภาพ

ที่พงึประสงค ์ ตรวจสอบการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนินการสอนของครู  ร่วม จดัท า
รายงานการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาระหวา่งการใชห้ลกัสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความ



 

 

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมและเทคโนโลย ี
๖) จดัท าวจิยัในชั้นเรียน เพือ่น าไปปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 

พฒันาส่ือการเรียนรู้ 
๗) จดัส่งเอกสาร หลกัฐานเพือ่จดัท าขอ้มูลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและน า

ผลการประเมินไปใชใ้นปรับปรุงหลกัสูตรเพือ่การพฒันาคุณภาพเด็ก 
๘) ประเมินการน าหลกัสูตรไปใชเ้ม่ือครบรอบปีที่ ๓ เพือ่น าผลจากการประเมินมา 

ปรับปรุงและพฒันาสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็ก ชุมชน ทอ้งถ่ินและให้
มีความทนัสมยั 

๒.๒ บทบาทในฐานะผูดู้แลเด็ก/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/เสริมหลกัสูตร 
๑) สงัเกตและส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกดา้นทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม 

และสติปัญญา 
๒)ฝึกใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั  
๓) ฝึกใหเ้ด็กมีความเช่ือมัน่ มีความภูมิใจในตนเองและกลา้แสดงออก  
๔)ฝึกการเรียนรู้หนา้ที่ ความมีวนิยั และการมีนิสยัที่ดี 
๕) จ าแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลกัษณะนิสยัและแกปั้ญหาเฉพาะบุคคล  
๖) ประสานความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา บา้น และชุมชน เพือ่ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาเตม็ ตาม

ศกัยภาพและมีมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
๓. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
การศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นการศึกษาที่จดัให้แก่เด็กที่ผูส้อนและพ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งส่ือสารกนั

ตลอดเวลา เพือ่ความเขา้ใจตรงกนัและพร้อมร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาให้กบัเด็ก พ่อแม่หรือผูป้กครองควร 
มีบทบาทหนา้ที่ ดงัน้ี 

๓.๑ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษา และใหค้วามเห็นชอบก าหนดสาระการ 
เรียนรู้รายปี แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกบัผูส้อนและเด็ก 

๓.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาเด็กตาม 
ศกัยภาพ สนบัสนุนทรัพยากรเพือ่การศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

๓.๓ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๔. บทบาทของชุมชน 

ชุมชนมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเด็กปฐมวยัในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดย
การ ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัด
การศึกษา ปฐมวยั ดงัน้ี 

๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/ 
ชมรมผูป้กครอง 



 

 

๔.๒ มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการของ 
สถานศึกษา 

๔.๔ เป็นแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และมีประสนการณ์จากสถานการณ์
จริง  

๔.๔ ส่งเสริมใหก้ารระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา ตลอดจนวทิยาการภายนอกและภูมิปิญญา 
ทอ้งถ่ิน เพือ่เสริมสร้างพฒันาการของเด็กทุกดา้น รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและ 
ของชาติ 

๔.๖ ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของ 
ชุมชน และมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 

๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท าหนา้ที่ 
เสนอแนะในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

การจดัการศึกษาปฐมวยั(เดก็อายุ ๓-๕) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
การจดัการศึกษาระดับปฐมวยัส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถน าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัไป 

ปรับใชไ้ด ้ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ และการประเมินพฒันาการ 
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ บริบท ความตอ้งการ และศกัยภาพของเด็กแต่ละประเภท         เพือ่พฒันาให้เด็กมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ที่หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัก าหนด โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

๑. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัไดก้  าหนดมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการพฒันาเด็ก 
สถานศึกษาหรือผูจ้ดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช ้ตวับ่งช้ี และสภาพที่พึง
ประสงคใ์นการพฒันาเด็ก เพือ่น าไปจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลใหค้รอบคลุมพฒันาการของเด็ก ทั้ง
ดา้น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 

๒. การประเมินพฒันาการเด็กจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มีความพิการแต่ 
ละดา้น อาจตอ้งมีการปรับการประเมินพฒันาการที่เอ้ือต่อสภาพความพกิารของเด็ก ทั้งวิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้
ควรใหส้อดคลอ้งกบัเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นดงักล่าว 

๓. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นควรไดรั้บการสนับสนุนครูพี่เล้ียงให้การดูแลช่วยเหลือ 
และส่งเสริมพฒันาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้นมีผลพฒันาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการ ส่ง
ต่อไปยงัสถานพฒันาเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษเพือ่ใหไ้ดรั้บการพฒันาต่อไป การ 

 
 
 
 
 



 

 

สร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาระดบัปฐมวยักบัระดบัระดบัประถมศึกษาปีที ่๑ 
การสร้างรอยเช่ือมต่อของการศึกษาระดบัปฐมวยักบัระดบัประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความส าคญัอย่างยิ่ง 

ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัในการปรับตวัรับความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี สามารถพฒันาการ

เรียนรู้ไดอ้ย่างราบร่ืน การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวยักับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑         จะประสบ 

ผลส าเร็จได ้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัที่มีบทบาทเป็นผูน้ าในการสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างหลกัสูตร 

การศึกษาปฐมวยักบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยตอ้งศึกษาหลกัสูตร 

ทั้งสองระดบั เพือ่ท  าความเขา้ใจและจดัระบบการบริหารงานดา้นวิชาการที่จะเอ้ือต่อการเช่ือมต่อการศึกษา โดย

ด าเนินการดงัน้ี 

๑.๑ จดัประชุมผูส้อนระดบัปฐมวยัและผูส้อนระดบัประถมศึกษา ร่วมกนัสร้างความเขา้ใจรอย

เช่ือมต่อของหลกัสูตรทั้งสองระดบัใหเ้ป็นแนวปฏิบติัของสถานศึกษา 

๑.๒ จดัหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไวใ้ห้ผูส้อนและ 

บุคลากรอ่ืนๆไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ อยา่งสะดวกและเพยีงพอ 

๑.๓ จดักิจกรรมให้ผูส้อนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆร่วมกัน 

๑.๔ จดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และจดัสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการสร้างรอยเช่ือมต่อ  

๑.๕ จดักิจกรรมใหค้วามรู้ กิจกรรมสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ และจดัท าเอกสารเผยแพร่ให้กบั พ่อ

แม่ ผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ 

ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรท า

โครงการ การตรียมความพร้อมสู่ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประสานกบัสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเขา้เรียน เพื่อ

มาอธิบาย เพือ่สร้างความเขา้ใจใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานศึกษา ใหม่

ได ้

๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 

ผูส้อนระดบัปฐมวยัตอ้งศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัการเรียนการ

สอนในขั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเขา้ใจใหก้บัพอ่แม่ ผูป้กครองและบุคลากรอ่ืนๆ รวมทั้งช่วยเหลือ

เด็กในการปรับตวัก่อนเล่ือนขึ้นขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผูส้อนควรด าเนินการ ดงัน้ี 

๒.๑ เก็บรวบรวมขอ้มูลของตวัเด็กเพือ่ส่งต่อผูส้อนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆเพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในระดับขั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผูส้อน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อมและ 

บรรยากาศของหอ้งเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 



 

 

๒.๔ จดัส่ือ วสัดุอุปกรณ์ หนงัสือที่เหมาะสมในช่วง ๑ เดือนปลายปีสุดทา้ยใหมี้ประสบการณ์ 
พื้นฐานที่สอดคลอ้งกบัรอยเช่ือมต่อในการเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
ผูส้อนระดบัประถมศึกษาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในพฒันาการเด็กปฐมวยั และเจตคติที่ดีต่อ

การจดัประสบการณ์ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เพือ่น ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาจดัการเรียนรู้ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ใหต่้อเน่ืองกบัการพฒันาเด็กในระดบัปฐมวยั โดยควรด าเนินการ ดงัน้ี 

๓.๑ จดักิจกรรมใหเ้ด็ก พอ่แม่ และผูป้กครอง มีโอกาสไดท้  าความรู้จกัคุน้เคยกบัผูส้อนและ 
หอ้งเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 

๓.๒ จดัสภาพหอ้งเรียนให้ใกลเ้คียงกบัหอ้งเรียนระดบัปฐมวยั โดยจดัใหมี้มุมประสบการณ์ 
ภายในหอ้ง เพือ่ใหเ้ด็กไดมี้โอกาสท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ เช่น มุมหนงัสือ มุมเกมการศึกษา มุมของเล่น เพือ่
ช่วยใหเ้ด็กฉนัเพิม่ศึกษาปีที่ ๑ ไดป้รับตวัแล ะเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง 

๓.๓ จดักิจกรรมร่วมกนักบัเด็กในการสร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัการปฏิบติัตน 
๓.๔ จดักิจกรรมช่วยเหลือ ล่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารดา้นการเรียนรู้และสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบัเด็ก พอ่แม่ ผูป้กครอง และ

ชุมชน 

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

พอ่แม่ ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน และ

เพือ่ช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรด าเนินการดงัน้ี  

๔.๑ ศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัสูตรของการศึกษาทั้งสองระดบั  

๔.๒ จดัหาหนงัสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกบัวยัเด็ก 

๔.๓ มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบับุตรหลาน ให้ความรักความ เอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอยา่งใกล้ชิด 

๔.๔ จดัเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกบับุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนงัสือร่วมกนั  

สนทนา พดูคุยซกัถามปัญหาในการเรียน ใหก้ารเสริมแรงและใหก้ าลงัใจ 

๔.๕ ร่วมมือกับผูส้อนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตวับุตรหลานเพื่อช่วยให้บุตรหลาน

ปรับตวัไดดี้ขึ้น 
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ภาคผนวก



 

 

ข้อมูลองค์ความรู้ในท้องถิ่น ทีค่ดัเลอืกมาจัดประสบการณ์ 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  ไดค้ดัเลือกองคค์วามรู้ในทอ้งถ่ินมาจดัประสบการณ์ ไดด้งัน้ี 
 ๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ไดแ้ก่วทิยากรหรือผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น ที่จดัหามาเพือ่ใหค้วามรู้  
ความเขา้ใจอยา่งกระจ่างแก่เด็กโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไดแ้ก่ 
   - คุณหมอ 
   - พยาบาล 
   - เจา้หนา้ที่สาธารณสุข 
   - พระสงฆ ์
   - พอ่คา้ – แม่คา้ 
   - เจา้หนา้ที่ต  ารวจ 
   - เจา้หนา้ที่จากหน่วยบรรเทาสาธารณภยั 
   - ผูป้กครอง 
   - ปราชญท์อ้งถ่ิน 
   - ครู 
   - ภารโรง 
   - ฯลฯ 
 ๒. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลหรือแหล่งวทิยาการต่างๆ ที่อยูใ่นชุมชน        
มีความสมัพนัธก์บัเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสามารถเช่ือมโยงโลกภายในและโลก
ภายนอก (inner world & outer world) ได ้และสอดคลอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวติของเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ 
   -  หอ้งสมุดโรงเรียน 
   -  หอ้งวทิยาศาสตร์โรงเรียน 
   -  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้จงัหวดัล าปาง 
   -  ศูนยว์ทิยาศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 
   -  ศูนยอ์นุรักชา้งไทย 
   -  พพิธิภณัฑซ์ากดึกด าบรรพแ์ละธรณีวทิยาล าปาง 
   -  พพิธิภณัฑถ่์านหินลิกไนตเ์หมืองแม่เมาะล าปาง 
   -  พพิธิภณัฑธ์นบดีเซรามิค 
   -  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีจงัหวดัล าปาง 
   -  ข่วงนครจงัหวดัล าปาง 
   -  ถนนวฒันาธรรมจงัหวดัล าปาง 
   -  กาดกองตา้จงัหวดัล าปาง 
   - วดัเมืองศาสน์จงัหวดัล าปาง 
   - วดัพระแกว้ดอนเตา้ 



 

 

   - วดัเจดียซ์าวหลงั 
   - วดัป่าฝาง 
   - วดัปงสนุก 
   - วดัประตูป่อง 
    
 ๓. สถานที่ส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ แหล่งความรู้ส าคญัต่างๆ ที่เด็กใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ 
   - อุทยานแห่งชาติน ้ าตกแจซ้อ้น 
   - วดัพระธาตุล าปางหลวง 
   - เขื่อนก่ิวลม 
   - โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ 
   - ค่ายสุรศกัด์ิมนตรี 
   - อนุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร อ าเภอเกาะคา 
   - อนุสาวรียเ์จา้พอ่ทิพยช์า้ง 
   - อนุสาวรียเ์จา้พอ่ประตูผา 
   - อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท 
   - ฯลฯ 



 

 

 
 

 
 

 
 

ค าสัง่โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ที่  อพว. พเิศษ /  ๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ 
................................ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕  กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช   
๒๕๖๐  แทนหลกัสูตรปฐมวยั  พุทธศกัราช ๒๕๔๖  เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทุก
สงักดั  น าหลกัสูตรฉบบัน้ีไปใช ้ โดยปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัเด็กและสภาพทอ้งถ่ิน  สถานศึกษาจึงแต่งตั้ง
บุคคลต่อไปน้ี  เป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  
 ๑. ดร.สุทธนา  ฮัน่เกียรติพงษ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน   ประธาน 
 ๒.นางสาวทิณรา  ชุ่มวงค ์  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน          รองประธาน 
 ๓.พระมหาภาณุวฒัน์ วสุิทธิเธี  ผูแ้ทนคณะกรรมการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๔.ศน.ปรียาดา  ต๊ิบตึง  นกัวชิาการศึกษาผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 
 ๕.นางสาวสุธินี  จิตราพทิกัษก์ุล ผูท้รงคุณวฒิุ    กรรมการ 
 ๖.นายเอกชยั  โททรัพย ์ ผูแ้ทนผูป้กครอง    กรรมการ 

๗.นางดวงกมล  เอ่ียมนาค ผูแ้ทนผูป้กครอง    กรรมการ 
 ๘.นางวนิดา  รวมจิตร  ผูช่้วยฯฝ่ายวชิาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอบข่ายหน้าที ่
 ๑.ด าเนินการประชุมช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจแนวทางของการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๒.ด าเนินการก าหนดมาตรฐาน  คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์    ตวับ่งช้ี  สภาพที่พงึประสงค ์ก าหนด
หรือวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  
 ๓.สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ทั้งทางดา้นเทคนิค  วิธีการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูล การแปรผล  วสัดุและงบประมาณ  เพือ่ให้การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามแผนที่ก  าหนดไว ้
 ๔.ก าหนดดูแลติดตามใหค้  าปรึกษา  พจิารณารับรองการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากขอ้เสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหาร  เพือ่ประกอบการตดัสินใจ  ปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 



 

 

 
 

 
สัง่   ณ  วนัที่       ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ 
                   ( นางสาวสุทธนา    ฮัน่เกียรติพงษ ์) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 



 

 

 
 

 
 

ค าสัง่โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ที่  อพว. พเิศษ /  ๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าร่างหลกัสูตรสถานศึกษา 
................................ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕  กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช   
๒๕๖๐  แทนหลกัสูตรปฐมวยั  พุทธศกัราช ๒๕๔๖  เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทุก
สงักดั  น าหลกัสูตรฉบบัน้ีไปใช ้ โดยปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัเด็กและสภาพทอ้งถ่ิน  สถานศึกษาจึงแต่งตั้ง
บุคคลต่อไปน้ี  เป็นคณะกรรมการจดัท าร่างหลกัสูตรสถานศึกษา ดงัน้ี 
คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. ดร.สุทธนา  ฮัน่เกียรติพงษ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน         ประธาน 
 ๒.นางสาวทิณรา  ชุ่มวงค ์  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน           รองประธาน 
 ๓.พระมหาภาณุวฒัน์ วสุิทธิเมธี ผูแ้ทนคณะกรรมการโรงเรียน       กรรมการ 
 ๔.ศน.ปรียาดา  ต๊ิบตึง  นกัวชิาการศึกษาผูท้รงคุณวฒิุ       กรรมการ 
 ๕.นางสาวสุธินี  จิตราพทิกัษก์ุล ผูท้รงคุณวฒิุ         กรรมการ
 ๖.นายเอกชยั  โททรัพย ์ ผูแ้ทนผูป้กครอง          กรรมการ 

๗.นางดวงกมล  เอ่ียมนาค ผูแ้ทนผูป้กครอง          กรรมการ 
๘.นางปิยะมาศ  ยาพฒุสืบ ผูแ้ทนครู          กรรมการ 

 ๙.นางวนิดา  รวมจิตร  ผูช่้วยฯฝ่ายวชิาการ       คณะท างานและเลขานุการ 
๑๐.ครูประจ าชั้นและครูผูช่้วย ระดบัอนุบาลปีที่  ๑ – ๓       คณะท างาน 

 
ขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ประชุมก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  วเิคราะห์มาตรฐาน  ตวับ่งช้ี    คุณลกัษณะ
ที่พงึประสงค ์สภาพที่พงึประสงค ์เพือ่ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี ใหต้รงตามหลกัสูตร 

๒. ด าเนินการจดัท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา  โดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเสนอขอ
ความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการ  

๓. รับทราบและน าร่างหลกัสูตรที่ไดรั้บรองจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ ไปสู่
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งเสนอหลกัสูตรสถานศึกษาให้หน่วยงานตน้สังกดัเพื่อ
ขออนุมติัเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 



 

 

 
 
 
 

สัง่   ณ  วนัที่       ๑  กุมภาพนัธ ์     พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ 
                   ( นางสาวสุทธนา    ฮัน่เกียรติพงษ ์) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

ค าสัง่โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ที่  อพว. พเิศษ /  ๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
................................ 

 เน่ืองดว้ยในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ทางโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ไดด้ าเนินการใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั  เป็นที่เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ 

เพี่อให้การด าเนินการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก  าหนดไว ้ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ดงัน้ี 

 

 ๑.นางสาวสุธินี  จิตราพทิกัษก์ุล  ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๒.  นางวนิดา  รวมจิตร   ผูช่้วยฯฝ่ายวชิาการและการประกนั 

คุณภาพ 
๓. นางสาววาลิกา ตะ๊รังษี   ครูประจ าชั้น 

 
ขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ด าเนินการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาเดิม 
๒. ระดมความคิดเห็น  การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมิน

พฒันาการเด็ก เพือ่น าไปสู่การออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาในคร้ังต่อไป 
 

 
สัง่   ณ  วนัที่       ๑    มีนาคม      พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
ลงช่ือ 
                   ( นางสาวสุทธนา    ฮัน่เกียรติพงษ ์) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
  



 

 

 

 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั  

ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ส าหรับเดก็อายุ ๓- ๖ ปี  

โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค าน า 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ให้มีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย  
ทอ้งถ่ินที่อยู่อาศยั และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคต  
อยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานตามจุดหมายหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๐   จาก 

- ผลการประเมินหลักสูตร พบว่า ..................  

- และขอค าแนะน าจากกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ/กรรมการวิชาการในการ 

ประชุม เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

- และขออนุมัติการใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหาร 

สถานศึกษา(สช.)ในการประชุม เมื่อวันที่ .................  
 
โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ร่วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ที่มีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมต่อการ
น าไปใชจ้ดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 


