




 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการสถานศึกษาปฐมวัย  

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

 
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
สภาพการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ๒๕๓๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหงชาติ 

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) เปาหมายยทุธศาสตรการปฏิรปูการศึกษา ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) แผน

ยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นําไปสูการกําหนดทักษะสําคัญสําหรับเด็กในศตวรรษที่ 

๒๑ ที่มีความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความสอดคลองและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทุกดาน 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีนโยบายใหมีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยได

แตงตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้ึน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน รวมทั้งใหสอดคลองกับจุดเนน และบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมทองถ่ินของสถานศึกษา  

 

ขอขอบคุณ คณะครูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๒ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เปนอยางดียิ่ง หวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรฉบับน้ี

สามารถใชเปนหลักในการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษาตั้งไว 
 

 

 

 

 

 
( นายวิชัย  บํารุงศรี ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

คํานํา          หนา 

ประกาศ 

บทนํา            

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย         ๑

 วิสัยทัศน          ๑ 

ภารกิจ          ๑ 

เปาหมาย                                 ๒ 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค        ๔ 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย             ๑๑(๑)  

  - ระยะเวลาและสาระการเรียนรูรายป            ๑๒ 

  - การวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป              ๑๘  

- การจัดประสบการณ       ๔๒  

   - ช้ันอนุบาลปท่ี ๑            

   - ช้ันอนุบาลปท่ี ๒           

   - ช้ันอนุบาลปท่ี ๓             

- กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม       ๔๓          

- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ       ๔๓ 

- กิจกรรมเสริมประสบการณ             ๔๔ 

- กิจกรรมศิลปะสรางสรรค                ๔๕  

- กิจกรรม เลนตามมุม      ๔๖ 

- กิจกรรมเลนกลางแจง      ๔๖ 

- กิจกรรมเกมการศึกษา      ๔๗ 

- การจัดการเรียนรูโดยโครงงาน     ๔๘ 

- การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู          ๔๘ 

  - ตารางกิจกรรมประจําวัน ระดับปฐมวัย     ๔๙ 

ส่ือพัฒนาการเรียนรู        ๕๐ 

โครงสรางหลักสูตร “การปองกันการทุจริต” ระดับปฐมวยั            ๕๔ 

กิจกรรมการทดลอง “บานนกัวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”    ๕๕ 

หนวยการจัดประสบการณระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๒                    ๕๘ 

หนวยการจัดประสบการณระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๓            ๑๔๒ 

การจัดสภาพแวดลอม ส่ือและแหลงเรียนรู                     ๒๑๒ 

การประเมินพัฒนาการ          ๒๑๓ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย      ๒๑๕ 

การเช่ือมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑   ๒๒๐ 

ภาคผนวก          

                      

 



บทนํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให สถานศึกษา

หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใชโดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและ สภาพ

ทองถ่ิน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปน

หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไดติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะอยางตอเน่ือง พบวา หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีจุดดีหลายประการ เชน เปนหลักสูตรที่มีความ เปนเอกภาพ ยืดหยุน มี

ความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย สถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับบริบทความตองการของตนเอง และหลักสูตรใชไดกับ ทุกกลุมเปาหมาย อยางไรก็

ตาม ผลการศึกษาดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปนปญหาที่มีอยูรอบดาน และความไมชัดเจนของการ

นําหลักสูตรสูการปฏิบัติ ไดแก ปญหาความไมชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษา

สวนใหญขาดการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค และ

สาระการเรียนรู ปญหาการประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปญหา ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมถึงปญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ผลการ

ประเมินพัฒนาการในภาพรวมไมเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลง ในปจจุบัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๔๖ ใหมีความสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน เพื่อพัฒนาไปสูหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนําขอมูลที่ไดจาการศึกษาวิจัยและแผนแมบทกฎหมายตางๆ มาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให เหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึน ทั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและ 

กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฎิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อยางไรก็ตาม การจัด 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได หากทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติ ชุมชน และครอบครัว เห็นคาของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือรนที่ จะเขามา

มีสวนรวมรับและสนับสนุนการจัดศึกษา โดยรวมกันทํางานอยางตอเน่ืองเปนระบบ ในการวางแผน สงเสริม 

สนับสนุน ตรวจสอบ ตรอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อสิทธิที่เด็กทุกคนจะตองไดรับจากการ อบรมเลี้ยงดูและ

การศึกษาที่มีคุณภาพ ซ่ึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานน้ันจําเปนจะตองมีการนําหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงสูการปฏิบัติ เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กปฐมวัย พัฒนาไปสูความเปน

มนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดตระหนักถึง

ความสําคัญถึงภารกิจดังกลาว จึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (อายุ๔-๕) โดยกําหนดถึง

ความสอดคลอง ระหวางหลักสูตรแกนกลางปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อนใหผูบริหารโรงเรียน 

ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความรู ความเขาใจที่ชัดเจน และสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพสมตาม

เจตนารมณของหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรฉบับน้ี 

 

 



  

 
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๓ - ๖ ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู สงเสริม

กระบวนการ เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนใหเต็มศักยภาพ ใหเด็กเรียนรูผานการ

เลน การลงมือปฏิบัติ ดวยความรัก ความเขาใจของทุกคน และพัฒนาเด็กโดยองครวมเพื่อสรางรากฐาน 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 
 

 
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มุงพัฒนาเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ใหมีพฒันาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา เหมาะสมกับวัย เนนใหเด็กเรียนรูผานการเลน การลงมือปฏิบัติ นอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสมกับวัยและบริบทของตน ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กให

มีพัฒนาการรอบดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอทองถ่ิน สนใจใฝรู และเรียนรูอยาง มีความสุข 
 
 
 
 

 

 
 

๑. พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน อยางสมดุล และเต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอทองถ่ิน 

สนใจใฝรู และเรียนรูอยางมีความสุข 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหสามารถจัดประสบการณการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ที่

หลากหลาย สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก 

๓. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา  

๔. นําสื่อ เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน มาพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๕. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๖. สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค คิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน

ตน และผลประโยชนสวนรวม มีความละอาย และความไมทนตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตอตานการทุจริต และ

เปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
 

วิสัยทัศน 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

พันธกิจ 



 

 
 

 
 

๑. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา อยางสมดุล และ

เต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอทองถ่ิน สนใจใฝรู และเรียนรูอยางมีความสุข 

๒. เด็กทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน

สวนรวมมีความละอาย และความไมทนตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตอตานการทุจริต และเปนพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

๒. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูผานการเลนและ การลงมือ

ปฏิบัติที่หลากหลาย สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก 

๓. ครูทุกคนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดประสบการณปฐมวัย อยาง

เหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

๕. มีเครือขายพอแม ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการ

ที่หลากหลายและมีความตอเน่ืองในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

 

 

 
 

 เด็กปฐมวัยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและไดรับการสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ

เรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับครู เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็กปฐมวยั เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตาม 

ลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล และเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการดังน้ี 

 ๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 

  ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหก ารศึกษาที่ เนน เด็ก เปนสําคัญ  โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  

 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับวัย     

        ๔. จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางมีคุณภาพและมีความสุข  

 ๕. สรางความรู ความเขาใจและประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็ก ระหวางสถานศึกษากับพอแม 

ครอบครัว และชุมชนทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

หลักการ 

เปาหมาย 



 

 
 
 
  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มุงใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ

ดานรางกาย  ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา  ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ

แตกตางระหวางบุคคล จึงกําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังน้ี 

   ๑.  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ด ี

            ๒.  กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

           ๓.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

           ๔.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

  ๕.  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 

               ๖.  มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

               ๗.  รักธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

            ๘.  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 

                         ประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                     ๙.  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

                   ๑๐. มีความสามารถในการคดิที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 

                   ๑๑. มีจนิตนาการและความคดิสรางสรรค 

                   ๑๒. มีเจตคติทีด่ีตอการเรียนรูและมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดหมาย 



มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค

จํานวน ๑๒ ขอ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนคุณภาพคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดข้ึนใน

ตัวเด็กเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในแตละพัฒนาการ ประกอบดวย 

 ๑. พัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย ๒ มาตรฐาน คือ 

          มาตรฐานที ่๑  รางกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยที่ดี 

                  มาตรฐานที ่๒  กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน 

                                        สัมพันธกัน 

๒. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน คือ 

   มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

   มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

     มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจติใจที่ดีงาม 

๓. พัฒนาการดานสังคม ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ ๖  มทีักษะในการดาํเนินชีวิต 

มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม วฒันธรรม และความเปนไทย 

    มาตรฐานที่ ๘  อยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

                                        ในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๔. พัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย ๔  มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ ๙    ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวยั 

มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคดิที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคดิสรางสรรค 

มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดตีอการเรียนรูและมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูได 

                                                           เหมาะสมกับวัย 

 ทั้งน้ี แตละมาตรฐานจะมีรายละเอียดที่ประกอบดวย ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค มีลักษณะดังน้ี 

ตัวบงช้ี เปนเปาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคสภาพที่พึงประสงค 
 

สภาพท่ีพึงประสงค เปนพฤติกรรม หรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังใหเด็กเกิดบนพื้นฐาน 

พัฒนาการตามวัย หรือความสามารถตามธรรมชาติในแตละระดับอายุ เพื่อนําไปใชในการกําหนดสาระการ

เรียนรู ในการจัดประสบการณ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค ดังน้ี  
 

 



มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบงช้ี สภาพท่ีพึงประสงค 
อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 

๑.๑ น้ําหนักและสวนสงู 

      ตามเกณฑ 

๑.๑.๑ น้ําหนักและสวนสูงตาม

เกณฑของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ําหนักและสวนสูง 

ตามเกณฑของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ําหนักและสวนสูง 

ตามเกณฑของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 

      สุขนิสัยท่ีด ี

๑.๑.๒ ยอมรับประทานอาหาร

ท่ีมีประโยชนและดื่มน้ําสะอาด

เมื่อมีผูช้ีแนะ 

๑.๑.๒ รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนและดื่มน้ําสะอาดได

ดวยตนเอง 

๑.๑.๒ รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนไดหลายชนิดและดื่มน้ําท่ี

สะอาดดวยตนเอง 

๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทาน

อาหาร และหลังจากใชหองน้ํา

หองสวมเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทาน

อาหาร และหลังจากใชหองน้ํา

หองสวมดวยตนเอง 

๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

และหลังจากใชหองน้ําหองสวมดวย

ตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา 

๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา ๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา ๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย   

      ของตนเองและผูอ่ืน 

๑.๓.๑ เลนและทํากิจกรรม 

อยางปลอดภัยเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๑.๓.๑ เลนและทํากิจกรรม 

อยางปลอดภัยดวยตนเอง 

๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรม และปฏิบัติ

ตอผูอื่นอยางปลอดภัย 

 

มาตรฐานที่ ๒ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ 

ประสานสัมพันธกัน 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๒.๑ เคลื่อนไหวรางกาย  

      อยางคลองแคลว 

      ประสานสัมพันธและ 

      ทรงตัวได 

 

 

๒.๑.๑ เดินตามแนวท่ีกําหนดได 

 

๒.๑.๑ เดินตอเทาไปขางหนา เปน

เสนตรงไดโดยไมตองกางแขน 

๒.๑.๑ เดินตอเทาถอยหลังเปน

เสนตรงไดโดยไมตองกางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้นลง 

อยูกับท่ีได 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยูกับท่ีได

โดยไมเสียการทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยูกับท่ีได

อยางตอเนื่อง โดยไมเสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแลวหยุดได ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวางได ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวาง ได

อยางคลองแคลว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใชมือและ

ลําตัวชวย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใชมือท้ัง ๒ 

ขาง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลท่ีกระดอนขึ้นจาก

พื้นได 

๒.๒ ใชมือตาประสาน  

      สัมพันธกัน 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษ

ขาดจากกันไดโดยใชมือเดียว 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษตาม

แนวเสนตรงได 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษตาม

แนวเสนโคงได 

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลมตามแบบ

ได 

๒.๒.๒ เขียนรูปส่ีเหล่ียม ตามแบบ

ได 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบ

ไดอยางมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสน

ผานศูนยกลาง ๑ เซนติเมตรได 

๒.๒.๓ รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ๐.๕ เซนติเมตรได 

๒.๒.๓ รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ๐.๒๕ เซนติเมตรได 

 

 



มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพดี และมีความสุข 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ   

      ไดอยางเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณความรูสึก

ไดเหมาะสมกับบางสถานการณ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณความรูสึกได

ตามสถานการณ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณความรูสึกได

สอดคลองกับสถานการณอยาง

เหมาะสม 

๓.๒ มีความรูสึกท่ีดีตอ 

      ตนเองและผูอ่ืน 

 

๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก ๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมบางสถานการณ 

๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน

ผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงาน

และความสามารถ ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงาน

และความสามารถ ของตนเองและ

ผูอ่ืน 
 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๔.๑ สนใจ มีความสุข  

      และ แสดงออกผาน 

      งานศิลปะ ดนตรี    

      และการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ

แสดงออกผานงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ

แสดงออกผานงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ

แสดงออกผานงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ

แสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ

แสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ

แสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ

แสดงทาทาง /เคล่ือนไหว 

ประกอบเพลง จังหวะ และ 

ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ

แสดงทาทาง /เคล่ือนไหว 

ประกอบเพลง จังหวะ และ ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และแสดง

ทาทาง /เคล่ือนไหว ประกอบเพลง 

จังหวะ และ ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๕.๑ ซ่ือสัตยสุจริต 

 

๕.๑.๑ บอกหรือช้ีไดวาส่ิงใด

เปนของตนเอง และส่ิงใดเปน

ของผูอ่ืน 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย 

เมื่อตองการส่ิงของของผูอ่ืน เมื่อมี

ผูช้ีแนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อ

ตองการส่ิงของของผูอ่ืน ดวยตนเอง 

(ปปช.) คิดแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวน

ตน และผลประโยชน

สวนรวม 

   

๕.๒ มีความเมตตา กรุณา   

     มีน้ําใจ และชวยเหลือ 

     แบงปน 

 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน 

และมีเมตตาสัตวเล้ียง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน และมี

เมตตาสัตวเล้ียง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน และมี

เมตตาสัตวเล้ียง 

๕.๒.๓ แบงปนผูอ่ืนได เมื่อมีผู

ช้ีแนะ 

๕.๒.๓ ชวยเหลือและแบงปนผูอ่ืน

ได เมื่อมีผูช้ีแนะ 

๕.๒.๓ ชวยเหลือและแบงปนผูอ่ืนได

ดวยตนเอง 

(ปปช.) มีความละอาย 

และไมทนตอการทุจริต 

   

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ  

      ผูอ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหนาและ ทาทาง

รับรูความรูสึกผูอ่ืน 

 

๕.๓.๑ แสดงสีหนาและ ทาทาง

รับรูความรูสึกผูอ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา ทาทาง รับรู

ความรูสึกผูอ่ืนอยางสอดคลองกับ

สถานการณ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๓ ทํางานท่ีไดรับ 

มอบหมายจนสําเร็จ เมื่อมีผูชวย

เหลือ 

๕.๔.๓ ทํางานท่ีไดรับ มอบหมาย

จนสําเร็จ เมื่อมีผูช้ีแนะ 

๕.๔.๓ ทํางานท่ีไดรับ มอบหมายจน

สําเร็จ ดวยตนเอง 

(ปปช.) พลเมืองกับความ

รับผิดชอบตอสังคม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ – ๔ ป อาย ุ๔ – ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๖.๑ ชวยเหลือตนเอง 

      ในการปฏิบัติกิจวัตร 

      ประจําวัน 

๖.๑.๑ แตงตวัโดยมีผูชวยเหลือ ๖.๑.๑ แตงตวัดวยตัวเอง ๖.๑.๑ แตงตวัดวยตัวเองไดอยาง

คลองแคลว 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารดวย

ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารดวย

ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารดวยตนเอง

อยางถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใชหองน้ําหองสวม โดยมี

ผูชวยเหลือ 

๖.๑.๓ ใชหองน้ําหองสวม ดวย

ตนเอง 

๖.๑.๓ ใชและทําความสะอาดหลังใช

หองน้ําหองสวม ดวยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเลนของใชเขาท่ี

เมื่อมีผูช้ีนํา 

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใชเขาท่ี

ดวยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใชเขาท่ีอยาง

เรียบรอยดวยตนเอง 

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับ

กอนหลังไดเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับกอนหลัง

ไดดวยตนเอง 

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับกอนหลังได

ดวยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใชส่ิงของเคร่ืองใชอยาง

ประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู

ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใชส่ิงของเคร่ืองใชอยาง

ประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู

ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใชส่ิงของเคร่ืองใชอยาง

ประหยัดและพอเพียง ดวยตนเอง 

STRONG/ จิตพอเพียง 

ตอตานการทุจริต 

   

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ  

      และสิ่งแวดลอม 

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแลรักษา

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อมี

ผูช้ีแนะ 

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแลรักษา

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อมีผู

ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมดวยตนเอง 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะไดถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะไดถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะไดถูกท่ี 

๗.๒ มีมารยาทตาม 

      วัฒนธรรมไทย และ 

      รักความเปนไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท

ไทยไดเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

ไดดวยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได

ดวยตนเอง 

๗.๒.๒ กลาวคําขอบคุณและขอ

โทษเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๗.๒.๒ กลาวคําขอบคุณและขอ

โทษดวยตนเอง 

๗.๒.๒ กลาวคําขอบคุณและขอโทษ

ดวยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อไดยืนเพลง

ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ

บารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อไดยืนเพลงชาติ

ไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและรวมรองเมื่อไดยืน

เพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ

บารมี 
 

 



มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี ของสังคม 

                  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๘.๑ ยอมรับความเหมือน 

      และความแตกตาง  

      ระหวางบุคคล 

๘.๑.๑ เลนและทํากิจกรรม 

รวมกับเด็กท่ี แตกตางไป 

ไปจากตน 

๘.๑.๑ เลนและทํากิจกรรม 

รวมกับเด็กท่ี แตกตางไป 

ไปจากตน 

๘.๑.๑ เลนและทํากิจกรรม รวมกับเด็ก

ท่ี แตกตางไป 

ไปจากตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธท่ีดี 

      กับผูอ่ืน 

๘.๒.๑ เลนรวมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เลนหรือทํางาน 

รวมกับเพื่อนเปนกลุม 

๘.๒.๑ เลนหรือทํางาน 

รวมกับเพื่อนเปนกลุมอยางมีเปาหมาย 

๘.๒.๒ ย้ิมหรือทักทายผูใหญ

และบุคคลท่ีคุนเคยได เมื่อมีผู

ช้ีแนะ 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทาย หรือพูดคุย

ผูใหญและบุคคลท่ีคุนเคยไดดวย

ตนเอง 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทาย หรือพูดคุยผูใหญ

และบุคคลท่ีคุนเคยไดเหมาะสมกับ

สถานการณ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบ้ืองตน 

      ในการเปนสมาชิกท่ีด ี

      ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อ

มีผูช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มีสวนรวมสรางขอตกลง

และปฏิบัติตามขอขอตกลงเมื่อมีผู

ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มีสวนรวมสรางขอตกลงและ

ปฏิบัติตามขอขอตกลงดวยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนําและผู

ตามเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนําและผู

ตามเมื่อดวยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามได

เหมาะสมกับสถานการณ 

๘.๓.๓ ยอมรับการ

ประนีประนอมแกไขปญหาเมื่อ

มีผูช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแกไขปญหา

ปญหาโดยปราศจากการใชความ

รุนแรงเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแกไขปญหา

ปญหาโดยปราศจากการใชความรุนแรง

ดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๙.๑ สนทนาโตตอบและ

เลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ 

๙.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจนจบและพดู

โตตอบเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟง 

๙.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจนจบและสนทนา

โตตอบสอดคลองกับเร่ืองท่ีฟง 

๙.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจนจบและสนทนา

โตตอบอยางตอเนื่องเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ี

ฟง 

๙.๑.๒ เลาเร่ืองดวยประโยค 

ส้ัน ๆ  

๙.๑.๒ เลาเร่ืองเปนประโยคอยาง

ตอเนื่อง 

 

๙.๓.๒ เลาเปนเร่ืองราวตอเนื่องได 

๙.๒ เขียนภาพและ

สัญลักษณได 

๙.๒.๑ อานภาพและพูด

ขอความดวยภาษาของตนเอง 

๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณ คํา 

พรอมท้ังช้ีหรือกวาดตามอง

ขอความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวย

การช้ีหรือกวาดตาจุดเร่ิมตนและจุดจบ

ของขอความ 

 
๙.๒.๒ เขียนขีดเขีย่อยางมี

ทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคลายตัวอักษร ๙.๒.๒ เขียนช่ือของตนเองตามแบบ 

เขียนขอความดวยวิธีคิดขึ้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๑๐.๑ มีความสามารถ 

       ในความคิดรวบยอด 
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของส่ิง

ตาง ๆ จากการสังเกตโดยใช

ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ

สวนประกอบของส่ิงตาง ๆ จาก

การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ สวนประกอบ 

เปล่ียนแปลง หรือความสัมพันธของส่ิง

ตาง ๆ จากการสังเกตโดยใชประสาท

สัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคูหรือเปรียบเทียบ

ส่ิงตาง ๆ โดยใชลักษณะหรือ

หนาท่ีการใชงานเพียงลักษณะ

เดียว 

๑๐.๑.๒ จับคูและเปรียบเทียบ

ความแตกตางหรือความเหมือน

ของส่ิงตางๆ โดยใชลักษณะท่ี

สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคูและเปรียบเทียบความ

แตกตางหรือความเหมือนของส่ิงตางๆ 

โดยใชลักษณะท่ีสังเกตพบ ๒ ลักษณะ

ขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ คัดแยกส่ิงตาง ๆตาม

ลักษณะหรือหนาท่ีการใชงาน 

๑๐.๑.๓ จําแนกและจัดกลุม 

ตามลักษณะ โดยใชอยางนอย ๑ 

ลักษณะเปนเกณฑ 

๑๐.๑.๓ จําแนกและจัดกลุม 

ตามลักษณะ โดยใช ๒ ลักษณะเปน

เกณฑ 

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับส่ิงของหรือ

เหตุการณอยางนอย ๓ ลําดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับส่ิงของหรือ

เหตุการณอยางนอย ๔ ลําดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับส่ิงของหรือ

เหตุการณอยางนอย ๕ ลําดับ 

๑๐.๒ มีความสามารถ 

       ในการคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลท่ีเกิดขึ้นใน

เหตุการณหรือการกระทําเมื่อมี

ผูช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลท่ี

เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการ

กระทําเมื่อมีผูช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเช่ือมโยงสาเหตแุละผล

ท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทํา

ดวยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดาหรือคาดคะเน

ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดาหรือคาดคะเนส่ิง

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือมีสวนรวมใน

การลงความเห็นจากขอมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

และมีสวนรวมในการลงความเห็นจาก

ขอมูลอยางมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถ 

       ในการคิดแกปญหา 

       และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินในเร่ืองงายๆ ๑๐.๓.๑ ตัดสินในเร่ืองงายๆ และ

เร่ิมเรียนรูผลท่ีเกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินในเร่ืองงายๆ และ

ยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ แกปญหาโดยลองผิด

ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญหา แกปญหาโดย

ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญหา สรางทางเลือก

และเลือกวิธีแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 
๑๑.๑ ทํางานศิลปะตาม 

       จินตนาการและ 

       ความคิดสรางสรรค 

๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพื่อ

ส่ือสารความคิด ความรูสึก ของ

ตนเอง 

๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพื่อ

ส่ือสารความคิด ความรูสึกของ

ตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลก

ใหมจากเดิม หรือมีรายละเอียด

เพิ่มเติม 

๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพื่อส่ือสาร

ความคิด ความรูสึกของตนเอง โดยมี

การดัดแปลงแปลกใหมจากเดิม หรือมี

รายละเอียดเพิ่มเติม 

๑๑.๒ แสดงทาทาง/  

       เคลื่อนไหว   

       จินตนาการอยาง 

       สรางสรรค 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหวทาทางเพื่อ

ส่ือสารความคิด ความรูสึกของ

ตนเอง  

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหวทาทางเพื่อ

ส่ือสารความคิด ความรูสึกของ

ตนเองอยางหลากหลายหรือ 

แปลกใหม 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหวทาทางเพื่อส่ือสาร

ความคิด ความรูสึกของตนเองอยาง

หลากหลายและแปลกใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรู 

  ไดเหมาะสมตามวัย 

ตัวบงช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค 

อายุ ๓ - ๔ ป อาย ุ๔ - ๕ ป อายุ ๕ – ๖ ป 

๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนรู 

๑๒.๑.๑ สนใจฟงหรืออาน

หนังสือดวยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ

สัญลักษณหรือตัวหนังสือ 

ท่ีพบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมาอานและ

เขียนส่ือความคิดดวยตนเองเปน

ประจําอยางตอเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการเขา

รวมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการเขา

รวมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการเขารวม

กิจกรรมตั้งแตตนจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถในการ

แสวงหาความรู 

๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบของขอ

สงสัยตาง ๆ ตามวิธีการเมื่อมีผู 

ช้ีแนะ 

๑๒.๒.๑ ใชประโยคคําถามวา 

“ท่ีไหน” “ทําไม” ในการคนหา

คําตอบ 

๑๒.๒.๑ ใชประโยคคําถามวา 

“เมื่อไร” “อยางไร” ในการคนหา

คําตอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

 

 

  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร ไดกาํหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และสาระการ

เรียนรูรายป เพื่อใหการจดัการศึกษาเปนไปตามหลักการและจดุหมายที่กาํหนดไว ดังน้ี 

 

ชวงอาย ุ อายุ ๔ - ๕ ป 

 

 

สาระการเรยีนรู 

 

 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

-ดานรางกาย 

-ดานอารมณและจติใจ 

-ดานสังคม 

-ดานสติปญญา 

 

-เรื่องราวเกี่ยวกับตวัเด็ก 

-เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ  

 สภาพแวดลอมเด็ก 

-ธรรมชาติรอบตวั 

-สิ่งตางๆรอบตัวเดก็ 

ระยะเวลาเรียน ๒ ปการศกึษา(ระดับชั้นละ ๑ ปการศึกษา) 

 

การกาํหนดระยะเวลาเรยีน 

 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร จัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก ๒ กลุมอาย ุคือ ๔ – ๕ ป  

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยแบงเปนหลักสูตร ๒ ป ไดแก ชั้นอนุบาลปที่ ๑ และอนุบาลปที่ ๒ 

จัดการศึกษาเปนรายป ปการศึกษาละ ๒ ภาคเรยีน ดังน้ี 

ภาคเรียนที ่๑ ระหวางวนัที ่๑๘ พฤษภาคม ถึง ๑๐ ตุลาคม 

ภาคเรียนที ่๒ ระหวางวนัที ่๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ มีนาคม 

 

สาระการเรยีนรูรายป 

โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร ไดกาํหนดสาระการเรียนรูรายปสําหรับจดัประสบการณการเรียนรู

ในชั้นอนุบาลปที่ ๑ - ๒ ประกอบดวย ประสบการณสําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู ดังน้ี 

 

 

 

 

 



ประสบการณสําคัญ 

๑.๑ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส

พัฒนาการใชกลามเน้ือใหญ(กลามเน้ือแขน-ขา-ลําตัว) กลามเน้ือเล็ก(กลามเน้ือมือ - น้ิวมือ) และการประสาน

สัมพันธระหวางกลามเน้ือและระบบประสาท (กลามเน้ือมือ-ประสาทตา) ในการทํากิจวัตรประจําวันหรือทํา

กิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย 

ดังน้ี  

   ๑.๑.๑ การใชกลามเน้ือใหญ  

• การเคลื่อนไหวอยูกับที่  

• การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  

• การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ 

• การเคลื่อนไหวที่ใชการประสานสัมพันธของการใชกลามเน้ือมัดใหญ ในการขวาง  

การจับ การโยน การเตะ  

• การเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

๑.๑.๒ การใชกลามเน้ือเล็ก 

• การเลนเครื่องเลนสัมผัส 

• การเขียนภาพและการเลนกับสี 

• การปนและประดิษฐสิ่งตางๆดวยดินเหนียว ดินนํ้ามัน แทงไม เศษวัสด ุบล็อก ฯลฯ  

• การตอของ บรรจ ุเท และแยกชิ้นสวน 

• การหยิบจับ การใชกรรไกร การตัด และการรอยวัสดุ  

• การใชอุปกรณวสัดุที่มีลกัษณะสองมิติและสามมติิ 

๑.๑.๓ การรกัษาสุขภาพอนามัยท่ีดีสวนตน  

• การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกจิวัตรประจําวัน 

• การทาํความสะอาดรางกายหลังการเลน/กิจกรรม 

  ๑.๑.๔ การรกัษาความปลอดภัย  

• การปฏิบัตติามกิจวตัรประจําวัน 

• การฟงนิทานเกี่ยวกับการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

• การเลนเครื่องเลน 

• เลนบทบาทสมมติเหตุการณตางๆ 

 

๑.๑.๕ การตระหนักรูเกีย่วกับรางกายตนเอง 



• การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่ 

• การเคลื่อนไหวความสัมพันธของรางกาย(อวัยวะตางๆและรูปราง) 

• การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีดขวาง 

 ๑.๒ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กได

แสดงออกทางอารมณและความรูสึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เปนอัต

ลักษณ ความเปนตัวของตนเอง มีความสุข ราเริงแจมใสการเห็นอกเห็นใจผูอื่นไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฎิบัติกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  

๑.๒.๑ ดนตรี   

• การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี 

• การเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

• การรองเพลง 

   ๑.๒.๒ สุนทรียภาพ  

• การสรางสรรคสิ่งสวยงาม 

• การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว/เหตุการณที่

สนุกสนานตาง ๆ 

• การทาํกิจกรรมศิลปะตางๆ 

• การเลนเกี่ยวกับดนตร ี

• การแสดงบทบาทสมมต ิ

• การฟงเพลง 

• การรองเพลง 

 ๑.๒.๓ การเลน 

• การเลนอิสระ 

• การเลนรายบุคคล  กลุมยอย  กลุมใหญ 

• การเลนในหองเรียน (มุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ เชน มุมบล็อก มุมบาน) 

• การเลนนอกหองเรียน (การเลนนํ้า เลนทราย) 

  ๑.๒.๔ คุณธรรม จริยธรรม  

• การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

• การจดักิจกรรมศิลปะแบบรวมมือ 

• การฟงนิทานเกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรม 



๑.๒.๕ การแสดงออกทางอารมณ  

• การเลนอิสระ 

• การเลนบทบาทสมมติ 

• การเลนตามมุมเลน 

• การรองเพลง/การพูดคําคลองจอง 

• การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

 

๑.๒.๖ การมีอัตลักษณเฉพาะตนและเช่ือวาตนเองมีความสามารถ         

• การเลนบทบาทสมมติ 

• การทํางานศิลปะ  

• การเคลื่อนไหว 

• การเลนเกม 

• การเลนอิสระ 

   ๑.๒.๗ การเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

• การเลนบทบาทสมมติเขาใจความรูสึกของผูอื่น  

• การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผูอื่นเศราหรือเสียใจ และการ

ชวยเหลือปลอบโยนเมื่อคนอื่นไดรับบาดเจ็บแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข 

• การเลนตามมุมเลนตางๆ 

๑.๓ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส

ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ผานการเรียนรูทางสังคม เชน 

การเลน การทํางานกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ  

         ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง 

• การทํากิจกรรมหลากหลายอยางมีจุดหมาย 

• การทํากิจกรรมทัง้เด็กริเริ่ม ผูใหญริเริม 

๑.๓.๒ การดูแลรกัษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• การทาํกิจวัตรประจําวันที่รวมรับผิดชอบในการดแูลสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน  

• การทาํงานศิลปะที่ใชวัสดุสิ่งของอยางคุมคา     

• การทาํงานศิลปะที่นําวัสดุสิ่งของที่ใชแลวมาใชใหม  



• การทาํสวน 

• การปลูกตนไม 

• การเลี้ยงสัตว 

• การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชีวติประจําวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีอาศัยและความเปนไทย 

• การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปนคนไทย  

• การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 

• การประกอบอาหาร 

• การทํางานภาคสนาม 

• การศึกษานอกสถานที่ 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ มีสวนรวม และบทบาทสมาชิกของสังคม  

• การรวมกําหนดขอตกลงของหองเรียน 

• การเปนสมาชิกทีด่ีของหองเรียน  

• การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน  

• ความรับผิดชอบในการดแูลหองเรียนรวมกัน 

๑.๓.๕ การตัดสินใจ  

• การทาํกิจกรรม (รายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ) 

• การคดิริเริ่ม ตดัสินใจแกปญหารวมกัน 

๑.๓.๖ การสรางสัมพันธภาพ  

• การแสดงความเปนมิตรกับเพื่อนและใหความเคารพผูใหญ 

• การเปนผูใหและผูรับ 

๑.๓.๗ การเลนแบบรวมมือรวมใจ  

• การเลนและทํางานรวมกบัผูอื่น 

• การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• การทาํศิลปะแบบรวมมือ 

๑.๓.๘ การแกปญหาความขัดแยง  

• การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง   

• การเลือกวธิีการแกปญหาที่ทุกคนยอมรับ 



๑.๓.๙ การยอมรับในความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 

• การยอมรับความสามารถ การเลน/ ทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนที่แตกตางไปจากตน  

  ๑.๔ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรู 

เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ผานการคิด การใชภาษา การสังเกต การจําแนกและ

เปรียบเทียบ  จํานวน  มติิสัมพันธ(พื้นที่/ระยะ) และเวลา 

  ๑.๔.๑ การคิดและการแกปญหา 

• การสังเกตสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัสดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรสและ              

ดมกลิ่นอยางเหมาะสม 

• การจาํแนกประเภท การจัดหมวดหมูของสิ่งตางๆ อยางมีกฎเกณฑ 

• การพยากรณ/คาดคะเนสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดข้ึนอยางมีเหตุผล    

• การลงความคดิเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล 

• การลงขอสรุปสิ่งที่คนพบหรือสิ่งที่ไดเรียนรู   

• การแสดงการแกปญหาทีพ่บระหวางทํากิจกรรม 

• การวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่ตั้งใจไว 

• การลงมือแกปญหาหรือความตองการอยางเปนระบบ และการใชสิ่งของเครื่องใชใน

ชีวิตประจาํวันเพื่อชวยในการแกปญหาหรือสนองความตองการอยางถูกตองปลอดภัย   

• การเลียนแบบการกระทาํและเสียงตาง ๆ  

• การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตาง ๆ กบัสิ่งของหรือสถานที่จริง 

• การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ   วัสด ุของเลน และผลงาน 

• การแสดงความคดิสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ  ตาง ๆ  

๑.๔.๒ การใชภาษา    

• การแสดงความคดิ ความรูสึก และความตองการดวยคําพดู 

• การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกบัตนเอง 

• การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิง่ของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

• การพูดอยางสรางสรรคในการเลน และการกระทาํตางๆ 

• การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 

• การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  

• การฟงเพลง นิทาน  คาํคลองจอง บทรอยกรองหรือเรื่องราวตางๆ 

• การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา  



• การฟงเสียงตางๆ  ในสิ่งแวดลอม  

• การจาํแนกความแตกตางในการเปลี่ยนแปลงของเสียง 

• การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็กอานภาพหรือ

สัญลักษณจากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ 

• การเลนคําคลองจองงายๆ  เพลง เกม 

• การอานนิทานและเลาเรื่องดวยเสียงที่หลากหลาย 

• การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก  เขียนภาพ  เขียนขีด

เข่ีย  เขียนคลายตัวอักษร  เขียนเหมือนสัญลักษณ  เขียนชื่อตนเอง 

๑.๔.๓ เจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและการแสวงหาความรู 

• การมุงมั่นในการทาํกิจกรรม มีสมาธจิดจอ 

• ความคดิริเริ่มจากการสาํรวจสิ่งตาง ๆ รอบตวั 

• การสืบเสาะหาความรู โดยการตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางคําอธิบายเพื่อ

ตอบคําถาม การเชื่อมโยงคําอธิบายของตนเองกับผูอื่นและการสื่อสารนําเสนอความคิด

หรือสิ่งที่พบ 

 ๑.๔.๔  การพัฒนาความเขาใจพ้ืนฐานในการเรียนรู 
 

 (๑)  จํานวนและการดําเนินการ   

• การนับปากเปลา 

• การนับจํานวนของสิ่งตาง ๆ  

• การเปรียบเทียบจํานวนของสิ่งตาง ๆ 

• การรวมกลุมและการแยกกลุมของสิ่งตาง ๆ  

• การรูจักตัวเลข ๑-๙  

• การใชคํารวมทั้งสัญลกัษณแสดงจํานวน 

• การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอยกวา เทากนั 

• การจับคูหน่ึงตอหน่ึง 

• การมีประสบการณกับจาํนวนหรือปริมาณที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

(๒)  การวัด 

• การเปรียบเทียบ เรียงลําดับ และวัด ความยาว/ความสูง นํ้าหนักและปริมาตรของสิ่ง

ตางๆ โดยใชเครื่องมือและหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

• การเปรียบเทียบความยาว/ความสูง นํ้าหนักและปริมาตรของสิ่งตาง ๆ 



• การเรียงลาํดับความยาว/ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตรของสิ่งตาง ๆ 

• การวัดความยาว/ความสงูโดยใชเครื่องมือและหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

• การชั่งนํ้าหนักโดยใชเครือ่งมือและหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  

• การตวงปริมาตรของสิ่งตางๆโดยใชเครื่องมือและหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

• การบอกชนิดและคาของเงิน 

   (๓)  มิติสัมพันธ (พ้ืนท่ี / ระยะ)  

• การตอเขาดวยกัน  การแยกออก   การบรรจุและการเทออก 

• การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองทีต่าง ๆ กัน 

• การมีประสบการณและการอธิบายในเรื่องตาํแหนงของสิ่งตางๆที่สัมพันธกัน   

• การมีประสบการณและการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ   

• การสื่อความหมายของมติิสัมพันธดวยภาพวาด  ภาพถาย และรูปภาพ 

• การแกปญหาเกี่ยวกับมิตสิัมพันธในการเลน 

 (๔)  เรขาคณิต 

• การแสดงสิ่งตางๆ ในชีวติประจําวันที่เหมือนหรือคลายรูปเรขาคณิตสามมติิ  

       และรูปเรขาคณิตสองมิต ิ

• การจาํแนกรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิต ิ

• การบอกสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมติิ และรูปเรขาคณิตสองมิต ิ

• การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตสามมติิ และรูปเรขาคณิตสองมติ ิ

• การสรางสรรคชิ้นงานจากรูปเรขาคณิตสามมติิและรูปเรขาคณิตสองมิติ  

(๕)  แบบรูปและความสัมพันธ 

• การวางแบบรูปใหเหมือนตนแบบ 

• การตอแบบรูป 

• การสรางแบบรูป 

 (๖) การวิเคราะหขอมูล 

• การมีสวนรวมในการใหขอมูล 

• การรวบรวมขอมูลและการจดักระทาํ 

• การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิอยางงาย 

๑.๔.๕ เวลา   



• การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ 

• การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็นเมื่อวานน้ี พรุงน้ี ฯลฯ 

• การเรียงลาํดับกิจกรรมหรือเหตุการณตามเวลา 

• การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู 

๒. สาระท่ีควรเรียนรู 

     สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตวัเด็กทีนํ่ามาเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิด

แนวคิดหลังจากนําสาระการเรียนรูน้ัน ๆ มาจัดประสบการณใหเด็ก เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่กาํหนดไว ทั้งน้ี ไม

เนนการทองจําเน้ือหา ครูสามารถกําหนดรายละเอียดข้ึนเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความสนใจ

ของเด็ก  โดยใหเด็กไดเรยีนรูผานประสบการณสาํคัญ ทั้งน้ี อาจยดืหยุนเน้ือหาได โดยคาํนึงถึงประสบการณ

และสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก  ดังน้ี 

       ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเดก็ เด็กควรรูจักชื่อ นามสกุล รูปรางหนาตา รูจักอวัยวะตางๆ  วิธี

ระวังรักษารางกายใหสะอาด เรียนรูที่จะเลนและทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองหรือกับผูอื่น การปฏิบัติตนเปนสมาชิก

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสทิธิของตนเองและผูอื่นตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น

ความรูสกึ การแสดงมารยาทที่ด ี การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผูอื่น และการบอกประวัติความ

เปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆ 

       ๒.๒  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก เด็กควรไดมโีอกาสรูจักและรับรู

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลตาง ๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือมีโอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธ ในชีวติประจําวัน 

ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่สําคัญซ่ึงเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน  

       ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเรียนรูสิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต การอนุรักษสิ่งแวดลอม  รวมทั้ง 

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน ปรากฏการณตามธรรมชาติและภัยธรรมชาต ิ

 ๒.๔  สิ่งตางๆรอบตวัเด็ก เด็กควรจะไดรูจกัสี ขนาด รูปราง รูปทรง ปริมาตร นํ้าหนัก   

ผิวสัมผัสของสิ่งตางๆรอบตัว  สิ่งของเครื่องใช  ยานพาหนะ  สัญลกัษณสาํคัญของชาติไทย เทคโนโลยี และ 

การสื่อสารตาง ๆ ทีใ่ชอยูในชีวิตประจาํวัน  

 

 

ระยะเวลาเรียน และสาระการเรียนรูรายป 

 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  และสาระการเรียนรู

รายป เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการและจุดหมายที่กําหนดไว ดังน้ี 

ระยะเวลาเรียน 



โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กําหนดกรอบโครงสรางเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก ๒ ปการศึกษา 

โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตอปการศึกษา แบงเปน ๒ ภาคเรียน ใน ๑ ปการศึกษา โดยแตละวัน  

ใชเวลาไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง  
 

สาระการเรียนรูรายป 

การกําหนดสาระการเรียนรูรายป ยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค 

ประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู ทั้ง ๑๒ มาตรฐาน ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และครอบคลุมทุกชวงอายุ โดยบูรณาการเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่เปนคุณลักษณะตามหลักสูตร 

“การปองกันการทุจริต” ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กําหนด สาระการเรียนรูประกอบดวย

ประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู ดังน้ี 

๑. ประสบการณสําคัญ  

    ประสบการณสําคัญเปนแนวทางสําหรับผูสอนนําไปใชในการออกแบบ การจัดประสบการณใหเด็ก

ปฐมวัยเรียนรู ลงมือปฏิบัติ และไดรับการสงเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกดาน ดังน้ี 

    ๑.๑ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส

พัฒนาการใชกลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก และการประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือและระบบ ประสาท ใน

การทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ สุขอนามัย สุขนิสัย 

และการรักษาความปลอดภัย ดังน้ี  

 

 

 

 

ดานรางกาย ประสบการณสําคัญ 

๑.๑.๑ การใชกลามเนื้อใหญ (๑) การเคล่ือนไหวอยูกับท่ี 

(๒) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี  

(๓) การเคล่ือนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ  

(๔) การเคล่ือนไหวท่ีใชการประสานสัมพันธของการใชกลามเนื้อใหญ ในการขวาง 

การจับ การโยน การเตะ 

(๕) การเลนเคร่ืองเลนสนามอยางอิสระ  

๑.๑.๒ การใชกลามเนื้อเล็ก (๑) การเลนเคร่ืองเลนสัมผัสและการสรางจากแทงไม บล็อก  

(๒) การเขียนภาพและการเลนกับสี  

(๓) การปน  

(๔) การประดิษฐส่ิงตางๆ ดวย เศษวัสด ุ

(๕) การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการรอยวัสดุ  

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ อนามัย  

        สวนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจําวัน  



ดานรางกาย (ตอ) 

ดานรางกาย ประสบการณสําคัญ 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย (๑) การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจําวัน  

(๒) การฟงนิทาน เร่ืองราว เหตุการณ เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความปลอดภัย  

(๓) การเลนเคร่ืองเลนอยางปลอดภัย 

(๔) การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตาง ๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู เกี่ยวกับ  

        รางกาย 

(๑) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนไปในทิศทาง ระดับและพื้นท่ี  

(๒) การเคล่ือนไหวขามส่ิงกีดขวางตนเอง 

 

๑.๒ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กได

แสดงออกทางอารมณและความรูสึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปน 

อัตลักษณ ความเปนตัวของตัวเอง มีความสุข ราเริงแจมใส การเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

ดานอารมณ จิตใจ ประสบการณสําคัญ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตร ี

 

(๑) การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี  

(๒) การเลนเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ  

(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  

(๔) การเลนบทบาทสมมติ  

(๕) การทํากิจกรรมศิลปะตาง ๆ  

(๖) การสรางสรรคส่ิงสวยงาม  

๑.๒.๒ การเลน 

 

(๑) การเลนอิสระ 

(๒) การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ  

(๓) การเลนตามมุมประสบการณ  

(๔) การเลนนอกหองเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 

 

(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ  

(๒) การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

(๓) การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ 

 

 

(๑) การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  

(๒) การเลนบทบาทสมมติ  

(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  

(๔) การรองเพลง 

(๕) การทํางานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณเฉพาะตน และ 

         เช่ือวาตนเองมีความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 

 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

 

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผูอ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผูอ่ืนเศราหรือเสียใจ และการ

ชวยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บ 

 



๑.๓ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กได มีโอกาส

ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวจากการปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ ผานการเรียนรูทางสังคม  

เชน การเลนการทํางานกับผูอื่นการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาขอขัดแยงตาง ๆดานสังคม 
 

ดานสังคม ประสบการณสําคัญ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

 

(๑) การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน 

(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาต ิ

        และสิง่แวดลอม 

 

 

(๑) การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  

(๒) การใชวัสดุและส่ิงของเคร่ืองใชอยางคุมคา  

(๓) การทํางานศิลปะท่ีนําวัสดุหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ีใชแลว มาใชซ้ําหรือแปรรูปแลวนํา

กลับมาใชใหม  

(๔) การเพาะปลูกและดูแลตนไม  

(๕) การเล้ียงสัตว 

(๖) การสนทนาขาวและเหตุการณท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม  

        ทองถิน่ และความเปนไทย 

 

 

(๑) การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปนคนไทย  

(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีอาศัยและประเพณีไทย  

(๓) การประกอบอาหารไทย  

(๔) การศึกษานอกสถานท่ี  

(๕) การละเลนพื้นบานของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย  

        มีสวนรวม และบทบาท  

        สมาชิกของสงัคม 

 

(๑) การรวมกําหนดขอตกลงของหองเรียน  

(๒) การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน  

(๓) การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  

(๔) การดูแลหองเรียนรวมกัน  

(๕) การรวมกิจกรรมวันสําคัญ 

๑.๓.๕ การเลน และทํางานแบบ   

        รวมมือรวมใจ 

 

 

(๑) การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

(๒) การเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน  

(๓) การทําศิลปะแบบรวมมือ 

๑.๓.๖ การแกปญหาความขัดแยง 

 

(๑) การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหา 

(๒) การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน   

        และความแตกตางระหวาง   

        บุคคล 

(๑) การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 

 

 

 

 

 



๑.๔ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็ก ไดรับรูและ

เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวผานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม บุคคลและสื่อตาง ๆ ดวยกระบวนการ เรียนรูที่

หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพัฒนาการใชภาษา จินตนาการความคดิสรางสรรค การแกปญหา การคิดเชิง

เหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณติศาสตร ทีเ่ปนพื้นฐาน

ของการเรียนรูในระดับทีสู่งข้ึนตอไป 

ดานสติปญญา ประสบการณสําคัญ 

๑.๔.๑ การใชภาษา 

 

(๑) การฟงเสียงตาง ๆ ในส่ิงแวดลอม  

(๒) การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา  

(๓) การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรอง หรือเร่ืองราวตาง ๆ  

(๔) การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความตองการ  

(๕) การพูดกับผูอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือพูดเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง  

(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ และความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ 

ดานสติปญญา (ตอ)   
 

ดานสติปญญา ประสบการณสําคัญ 

๑.๔.๑ การใชภาษา 

 

(๗) การพูดอยางสรางสรรคในการเลน และการกระทําตาง ๆ  

(๘) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด  

(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใชในการส่ือสาร  

(๑๐) การอานหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ  

(๑๑) การอานอยางอิสระตามลําพัง การอานรวมกัน การอานโดยมีผูช้ีแนะ  

(๑๒) การเห็นแบบอยางของการอานท่ีถูกตอง  

(๑๓) การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร คํา และขอความ  

(๑๔) การอานและช้ีขอความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก 

ซายไปขวา จากบนลงลาง  

(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือคําคุนเคย  

(๑๖) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเปนคําผานการอานหรือเขียนของผูใหญ  

(๑๗) การคาดเดาคํา วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสรางซ้ํา ๆ กัน จากนิทาน เพลง คํา 

คลองจอง  

(๑๘) การเลนเกมทางภาษา  

(๑๙) การเห็นแบบอยางของการเขียนท่ีถูกตอง  

(๒๐) การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 

(๒๑) การเขียนคําท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คําคุนเคย  

(๒๒) การคิดสะกดคําและเขียนเพื่อส่ือความหมายดวยตนเองอยางอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิง

เหตุผล การตัดสนิใจ และ

แกปญหา 

 

 

(๑) การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ 

โดยใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม  

(๒) การสังเกตส่ิงตาง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีตางกัน  

(๓) การบอกและแสดงตําแหนง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงตาง ๆ ดวยการกระทํา 

ภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ  



(๔) การเลนกับส่ือตาง ๆ ท่ีเปนทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย  

(๕) การคัดแยก การจัดกลุม และการจําแนกส่ิงตาง ๆ ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง  

(๖) การตอของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญใหสมบูรณ และการแยกช้ินสวน  

(๗) การทําซ้ํา การตอเติม และการสรางแบบรูป  

(๘) การนับและแสดงจํานวนของส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  

(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนของส่ิงตาง ๆ  

(๑๐) การรวมและการแยกส่ิงตาง ๆ  

(๑๑) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงตาง ๆ  

(๑๒) การช่ัง ตวง วัดส่ิงตางๆ โดยใชเคร่ืองมือและหนวยท่ีไมใชหนวยมาตรฐาน  

(๑๓) การจับคู การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ ส่ิงตางๆ ตามลักษณะความยาว/

ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร  

(๑๔) การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือเหตุการณตามชวงเวลา  

(๑๕) การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน  

(๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทํา  

(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล  

(๑๘) การมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล  

(๑๙) การตัดสินใจและมีสวนรวมในกระบวนการแกปญหา 
 

 

 

ดานสติปญญา (ตอ)   

ดานสติปญญา ประสบการณสําคัญ 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด

สรางสรรค 

(๑) การรับรู และแสดงความคิดความรูสึกผานส่ือ วัสดุ ของเลน และช้ินงาน  

(๒) การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา ทาทาง การเคล่ือนไหว และศิลปะ  

(๓) การสรางสรรคช้ินงานโดยใชรูปรางรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติท่ีดีตอการ 

เรียนรูและการ แสวงหาความรู 

 

(๑) การสํารวจส่ิงตางๆ และแหลงเรียนรูรอบตัว  

(๒) การตั้งคําถามในเร่ืองท่ีสนใจ  

(๓) การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาคําตอบของขอสงสัยตาง ๆ  

(๔) การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลจากการสืบเสาะหา 

ความรูในรูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิอยางงาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒. สาระที่ควรเรียนรู 

    สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดแนวคิด 

หลังจากนําสาระที่ควรรูน้ัน ๆ มาจัดประสบการณใหเด็ก เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว ทั้งน้ี ไมเนนการ 

ทองจําเน้ือหา ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดข้ึนเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความสนใจของ

เด็ก โดยใหเด็กไดเรียนรูผานประสบการณสําคัญ ทั้งน้ี อาจยืดหยุนเน้ือหาได โดยคํานึงถึงประสบการณ และ

สิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก ดังน้ี 

    ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูชื่อ นามสกุล รูปรางหนาตา อวัยวะตาง ๆ วิธีระวัง 

รักษารางกายใหสะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน การระมัดระวังความ 

ปลอดภัยของตนเองจากผูอื่นและภัยใกลตัว รวมทั้งการปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย การรูจักประวัติความ 

เปนมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของ 

ตนเองและผูอื่น การรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การกํากับตนเอง  

การเลนและทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองตามลําพังหรือกับผูอื่น การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจ  

ในตนเอง การสะทอนการรับรูอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอื่น การแสดงออกทางอารมณและ 

ความรูสึกอยางเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 

    ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก เด็กควรเรียนรู เกี่ยวกับครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลตาง ๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน สถานที่

สําคัญ วันสําคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณสําคัญของชาติไทย และ

การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย หรือแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินอื่น ๆ 

    ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ 

ความสัมพันธของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนการรูจักเกี่ยวกับดิน นํ้า ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ  

แรง และพลังงานในชีวิตประจําวันที่แวดลอมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการรักษาสาธารณสมบัติ 

 ๒.๔ สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชหนังสือและตัวหนังสือ รูจักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง 

ปริมาตร นํ้าหนัก จํานวน สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัว เวลา เงิน 

ประโยชน การใชงาน และการเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ตาง ๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวันอยางประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

ทั้งน้ี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ไดดําเนินการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายปในรูปแบบของตารางการ

วิเคราะหความสอดคลองของทุกองคประกอบ เพื่อกําหนดสาระการเรียนรูรายป ดังน้ี 



การจัดประสบการณ 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร จัดประสบการณใหเด็กโดยบูรณาการผานการเลนเปนการบูรณาการทั้ง

ทางดานเน้ือหาสาระ และทักษะกระบวนการ เพือ่ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เรียนรูจากการ 
ลงมือกระทํา เพี่อพัฒนาทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญา ดังน้ัน จึงจัดประสบการณที่

เหมาะสมใหเด็กเพื่อกระตุนใหเกิดพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็กแตละคน โดยยึดหลักการจัด

ประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนสําคัญ ดังน้ี 

           ๑. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูหลากหลายลักษณะ เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยาง

ตอเน่ือง 

           ๒. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ  ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของ

สังคมที่เด็กอาศัยอยู 

           ๓. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนา โดยใหความสําคัญทั้งดานกระบวนการเรียนรูและผลผลิตของการเรียนรู 

           ๔. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง และเปนสวนหน่ึงของการจัด

ประสบการณ พรอมทั้งนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอยางตอเน่ือง 

           ๕. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

           ในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีแนวทางดําเนินการจัด

ประสบการณดังน้ี 

            ๑. จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทํางานของสมองที่เหมาะสมกับอายุ 

วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

            ๒. จัดประสบการณใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก โดยเด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผาน

ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง 

            ๓. จัดประสบการณแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรมทักษะและสาระการเรียนรู   

            ๔. จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทําและนําเสนอความคิดโดยครูหรือผู

จัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก  

            ๕. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นกับผูใหญ  ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตางๆกัน 

            ๖. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและอยูในวิถีชีวิต

ของเด็ก 



             ๗. จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอดจนสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหน่ึงของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

             ๘. จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและแผนที่เกิดข้ึนในสภาพจริงโดยไมได

คาดการณไว 

            ๙. จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล  

นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 

      ๑๐. จัดประสบการณโดยใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมทั้งการวางแผนการสนับสนุนสื่อแหลง 

เรียนรู  การเขารวมกิจกรรม  และการประเมินพัฒนาการ 

 

 ทั้งน้ี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บูรณาการการเรียนรูโดยคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความ

สนใจแตกตางกัน จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย หลากประเภท มีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอย

และกลุมใหญ กิจกรรมสงบและกิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว เปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรม ไดมีโอกาสเลือกดวย

ตนเองตามความเหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก ระยะเวลาจัดกิจกรรมเหมาะสม

กับวัย ยืดหยุนได เนนใหมีสื่อของจริง ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง แกปญหาดวยตนเอง มี

โอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นๆ และผูใหญ โดยบูรณาการการเรียนรูผานการจัดประสบการณที่สําคัญ ดังน้ี 

 ๑. การจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

 ๒. การจัดการเรียนรูโดยโครงงาน (Project Approach) 

 ๓. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

 

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู

ผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้ง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ-จิตใจ 

สังคมและสติปญญา ประกอบดวย 

๑.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ 

๓. กิจกรรมเสรี / การเลนตามมุม 

๔. กิจกรรมสรางสรรค 

๕. กิจกรรมกลางแจง 

๖. เกมการศึกษา 

 

 



กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย ตามจังหวะ

อยางอิสระ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณอื่นๆ ประกอบการเคลื่อนไหว  

เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค รูจังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได 

 

         จุดประสงค  

๑. พัฒนาอวัยวะทุกสวนใหมีความสัมพันธกันในขณะเคลื่อนไหว 

๒. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

๓. กลาแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๔. ฝกทักษะในการฟงดนตรี หรือจังหวะตางๆ  

๕. รูจักปรับตัวในการทํากิจกรรมและความรวมมือในกลุม 

๖. ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี 

๗. พัฒนาภาษา ฝกฟงคําสั่ง ขอตกลงและปฏิบัติตามได 

         วัสดุอุปกรณ 

๑. เครื่องประกอบจังหวะ เชน รํามะนา กลอง กรับ ฉ่ิง ฯลฯ 

๒. แถบบันทึกเสียงเพลง เครื่องเลนเทป 

๓. อุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว เชน หวงยาง แถบผา ฯลฯ 

         แนวการจัดกิจกรรม 

๑. รองเพลง ทองคํากลอน / คําคลองจอง และเคลื่อนไหวตามบทเพลง คํากลอน คําคลองจอง  

๒. เคลื่อนไหวพื้นฐาน โดยแบงเปน ๒  ประเภท คือ เคลื่อนไหวอยูกับที่ และเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

๓. เลนเครื่องเลนดนตรีงายๆ ประเภท เคาะ เชน กรับ รํามะนา กลอง ฯลฯ และเคลื่อนไหว

ประกอบ 

๔. การฝกจังหวะ โดยการใชสวนตางๆ ของรางกาย การทําจังหวะดวยเปลงเสียง 

๕. ใหเด็กเคลื่อนไหวตามความคิดสรางสรรค โดยใชอุปกรณประกอบในการเคลื่อนไหว เชน หวง 

แถบผา ฯลฯ 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  

กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางาน  

และอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงและมีโอกาสคนพบดวย

ตนเองใหมากที่สุด ใชคําถามปลายเปดที่ชวนใหเด็กคิด ชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมยืดหยุนตามความเหมาะสม

ทั้งน้ีคํานึงถึงความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรม 

จุดประสงค  

๑. เพื่อใหเด็กเขาใจเน้ือหาและเรื่องราวแผนการจัดประสบการณ 



๒. สงเสริมการใชภาษาในการฟง พูด และการถายทอดเรื่องราว 

๓. ฝกความมีระเบียบวินัย มารยาทในการฟง พูด และลักษณะนิสัยที่ดี 

๔. กลาแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

๑. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟง รูจักแสดงความ

คิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

๒. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องราวตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องราวที่เนนการปลูกฝงใหเกิด

คุณธรรม จริยธรรม 

๓. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามข้ันตอน 

๔. การทดลอง / ปฏิบัติ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง เพราะไดทดลองปฏิบัติ

ดวยตนเอง  ไดสังเกตการณเปลี่ยนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา 

๕. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง ดวยการพาเด็ก

ไปทัศนศึกษาสิ่งตางๆ  รอบตัว 

๖. การเลนบทบาทสมมุติ เปนการใหเด็กเลนสมมุติตนเอง เปนตัวละครตางๆ  ตามเน้ือเรื่อง 

๗. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออกเพื่อความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินและเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ 

 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพระบายสี การปน การฉีก ตัด ปะ การพิมพภาพ หรือ 

วิธีการอื่นๆ ที่เด็กได คิดสรางสรรคและเหมาะสมกับพัฒนาการ เชน การเลน พลาสติกสรางสรรค 

จุดประสงค 

๑. สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ 

๒. ใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด 

๓. สงเสริมการใชกลามเน้ือมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธระหวางมือและตา 

๔. สงเสริมการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น 

๕. สงเสริมคุณธรรมในดานความอดทน การรอคอย ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง 

๖. สงเสริมพัฒนาการทางภาษา 

๗. ฝกทักษะการสังเกต การคิดและการแกปญหา 

แนวการจัดกิจกรรม 



๑. จัดโตะและวัสดุอุปกรณใหพรอม โดยใหเด็กรับผิดชอบชวยจัดอุปกรณ อุปกรณตางๆนํา 

     วัสดุทองถ่ินมาใชกอนเปนอันดับแรก 

๒.  สรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมใหมีความสดชื่น แจมใส กอนใหเด็กทํากิจกรรมตอง 

                   อธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตอง พรอมทั้งสาธิตใหดู 

           ๓.  ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความสนใจของตน หากเด็กคนใดสนใจทํา  

                    กิจกรรมอยางเดียว ตลอดเวลา กระตุนเราและจูงใจใหเด็กเปลี่ยนทํากิจกรรมอื่น 

           ๔.  สรางขอตกลงในการเปลี่ยนหมุนเวียนทํากิจกรรม 

           ๕.  แนะนําอุปกรณวิธีใช และคอยดูแลใหคําปรึกษาในการทํากิจกรรม 

                ๖.  เมื่อทํางานเสร็จตองใหเด็กเก็บวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช และนําเสนอผลงานของตน 

                ๗.  เก็บผลงานที่แสดงความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลสังเกต พัฒนาการ 

                    ของเด็ก 

 

กิจกรรมเลนตามมุม 

กิจกรรมเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมประสบการณที่จัดไว เชน มุม

บลอ็ก   

มุมหนังสือ มุมรานคา มุมบาน มุมวิทยาศาสตร เปนตน  มุมประสบการณตางๆ เหลาน้ีเด็กมีโอกาสเลือกเลน ได

อยางเสรี ตามความสนใจ และความตองการของเด็กทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย ใหเด็กมีโอกาสคิด

แกปญหาดวยตนเอง การจัดกิจกรรมใหเด็กเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ โดยเลือกทํากิจกรรมสรางสรรคอยาง

นอย ๑ –๒ อยาง ในแตละวัน สังเกตพฤติกรรมของเด็กและดูแลอยางใกลชิดขณะเด็กเลน สับเปลี่ยนหรือ

เพิ่มเติมสื่อเครื่องเลนในแตละมุมประสบการณเปนระยะ  

จุดประสงค 

๑. สงเสริมพัฒนาการกลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือ 

และตา 

๒. สงเสริมใหเด็กพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

๓. สงเสริมใหเด็กรูจักปรับตัวอยูรวมกับผูอื่น รูจักรอคอย เอื้อเฟอเผื่อแผ 

๔. สงเสริมใหเด็กรูจักคิด วางแผนและตัดสินใจในการทํากิจกรรม 

๕. สงเสริมพัฒนาการทางภาษา 

แนวการจัดกิจกรรม 

๑. แนะนํามุมประสบการณใหมใหเด็กรูจักและเสนอแนะวิธีใช เลนเครื่องเลนบางชนิด เชน  

                     แวนขยาย เครื่องชั่ง ฯลฯ 

๒. สรางขอตกลงในการเลนรวมกัน 

๓. เปดโอกาสใหเด็กคิดวางแผนตัดสินใจ เลือกเลนอยางอิสระ โดยมีครูคอยสังเกตพฤติกรรม การ

เลนพรอมทั้ง ใหคําชี้แนะและชวยเหลือเด็กในการเลน 



 

กิจกรรมเลนกลางแจง 

กิจกรรมเลนกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กมีโอกาสออกไปนอกหอง เพื่อออกกําลังเคลื่อนไหว

รางกาย และแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก ใหโอกาส

เด็กเลือกเลนกลางแจงอยางอิสระทุกวัน โดยครูคอยดูแลอยางใกลชิด หมั่นตรวจเครื่องเลนสนามและอุปกรณ

ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชการไดดีอยูเสมอ หลังเลิกกิจกรรมใหเด็กไดพักผอนหรือน่ังพัก 

กิจกรรมกลางแจงที่จัดใหเด็กในแตละวัน ไดแก 

๑. การเลนเครื่องเลนสนาม 

๒. การเลนทราย 

๓. การเลนนํ้า 

๔. การเลนสมมุติในบานจําลอง 

๕. การเลนในศูนยชางไม 

๖. การเลนกับอุปกรณกีฬา 

๗. การเลนเกมการละเลน 

จุดประสงค 

๑. พัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก และการประสานสัมพันธของอวัยวะตางๆ  

๒. สงเสริมใหรางกายแข็งแรงสุขภาพดี 

๓. สงเสริมใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความเครียด 

๔. รูจักปรับตัว เลนและทํางานรวมกับผูอื่น 

๕. เรียนรูการระวังรักษาความปลอดภัยทั่งตนเองและผูอื่น 

๖. รูจักการตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง 

แนวการจัดกิจกรรม 

๑. เด็กและครูรวมสรางขอตกลง ในกติกาในการเลน 

๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการเลนใหพรอม 

๓. การสาธิตการเลนเครื่องเลนสนามบางชนิด 

๔. ใหเด็กเลือกเลนอิสระตามความสนใจ 

๕. ขณะเด็กเลนครคูอยดูแลความปลอดภัยและสังเกตพฤติกรรมการเลน 

๖. เมื่อหมดเวลาใหเด็กชวยเก็บของเขาที่และทําความสะอาดรางกาย 
 

เกมการศึกษา 

เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ สามารถเลนคน 

เดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง 

จํานวน ฯลฯ การเลนเกมการศึกษาในระยะแรกเริ่มใชของจริง การเลนเกมในแตละวันใหเด็กไดเลนทั้งเกมชุด



ใหมและชุดเกา จัดใหเด็กหมุนเวียนเลนเกมตามความเหมาะสม การเลนเกมเมื่อเลิกเลนแลวจัดเก็บรวมไวเปน

ชุดๆ 

จุดประสงค 

๑. สงเสริมการสังเกต เปรียบเทียบ 

๒. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือและตา 

๓. สงเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแกปญหา 

๔. ปลูกฝงใหมีคุณธรรมตางๆ เชน ความรับผิดชอบ  

แนวการจัดกิจกรรม 

๑. ในกรณีที่เปนเกมใหม ครูแนะนํา สาธิต อธิบายวิธีการเลนเกมใหเด็กทราบ 

๒. ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุมหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 

๓. ขณะเด็กเลน ครูมีหนาที่เพียงผูแนะนํา 

๔. เมื่อเลนเกมแตละชุดเสร็จแลวฝกใหเด็กเก็บใหเรียบรอย 

การจัดการเรียนรูโดยโครงงาน (Project Approach)           

 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนํารูปแบบการจักประสบการณการเรียนรูโดย

โครงการ(Project Approach) เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเรียนรูเรื่องราวตางๆที่สนใจ ใหโอกาสเด็กไดคนพบ 

และเรียนรูจากประสบการณตรงกับเรื่องราว สิ่งของ บุคคล สถานที่หรือชุมชนที่แวดลอมตัวเด็ก ตามวิธีการ

ของตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก โดยครูเปนผูสนับสนุน ชวยเหลือและจัดเตรียมสภาพแวดลอมรวมทั้งสื่อ 

วัสดุอุปกรณ ทั้งน้ีกําหนดใหครูผูสอนชั้นอนุบาลปที่ ๑ และ ๒ จัดการเรียนรูโดยโครงการ ปการศึกษาละ ๑ 

โครงการ โดยมีกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยโครงการ ๓ ระยะ ดังน้ี 

             ระยะที่ ๑ ทบทวนความรูและความสนใจ 

    ระยะที่ ๒ คนควาและมีประสบการณใหม 

             ระยะที่ ๓ ประเมิน สะทองกลับ และแลกเปลี่ยนงานโครงการ 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู        

    โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ไดใชรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรูเพื่อสงเสริมใหเด็กไดสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง และแกปญหาดวยตนเอง รูจักคิด มีความคิด

สรางสรรค ใหโอกาสเด็กไดใชความคิดของตนเองไดมากที่สุด ผานกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรในโครงการ 

“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ซ่ึงกระบวนการสืบเสาะหาความรูประกอบดวย ๕ ข้ันตอน คือการ

สรางความสนใจ (Engagement) การสํารวจและคนหา (Exploration) การอธิบาย (Explanation) การขยาย

ความรู (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งน้ีกิจกรรมที่จะใหนักเรียนสํารวจตรวจสอบ 

จะตองเชื่อมโยงกับความคิดเดิม และนําไปสูการแสวงหาความรูใหมและไดใชกระบวนการและทักษะตาง ๆ 

ทางวิทยาศาสตรและการสืบเสาะหาความรู ซ่ึงโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ไดประยุกตข้ันตอนของกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูเพื่อใหเหมาะสมกับสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  



    ข้ันที่ ๑ ผูเรียนมีสวนรวมในการตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตรอยางงายๆ 

ข้ันที่ ๒ ผูเรียนทําการสํารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต สํารวจ สืบคน    

          หรือทดลอง และ บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบดวยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 

   ข้ันที่ ๓ ผูเรียนตอบคําถามที่ตั้งข้ึนโดยใชผลจากการสํารวจตรวจสอบมาสรางคําอธิบายที่ 

                    มีเหตุผล 

             ข้ันที่ ๔ การนําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบใหกับผูอื่นดวยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ  

                              ความสามารถ 

ตารางกิจกรรมประจําวนั  ระดับปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา รายการกิจกรรม 

๐๘.๐๐  น. –  ๐๘.๓๐ น. รับเด็ก เขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต กายบริหาร 

๐๘.๓๐  น. –  ๐๙.๐๐ น. ตรวจรางกาย 

๐๙.๐๐  น.  –  ๐๙.๔๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหว / กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

๐๙.๔๐  น. –  ๑๐.๐๐ น. พัก (รับประทานอาหารวาง) 

๑๐.๐๐  น. –  ๑๐.๔๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ / กิจกรรมเลนกลางแจง 

๑๐.๔๐  น. –  ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๑.๐๐  น. –  ๑๒.๐๐ น. แปรงฟน 

๑๒.๐๐  น.  – ๑๔.๐๐ น. นอนพักผอน 

๑๔.๐๐  น. –  ๑๔.๑๐ น. เก็บที่นอน / ลางหนา 

๑๔.๑๐  น. –  ๑๔.๓๐ น. พัก ( ดื่มนม) 

๑๔.๓๐  น. –  ๑๔.๕๐ น. เกมการศึกษา 

๑๕.๐๐  น. -   เปนตนไป เตรียมตัวกลับบาน 



สื่อพัฒนาการเรียนรู 
 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จัดใหมีสื่อเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็ก สื่อประกอบการจัด

กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยจัดใหมีสื่อทั้งที่เปน

ประเภท ๒ มิติ และ ๓  มิติ ที่เปนสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยูใกลตัวเด็ก สื่อสะทอนวัฒนธรรม สื่อที่

ปลอดภัยตอตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในดานตางๆใหครบทุกดาน สื่อที่เอื้อใหเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง

หา โดยการจัดการใชสื่อเริ่มตนจาก สื่อของจริง ภาพถาย ภาพโครงราง และ สัญลักษณ ใชสื่อเหมาะสมกับวัย 

วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจและความตองการของเด็กที่หลากหลาย โรงเรียนวัดผาสุก

มณีจักร มุงเนนใหเด็กๆไดเรียนรูจากสื่อที่มีความหลากหลายและไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนและในชุมชน 

เพื่อเนนใหเด็กสรางองคความรูที่เกิดจากการไดลงมือปฏิบัติจริง ทั้งน้ี โรงเรียนไดจัดสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 

๑. สื่อที่ไดจากการจัดซ้ือ จัดหา เชน หนังสือนิทาน เกมการศึกษา ของเลน เครื่องดนตร ีเครื่องกีฬา  

๒. สื่อประเภทที่ครูผูสอนจัดทํา เชน สื่อประจําหนวยการเรียนรู  

๓. สื่อที่ไดรับการบริจาคจากผูปกครอง เชนตุกตา เครื่องมือ เครื่องใช เสื้อผา ที่เปนของจริง  

๔. สื่อวัสดุธรรมชาติจากชุมชน  

๕. สื่อประเภทเทคโนโลยี อาท ิเครื่องเลนเทป วีดิทัศนคอมพิวเตอร 

๖. สื่อที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน  

 ในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร กําหนดใหมีการใชสื่อ

ในกิจกรรมและมุมประสบการณตางๆดังน้ี 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สื่อมีดังน้ี 

๑. เครื่องเคาะจังหวะ เชน ฉ่ิง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รํา มะนา กลอง ฯลฯ 

๒. อุปกรณประกอบการเคลือ่นไหว เชน หนังสือพิมพ ริบบ้ิน แถบผา หวง หวายถุงทราย ฯลฯ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ สื่อมีดังน้ี 

  ๑. สื่อของจริงที่อยูใกลตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุทองถ่ิน เชน ตนไม ใบไม เปลือกหอย เสื้อผา 

เปนตน 

๒. สื่อที่จํา ลองข้ึน เชน ลูกโลก ตุกตาสัตว ฯลฯ 

๓. สื่อประเภทภาพ เชน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร หนังสือภาพ ฯลฯ 

๔. สื่อเทคโนโลยี เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค มีวัสดุ อุปกรณ ดังน้ี 

๑. การวาดภาพและระบายส ี

- สีเทียนแทงใหญ สีไม สีชอลก สีน้ํา 

- พูกันขนาดใหญ (ประมาณเบอร ๑๒) 

- กระดาษ 

- เสื้อคลุม หรือผากันเปอน 



๒.การเลนกับสี 

- การเปาส ีมี กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ํา 

- การหยดส ีมี กระดาษ หลอดกาแฟ พูกัน สีน้ํา 

- การพับสี มี กระดาษ สีน้ํา พูกัน 

- การเทสี มี กระดาษ สีน้ํา 

- การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ํา แปงเปยก 

๓. การพิมพภาพ 

- แมพิมพตาง ๆ จากของจริง เชน น้ิวมือ ใบไม กานกลวย ฯลฯ 

- แมพิมพจากวัสดุอื่น ๆ เชน เชือก เสนดาย ตรายาง ฯลฯ 

- กระดาษ ผาเช็ดมือ สีโปสเตอร (สีน้ํา สีฝุน ฯลฯ) 

๔. การปน เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปงโดว แผนรองปน แมพิมพรูปตาง ๆ ไมนวดแปง ฯลฯ 

๕. การพับ ฉีก ตัดปะ เชน กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆที่จะใชพับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็กปลายมน 

กาวน้ําหรือแปงเปยก ผาเช็ดมือ ฯลฯ 

๖. การประดิษฐเศษวัสดุ เชน เศษวัสดุตาง ๆ มีกลองกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา เศษไหม กาว 

กรรไกร สี ผาเช็ดมือ ฯลฯ 

๗. การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย ฯลฯ 

๘. การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว ฯลฯ 

๙. การเลนพลาสติกสรางสรรค พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รูปทรงตาง ๆ สามารถนํามาตอเปนรูปแบบตาง ๆ 

ตามความตองการ 

๑๐. การสรางรูป เชน จากกระดานปกหมุด จากแปนตะปูที่ใชหนังยางหรือเชือกผูกดึงใหเปนรูปราง

ตาง ๆ 

กิจกรรมเลนกลางแจง สื่อมีดังน้ี 

๑. เครื่องเลนสนาม เชน เครื่องเลนสํา หรับปนปาย เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน ฯลฯ 

๒. ที่เลนทราย มีทรายละเอียด เครื่องเลนทราย เครื่องตวง ฯลฯ 

๓. ที่เลนน้ํา มีภาชนะใสน้ําหรืออางน้ําวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนไดพอดี เสื้อคลุม

หรือผากันเปอนพลาสติก อุปกรณเลนน้ํา เชน ถวยตวง ขวดตางๆสายยาง กรวยกรอกน้ํา ตุกตายาง ฯลฯ 

เกมการศึกษา สื่อประเภทเกมการศึกษามีดังน้ี 

๑. เกมจับคู 

   - จับคูรูปรางที่เหมือนกัน  - จับคูภาพเงา 

   - จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก          - จับคูสิ่งที่มีความสัมพันธกัน สิ่งที่ใชคูกัน 

   - จับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย           - จับคูภาพกับโครงราง 

   - จับคูภาพชิ้นสวนที่หายไป                - จับคูภาพที่เปนประเภทเดียวกัน 



   - จับคูภาพที่ซอนกัน                        - จับคูภาพสัมพันธแบบตรงกันขาม 

   - จับคูภาพที่สมมาตรกัน                   - จับคูแบบอุปมาอุปไมย 

   - จับคูแบบอนุกรม 

๒. เกมภาพตัดตอ 

   - ภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการเรียนตาง ๆ เชน ผลไม ผัก ฯลฯ 

๓. เกมจัดหมวดหมู 

   - ภาพสิ่งตาง ๆ ที่นํามาจัดเปนพวก ๆ 

   - ภาพเกี่ยวกับประเภทของใชในชีวิตประจําวัน 

   - ภาพจัดหมวดหมูตามรูปราง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

๔. เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน) 

   - โดมิโนภาพเหมือน 

   - โดมิโนภาพสัมพันธ 

๕. เกมเรียงลําดับ 

   - เรียงลําดับภาพเหตุการณตอเน่ือง 

   - เรียงลําดับขนาด 

๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต) 

๗. เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม) 

๘. เกมพื้นฐานการบวก 

กิจกรรมเลนตามมุม มีสื่อประกอบการเรียนรูในมุมประสบการณ ประกอบดวย 

๑. มุมบทบาทสมมติ จัดเปนมุมเลน ดังน้ี 

   ๑.๑ มุมบาน 

        - ของเลนเครื่องใชในครัวขนาดเล็ก หรือของจํา ลอง เชน เตา กะทะ ครก กาน้ํา 

          เขียง มีดพลาสติก หมอ จาน ชอน ถวยชาม กะละมัง ฯลฯ 

        - เครื่องเลนตุกตา เสื้อผาตุกตา เตียง เปลเด็ก ตุกตา 

       - เครื่องแตงบานจําลอง เชน ชุดรับแขก โตะเครื่องแปง หมอนอิง กระจกขนาดเห็นเต็มตัว 

                     หว ีตลับแปง ฯลฯ 

                  - เครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตาง ๆ ที่ใชแลว เชน ชุดเครื่องแบบทหาร ตํารวจ 

                    ชุดเสื้อผาผูใหญชายและหญิง รองเทา กระเปาถือที่ไมใชแลว ฯลฯ 

        - โทรศัพท เตารีดจําลอง ที่รีดผาจําลอง 

                  - ภาพถายและรายการอาหาร  

     ๑.๒ มุมหมอ 

- เครื่องเลนจําลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย เชน หูฟง 



  เสื้อคลุมหมอ ฯลฯ 

- อุปกรณสําหรับเลียนแบบการบันทึกขอมูลผูปวย เชน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 

    ๑.๓ มุมรานคา 

- กลองและขวดผลิตภัณฑตางๆที่ใชแลว 

- อุปกรณประกอบการเลน เชน เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจําลอง ฯลฯ 

๒. มุมบล็อก 

- ไมบล็อกหรือแทงไมที่มีขนาดและรูปทรงตางๆกัน จํา นวนตั้งแต ๕๐ ชิ้นข้ึนไป 

- ของเลนจํา ลอง เชน รถยนต เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว ตนไม ฯลฯ 

- ภาพถายตางๆ 

-ที่จัดเก็บไมบล็อกหรือแทงไมอาจเปนชั้น ลังไมหรือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด 

๓. มุมหนังสือ 

- หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคํา และประโยคสั้น ๆพรอมภาพ 

- ชั้นหรือที่วางหนังสือ 

- อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการสรางบรรยากาศการอาน เชน เสื่อ พรม หมอน ฯลฯ 

- สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน 

- อุปกรณสําหรับการเขียน 

- อุปกรณเสริม เชน เครื่องเลนเทป ตลับเทปนิทานพรอมหนังสือนิทาน หูฟง ฯลฯ 

๔. มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติศึกษา 

- วัสดุตาง ๆ จากธรรมชาต ิเชน เมล็ดพืชตาง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร ฯลฯ 

- เครื่องมือเครื่องใชในการสํารวจ สังเกต ทดลอง เชน แวนขยาย แมเหล็ก เข็มทิศ 

เครื่องชั่ง ฯลฯ 
 

ทั้งน้ี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ไดกําหนดใหนําสาระที่ควรรู และประสบการณสําคัญมาวิเคราะหจัดทํา

เปนหนวยการเรียนสําหรับจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ โดยไดบูรณาการหลักสูตร “การปองกันการทุจริต” ระดับการศึกษาปฐมวัย ของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งกิจกรรมการทดลองบานนักวิทยาศาสตรนอย

ประเทศไทย ในหนวยการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตร “การปองกันการทุจรติ” ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ลําดับ หนวยการเรียนรู เรื่อง ชั่วโมง 

๑ 

การคดิแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตน และ

ผลประโยชนสวนรวม 

- การคดิแยกแยะ 

- ระบบคิดฐาน ๒ 

- ของเลน 

- การรับประทานอาหาร 

- การเขาแถว 

- การเก็บของใชสวนตัว 

- การทาํงานที่ไดรับมอบหมาย 

- การแบงปน 

- การแตงกาย 

- การทาํกิจวัตรประจาํวนั (ผารใชนํ้า ไฟฟา การทิ้งขยะ ฯลฯ) 

๑๔ 

๒ 
ความละอาย และความไมทน 

ตอการทุจริต 

- ของเลน 

- การรับประทานอาหาร 

- การเขาแถว 

- การเก็บของใชสวนตัว 

- การทาํงานที่ไดรับมอบหมาย 

- การแบงปน 

- การแตงกาย 

- การทาํกิจวัตรประจาํวนั 

 

 

๑๒ 

๓ 
STRONG/ จิตพอเพียง 

ตอตานการทุจรติ 

- ความพอเพียง 

- ความโปรงใส 

- ความตื่นรู/ ความรู 

- การตานทุจริต 

- การมุงไปขางหนา 

- ความเอื้ออาทร 

- การรับประทานอาหาร 

- การชวยเหลือเพื่อน 

- การใชกระดาษ 

 

๙ 



๔ 
พลเมืองกับความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

- ความรับผิดชอบตอตนเอง 

- ความรับผิดชอบตอผูอืน่ 

- การตรงตอเวลา 

- การทาํความสะอาดหองเรียน      - การชวยเหลือตนเอง 

๕ 

ท่ีมา: คัดลอกจากเอกสาร โครงสรางหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติมการปองกันการทุจริต” โดย สพฐ. รวมกับ 

       สํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิจัดทาํเพื่อใชประกอบการประชมุ  

       เชิงปฏิบัติการ “การปลูกฝงวิธีคดิ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม..”  

 

 

 

 

 

กิจกรรมการทดลองบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

สาระ กิจกรรมการทดลอง 

คณิตศาสตร 

๑. ปริมาณนํ้าในแกวเทากันหรือไม 

๒. ดินนํ้ามันสูยอดปราสาท 

๓. วาดดวยวงเวียน 

๔. สูชัยชนะดวยมุมและดาน 

๕. กระจกเงาทําไดทุกอยาง 

๖. ฟองสบูรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 

๗. การจดัหมวดหมู 

๘. ทวงทาํนองของตัวเลข 

๙. รูจกีกับสี่เหลี่ยมและมุม 

๑๐ ภาพที่ซํ้าไปมา 

แสง สี และการมองเห็น 

๑. สรางอุปกรณขยายภาพดวยตนเอง 

๒. ลูกขางหลากส ี

๓. แสงเลี้ยวเบน 

๔. สองกระจก 

๕. ภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียว 

๖. ภาพเคลื่อนไหว 

๗. กระจกกับภาพที่พิศวง 

๘. แสงและภาพ 



๙. เงาของตุกตาจะทอดยาวเมื่อไร 

๑๐ แสงสีขาวกับมุง 

๑๑. โลกของสีสัน และลวดลายพิศวง 

๑๒. การทาํงานของดวงตา  

กาซคารบอนไดออกไซด 

๑. การเผาไหม 

๒. ลูกโปงพองโต 

๓. ภูเขาไฟระเบิด 

๔. เมล็ดพืชเตนระบํา 

๕. อินดิเคเตอรจากพืช 

สาระ กิจกรรมการทดลอง 

 ๖. อัดลมและพนฟอง 

๗. ผงลึกลับ 

๘. กาซคารบอนไดออกไซดชวยดับไฟ 

๙. เมล็ดพืชเตนระบํา 

๑๐. จรวดกลองฟลม 

๑๑. ผลิตกาซฟองฟู 

๑๒. นํ้ามะนาวโซดาแสนอรอย  

ไฟฟา 

๑. เปดปด สวิตซมีหนาที่อะไร 

๒. การแยกเกลือและพริกไทย 

๓. นํา หรือ ไมนําไฟฟา กระแสไฟฟาไหลผานอะไรไดบาง 

๔. สนุกกับไฟฟาสถิต 

๕. หักเหนํ้า 

๖. ติดหนึบโดยไมตองใชกาว 

๗. วงจรไฟฟา หลอดไฟสองสวาง 

แมเหล็ก 

๑. แมเหล็กสามารถดูดสิ่งของอื่นๆได 

๒. แมเหล็กจะดูดติวัสดุบางอยางเทาน้ัน 

๓. แมเหล็กสามารถดูดกันโดยไมตองสัมผัสกัน 

๔. แมเห็กสามารถดูดสิ่งของได แมมีวัสดุอื่นมาขวางกั้น 

๕. แมเหล็กไมดูดกันเทาน้ัน แตยังผลักกันไดดวย 

นํ้า 

๑. สนุกกับฟองสบู 

๒. หลอดดํานํ้า 

๓. หมุดลอยนํ้า 

๔. การละลายของนํ้าตาล 



๕. ไหลแรงหรือคอย 

๖. เนินนํ้า 

๗. ตัวทําละลาย 

๘. นํ้า ทราย และนํ้ามัน 

๙. ความลับของสีดํา 

 

 

 

สาระ กิจกรรมการทดลอง 

 ๑๐. ระฆังดํานํ้าจากขวดและเครื่องเปาฟองสบู 

๑๑. เรือสะเทนนํ้า สะเทนบก และจรวจ 

๑๒. สถานีเติมลม 

๑๓. กักนํ้าไวได 

วัฏจักษสืบเสาะ 

(นํ้า) 

๑. นํ้าแข็งละลายในนํ้า 

๒. ทํานํ้าใหเปนนํ้าแข็ง 

๓. รูจักนํ้าดวยประสาทสัมผัส 

๔. หยดนํ้า  

๕. นํ้าเปนของเหลว 

๖. นํ้าตาลละลายในนํ้าไดมากที่สุดกี่กอน 

๗. นํ้าเปนตัวทําละลาย 

๘. การละเหยและการเปนไอของนํ้า 

๙. กรองนํ้าใหใส 

วัฏจักษสืบเสาะ 

(อากาศ) 

๑. อากาศรอนและอากาศเย็น 

๒. สรางกระแสลม 

๓. อากาศและนํ้า 

๔. อากาศมีตวัตน  

๕. อากาศมีแรงกระทํา 

๖. รูจกัอากาศดวยประสาทสัมผัส 

๗. มีอากาศอยูในฟองสบูเทาใด 

๘. ลมเดินทางไปไหน 

๙. สูดอากาศเขาไปในปอด 

 



๘. การจัดสภาพแวดลอม สื่อและแหลงเรียนรู 
  

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร  จดัสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึง การสรางบรรยากาศทีค่รอบคลุมดานกายภาพ ซ่ึง

ไดแก การจดัสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน โรงเรียน เพื่อสรางบรรยากาศ การเรียนรูใหเกิดกับเด็ก 

โดยสามารถเขียนเปนแผนผังและคําอธิบายประกอบใหชัดเจน สวนดานจติภาพ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยมีการกาํหนดแนวทางอยางไร ที่ทาํใหผูสอนและผูเกี่ยวของสราง บรรยากาศเพื่อใหเด็กมีความรูสึกอบอุน 

ปลอดภัย กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ไดแสดงออกทาง ความคดิสรางสรรค และเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมทั้งการ

สรางปฏิสัมพันธทีด่ีระหวางครกูับเด็ก รวมทั้งกาํหนดสื่อและแหลงเรียนรูที่จะใชพัฒนาเดก็ให สอดคลองกับจุดหมาย 

ครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กาํหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ โดย

คํานึงถึงวัย พัฒนาการ และความแตกตางของเด็ก บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที ่แวดลอมเดก็  

การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร   

คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

๑. ความสะอาด ความปลอดภัย 

๒. ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน 

๓.ความสะดวกในการทํา กิจกรรม 

๔.ความพรอมของอาคารสถานที ่เชน หองเรียน หองน้ําหองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ 

๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํา นวน สีของสื่อและเครื่องเลน 

๖.บรรยากาศในการเรียนรู การจัดที่เลนและมุมประสบการณตาง ๆ 

 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  จึงกําหนดหลักการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูภายในและ

ภายนอกหองเรียนไวดังน้ี 

สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูภายในหองเรียน 

   จัดบรรยากาศที่เนนความเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีมุมประสบการณตางๆเพื่อใหเอื้อตอการ

พัฒนาการและการจัดการเรียนรูของเด็ก จัดใหมีที่วางใหเด็กๆ สามารถทํากิจกรรมไดอยางสะดวก เนนใหหองเรียนมี

แสงสวางและสีสันสบายตา มีตูสําหรับเก็บของใชสวนตัวของเด็กแตคนเพื่อปลูกฝงความมีวินัย ความเปนระเบียบ และ

การรูจักเก็บรักษาของใชของตนเอง ซ่ึงจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังน้ี 

 ๑. พื้นที่อํานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผูสอน 

     ๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก จัดเปนแผนปาย หรือที่แขวนผลงาน 

     ๑.๒ ที่เก็บแฟมผลงานของเด็ก จัดทําเปนกลองหรือจัดใสแฟมรายบุคคล 

               ๑.๓ ที่เก็บเครื่องใชสวนตัวของเด็ก ทําเปนชองตามจํานวนเด็ก 

     ๑.๔ ที่เก็บเครื่องใชของผูสอน เชน อุปกรณการสอน ของสวนตัวผูสอน ฯลฯ 

               ๑.๕ ปายนิเทศตามหนวยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 

 

 



๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว  

    จัดพื้นที่ที่เด็กสามารถจะทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมดวยกันในกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ  

เด็กสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระจากกิจกรรมหน่ึงไปยังกิจกรรมหน่ึงโดยไมรบกวนผูอื่น 

๓. พื้นที่จัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ  

    จัดแยกสวนที่ใชเสียงดังและเงียบออกจากกัน เชน มุมบล็อกอยูหางจากมุมหนังสือ มุมบทบาท 

สมมติอยูติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ ฯลฯ จัดใหมีของเลน วัสดุอุปกรณในมุมอยางเพียงพอตอ

การเรียนรูของเด็ก  

สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูภายนอกหองเรียน 

   จัดสภาพภายนอกหองเรียนตามแนวโรงเรียนนาดู นาอยู นามอง มีการจัดสวนหยอมประเภทสวนผักสวน

ครัวเพือ่เปนตัวอยางแกเด็กและชุมชน มีแปลงเกษตรพืชสมุนไพร มีตนไมการเรียนรู ฝาผนังพูดได มีมุมบานหลังนอย 

สนามเด็กเลนเพื่อสนับสนุนใหเด็กเรียนรูอยูกลางธรรมชาติ เรียนรูอยางมีความสุข สอดคลองกับพัฒนาการตามวัย ซ่ึง

จัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังน้ี 

๑. บริเวณสนามเด็กเลน จัดพื้นผิวของสนามที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก มีพื้นที่สําหรับเลนของเลนที่มีลอ 

รวมทั้งที่รม ที่โลงแจง พื้นดินสําหรับขุด ที่เลนน้ํา บอทรายพรอมอุปกรณประกอบการเลน เครื่องเลนสนามสําหรับปน

ปาย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งน้ีไมติดกับบริเวณที่มีอันตราย และหมั่นตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู

เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

๒. ที่น่ังเลนพักผอน จัดที่น่ังไวใตตนไมมีรมเงา สําหรับใชจัดกิจกรรมกลุมยอย ๆ หรือกิจกรรมที่ตองการความ

สงบ หรือจัดเปนลานนิทรรศการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง 

๓. บริเวณธรรมชาติ ปลูกไมดอก ไมประดับ และพืชผักสวนครัว ใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องของการดูแล 

บํารุงรักษา ปลูกฝกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการไมทําลายสิ่งแวดลอม 

๙. การประเมินพัฒนาการ 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร  ไดจัดทาํแนวปฏิบัติและเครื่องมือในการประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหทุก

ฝายที่เกี่ยวของไดปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการประเมินพัฒนาการที่กาํหนดไวใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีแนวทางการดาํเนินการประเมินพัฒนาการใหมี รายละเอียดชดัเจนและสามารถปฏิบัติได 

ประกอบดวย 

๙.๑ หลักการประเมินพฒันาการเด็ก  

๙.๒ ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ มรีายละเอียดการดําเนินการ ดงัน้ี 

        ๑) พัฒนาการดานตางๆ  

        ๒) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค  

        ๓) วธิีการและเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ  

        ๔) เกณฑการประเมินพัฒนาการและระดับคุณภาพ  

        ๕) การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ 



        ๖) การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  
 

          ข้ันตอนการประเมินพัฒนาการ 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 

๑. ศึกษาและทําความเขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุทุกดาน ไดแก ดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา  

๒. วางแผนเลือกใชวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใชบันทึกและประเมินพัฒนาการ  

๓. ดําเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ  

๔. ประเมินและสรุป  

           ๕. รายงานผล 

           ๖. ใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน 

วิธีการประเมิน 

จัดใหมีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานโดยใช 

๑. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 

๒. การสัมภาษณ สนทนา ซักถามเด็ก 

๓. การสัมภาษณ สนทนา ซักถามผูปกครอง 

๔. การตรวจผลงาน ประเมินชิ้นงานอยางตอเน่ือง 

๕. การรวบรวมผลงานที่แสดงความกาวหนาของเด็กรายบุคคล (portfolio) 

๖. การประเมินการเจริญเติบโต 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

๑. แบบสํารวจรายการพฤติกรรมของเด็ก 

๒. แบบบันทึกการเลือกเลนตามมุม 

๓. การบันทึกสุขภาพ 

๔. แบบสัมภาษณ 

๕. แบบสังเกตพฤติกรรม 

๖. แบบบันทึกคําพูด  

 เกณฑการประเมนิ  

       ใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ดังน้ี 

           ระดับ ๓ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดอยางคลองแคลว ทําไดบอยและทุกครั้งที่ปฏิบัติสามารถได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ระดับ ๒ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดบาง ไมไดบาง 

  ระดับ ๑ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดนอย หรือปฏิบัติไมไดเลย 

 



ระยะเวลาประเมิน 

 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  กําหนดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 

           ๑.การประเมินระหวางการเรียนรู ใหครูผูสอนประเมินพัฒนาการตามจุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวย

การเรียนรู 

 ๒. การประเมินรายภาคเรียน ใหครูผูสอนประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง และสรุปผล 

 ๓. การประเมินเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินพัฒนาการ 

 ๑. สมุดบันทึกพัฒนาการ (อบ.๑) 

 ๒. สมุดบันทึกพัฒนาการ (อบ.๒) 

๑๐. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร มีภารกิจหลักในการจดัการศกึษาใหเด็กปฐมวัยไดรับการ พัฒนาอยางเตม็ศักยภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน และผูเกี่ยวของทุกฝายจึงมีบทบาทสําคัญในการ บริหารจดัการหลักสตูรสถานศึกษา

ปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

๑๐.๑ การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการบริหาร 

จัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก 

        ๑๐.๑.๑ สรางความตระหนักใหแกบุคคล ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร 

ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน ทั้งน้ีเพื่อใหเห็นความสําคัญ ความจําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีขอมูลที่แสดงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยของบุคลากรที่เกี่ยวของ มีเอกสารและหลักฐานเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ

บุคลากรที่เกี่ยวของมีความสนใจ และกระตือรือรนที่จะหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ 

       ๑๐.๑.๒ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา โดยมีคณะทํางานที่รับผิดชอบเอกสารหลักสูตร มีขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

การศึกษาปฐมวัยของบุคลากรในสถานศึกษา และมีบัญชีรายชื่อสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

  ๑๐.๑.๓ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวิชาการการศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามความจําเปน และชี้แจงใหคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา 

  ๑๐.๑.๔ จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนชุมชน และ

ขอมูลการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และ

จะตองเปนขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพทั้งในดานความถูกตอง เชื่อถือไดมีความเปนปจจุบัน สามารถตอบสนองผู

ใชไดทันเหตุการณ 



  ๑๐.๑.๕ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยนําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ชุมชน มา

ใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา เปนกระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบทั่วทั้งองคกร กําหนดเปนแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยทุกกิจกรรม

ที่เปนองคประกอบหลักของระบบการจัดการศึกษา ไดแก หลักสูตร การจัดประสบการณการเรียนรู การประเมิน

พัฒนาการ การบริหารจัดการ การปกครอง การพัฒนาวิชาชีพ บุคลากร การบริหารงบประมาณ และการมีสวนรวม

ของผูปกครอง ชุมชน จัดทําเปนเอกสารใหทุกคนรับทราบและดําเนินการตามแผนพัฒนาที่กําหนดข้ึน    

  ๑๐.๑.๖ เผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับผูปกครอง นักเรียน หนวยงาน องคกรในชุมชน 

ทุกฝายไดรับทราบดวยวิธีการที่หลากหลาย และขอความรวมมือ โดยมีการประชาสัมพันธหลักสูตร ความเคลื่อนไหว

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนทราบ และบุคลากรทุกฝายอาสาที่จะ

ชวยเผยแพรประชาสัมพันธ  

๑๐.๒ การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 

                 ๑๐.๒.๑  สรางบรรยากาศการเรียนรู บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน เชน สะอาดปลอดภัย  

สะดวกสบาย และสงเสริมการใฝรู  สนองความสนใจที่จะเรียนรู คนควา ทดลอง และสัมผัสของเด็ก  จัดเตรียม

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับความตองการของเด็ก รวมถึงสอดคลองกับสภาพและความตองการของหลักสูตร เพื่อ

สงผลใหบรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 

                  ๑๐.๒.๒ จัดหา เลือกใช ทําและพัฒนาสื่อ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖  และ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มุงสงเสริมใหผูเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา ใชสื่ออยางเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจและความตองการของ

เด็กที่หลากหลาย  โดยมีแนวทางดังน้ี 

   ๑๐.๒.๓ จัดทําและจัดหาสื่อที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

                  ๑๐.๒.๔ ศึกษา คนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

   ๑๐.๒.๕ จัดทําและจัดหาสื่อ สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสําหรับเสริมความรูของผูสอน 

   ๑๐.๒.๖ ศึกษาวิธีการเลือกและการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม หลากหลายและ

สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ความแตกตางระหวางบุคคล 

   ๑๐.๒.๗ ศึกษาวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําข้ึนเองและที่เลือกนํามาใช

ประกอบการเรียนรู 

   ๑๐.๒.๘ จัดหาและจัดใหมแีหลงการเรียนรู ศูนยการเรียนรูที่ประสิทธิภาพในสถานศึกษาและในชุมชน 

เพื่อศึกษาคนควา แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู 

   ๑๐.๒.๙ จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา 

ทองถ่ิน ชุมชนและสังคมอื่น 

   ๑๐.๒.๑๐ จัดใหมีการกับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะ ๆ 



 
 

๑๐.๓ การดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใชหลักสูตร) 

                  การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คือการใชหลักสูตรตามทิศทางที่สถานศึกษา

กําหนดใหบรรลุผลสําเร็จ  จัดการเรียนการสอนและดําเนินกิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนวิธีการที่ดีสามารถใชบริหารจัดการหลักสูตรไดประสบผลสําเร็จ 
 

          ๑๐.๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

    ๑๐.๔.๑ การนิเทศ กาํกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการหลักสูตรและงานวชิาการภายใน

สถานศึกษา  โดยจดัระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานคุณภาพการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ให

ทุกฝายที่มีสวนรวมรับผิดชอบมองเห็นภาพความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ตลอดจนการใหความรวมมือ ชวยเหลือ 

สงเสริมสนับสนุนการวางแผนการดาํเนินงานจัดการศกึษาปฐมวัยใหมีคณุภาพอยางแทจริงดี   
 

           ๑๐.๕ บทบาทผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

                   โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร มีเปาหมายจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด จึงกําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

   ๑๐.๕.๑ บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

              ๑) ศึกษา ทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศนดานการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

              ๒) คัดเลือกบุคลากรที่ทํางานกับเด็ก เชน ผูสอน พี่เลี้ยง อยางเหมาะสม 

              ๓) สงเสริมการจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึงและเสมอภาค และ

ปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑที่กําหนด 

             ๔) สงเสริมใหครูผูสอนและผูปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรูกาวหนาอยูเสมอ 

             ๕) เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมใหความเห็นชอบกําหนดวิสัยทัศน และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคขอเด็กทุกชวงอายุ 

             ๖) สรางความรวมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

             ๗) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตรอยางเปนระบบและมีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา 

            ๘) สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู 

            ๙) นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตร โดยจัดใหมีการนิเทศภายในอยางมีระบบ 

            ๑๐) กํากับ ติดตามใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนําผลจากการประเมินไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 



           ๑๑) กํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช เพื่อนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก บริบทสังคมและมีความ

ทันสมัย 

   ๑๐.๕.๒ บทบาทผูสอนระดับปฐมวัย 

                             การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือวาเด็กมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการและเต็มศักยภาพ ดงัน้ัน ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่

จะทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จึงกําหนดบทบาท

และหนาที่ของครูผูสอนระดับปฐมวัย ดังน้ี 

              ๑) บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู 

                  ๑. จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กที่เด็กกําหนดข้ึนดวยตัวเด็กเอง และผูสอน

กําหนดรวมกับเด็ก โดยเสริมสรางพัฒนาการใหครบทุกดาน 

                  ๒. สงเสริมใหเด็กใชขอมูลแวดลอม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทางวิชาการในการผลิต 

กระทํา หรือหาคําตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรูอยาวงมีเหตุผล 

                ๓. กระตุนใหเด็กรวมคิด แกปญหา คนควาหาคําตอบดวยตนเอง ดวยวิธีการศึกษาที่นําไปสู

การใฝรู และพัฒนาตนเอง 

                  ๔. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศการเรียนที่สรางเสริมใหเด็กทํากิจกรรมไดเต็ม

ตามศักยภาพและความแตกตางของเด็กแตละบุคคล 

                  ๕. สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการเรียนรู และกิจกรรม

ตางๆอยางสม่ําเสมอ 

                 ๖. ใชกิจกรรมการเลนเปนสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

                 ๗. ใชปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

             ๘. ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงและนําผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็ก 

              ๒) บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก  

              ๑. สังเกตและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา 

              ๒. ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

              ๓. ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกลาแสดงออก 

              ๔. ฝกการเรียนรูหนาที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี 

              ๕. จําแนกพฤติกรรมเด็กและสรางเสริมลักษณะนิสัยและแกปญหาเฉพาะบุคคล 

              ๖. ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาเต็ม

ศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

              ๓) บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน  



              ๑. นํานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม 

ชุมชน และทองถ่ิน 

              ๒. ใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกเด็ก 

              ๓. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ

พัฒนาสื่อการเรียนรู 

              ๔. พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะของผูใฝรู มีวิสัยทัศนและ

ทันสมัยทันเหตุการณในยุคของขอมูลขาวสาร 

              ๔) บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร  

              ๑. ทําหนาที่วางแผนกําหนดหลักสูตร หนวยการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ

ประเมินผลการเรียนรู 

              ๒. จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กมีอิสระในการเรียนรูทั้งกาย

และใจ เปดโอกาสใหเด็กเลน/ทํางานและเรียนรูทั้งรายบุคคลและเปนกลุม 

              ๓. ประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

   ๑๐.๕.๓ บทบาทของพอแม หรือผูปกครองเด็กปฐมวัย  

                             การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ผูสอนและพอแมหรือผูปกครองตอง

สื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อความเขาใจตรงกันและพรอมรวมมือกันในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก ดังน้ัน โรงเรียนวัด

ผาสุกมณีจักร จึงกําหนดบทบาทหนาที่ของพอแมหรือผูปกครอง ดังน้ี 

              ๑) มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นชอบกําหนดแผนการ

เรียนรูของเด็กรวมกับผูสอน 

              ๒) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กตาม

ศักยภาพ 

              ๓) เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 

              ๔) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน 

              ๕) อบรมเลี้ยงดู เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ

ของเด็ก 

           ๖) ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูเกี่ยวของ 

           ๗) เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมีคุณธรรมนําไปสู

การพัฒนาใหเปนสถานบันแหงการเรียนรู 

           ๘) มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 



   ๑๐.๕.๔ บทบาทของชุมชน  

                             การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  

ไดกําหนดใหชุมชนมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ ดังน้ัน ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังน้ี 

         ๑) มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ชมรม

ผูปกครอง 

         ๒) มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของ

สถานศึกษา 

         ๓) เปนศูนยการเรียนรูเครือขายการเรียนรู ใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณจากสถานการณ

จริง 

        ๔) ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา 

        ๕) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของ

ชาต ิ

        ๖) ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 

และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

        ๗) มีสวนรวมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทําหนาที่

เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๑. การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจกัร สงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยกําหนดบทบาทของบุคลากร ที่เกี่ยวของ วิธีการและการสรางความตระหนักใหผูที่

เกี่ยวของไดเห็นความสําคัญ และใหการชวยเหลือ สนับสนุนเพื่อใหเด็กปฐมวัยปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เชน 

ครูระดับปฐมวัยมีการเตรียมความพรอม ในการจดักิจกรรม เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษาปที่ ๑ 

อยางไร และผูสอนระดับ ประถมศึกษาปที่ ๑ ไดวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับเด็กที่ข้ึนมาจากระดับปฐมวัย

อยางไร  ทั้งน้ีผูบริหารโรงเรียนจะมีบทบาทในการใหการ สนับสนุนชวยเหลือ ผูปกครองสงเสริมชวยเหลือบุตรหลาน

รวมดวย เพราะการสรางรอยเชื่อมตอของ การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก หากเด็กสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได เด็กจะสามารถเรียนรูและมี

พัฒนาการ ทีก่าวหนา ถาหากเด็กไมสามารถปรับตัวไดอาจกลายเปนอุปสรรคในการเรียนรูของเด็กในระดับ ชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๑ ได เน่ืองจากรูปแบบและลักษณะในการจดัการเรียนรูของทั้งสองระดับชั้นมีความ แตกตางกัน จึง

จําเปนตองไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือที่เหมาะสมจากผูสอน พอแม ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคลากรอื่นๆที่

เกี่ยวของดกัลาว 

 



 

 

                      คาํสัง่โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร 

                       ท่ี ๓๙ / ๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาระดบัปฐมวยั 

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

   ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ กาํหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” ซ่ึงแต่งตั้งโดย

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปหน่ึงระดบั  อาศยัอาํนาจตามขอ้ ๕ ของระเบียบกระทวงศึกษาธิการว่าดว้ย

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาระดบัปฐมวยั โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ดงัน้ี 

 ๑. นายวิชยั  บาํรุงศรี   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร   ประธานกรรมการ  

 ๒. นางวนัเพญ็  บุญนดัดา        หวัหนา้บริหารงานวิชาการ         รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางทิวาวรรณ  บุญประสม          ครูประจาํชั้น         กรรมการ 

 ๔. นางสาวพชัริดา  พฒิุธรรมพงศ ์    ครูประจาํชั้น         กรรมการ 

 ๕. นางสาวกฤตยา  ภิรมยอุ์ทยั          ครูประจาํชั้น         กรรมการ 

 ๖. นางวิจิตร  วรรณการโสภณ         ครูประจาํชั้น         กรรมการ 

๗. นางกนกทิพย ์ บินเทพ                  หวัหนา้สายชั้นปฐมวยั                  กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวโสภา  เมืองจนัทร์        ครูวิชาการสายชั้นปฐมวยั              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ             
 

 ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

๑. วางแผนการดาํเนินงานวิชาการ  กาํหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา และ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ใหมี้ 

กรอบสาระ ตามจุดเน้นของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม ศิลปวฒันธรรม  และภมิูปัญญาของทอ้งถ่ิน 

๒. จดัทาํคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กาํกบั ติดตาม ใหค้าํปรึกษา 

เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การประเมินพฒันาการ ให้สอดคลอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากร  เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้  การประเมินพฒันาการ ใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดาํเนินการของหลกัสูตร 



๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชุมชน  เพ่ือใหก้ารใชห้ลกัสูตรเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

๕.  ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  และการใชห้ลกัสูตรแก่นักเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  นาํ

ขอ้มลูป้อนกลบัจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

๖.  ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

๗.  ติดตามผลการประเมินพฒันการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดบัชั้น  ในแต่ละปีการศึกษา   เพ่ือ

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

๘.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแลว้ใชผ้ลการประเมินเพ่ือวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครูและการบริหาร

หลกัสูตรปีการศึกษาต่อไป 

๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพฒันาคุณภาพ

นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการสถานศึกษา  

สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

        ๑๐. ให้ดาํเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  คร้ัง ให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามคาํสั่ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด  ส่งผลใหก้ารจดัหลกัสูตรโรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร

ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐  สาํเร็จลุล่วง  และมีคุณภาพ  สามารถนาํไปพฒันาผูเ้รียนให้

บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร  บงัเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

      ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

      สัง่  ณ  วนัท่ี    ๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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