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ค ำน ำ 

หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2561 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ได้จัดท ำขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3 – 6 ปี ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ เป็นคนดี มีวินัย ส ำนึกควำมเป็นไทย และมีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำติในอนำคต  โดยด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ท่ีได้ปรับปรุงหลักสูตรตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนเศรษฐกิจ และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรทนเทศ แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.
2560-2579) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) 
แผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2560-2564) น ำไปสู่กำรก ำหนดทักษะส ำคัญส ำหรับ
เด็กในสตวรรษที่ 21  

ขอขอบคุณบุคลำกรทุกฝ่ำยท่ีมีส่วนร่วมท ำให้กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัยให้มีควำมเหมำะและน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้จัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อไป 
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์  จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้พัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี บนพ้ืนฐำน  
กำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กโดยองค์รวมอย่ำงมีควำมสุข  
ตำมพัฒนำกำรของเด็กรำยบุคคลให้เต็มศักยภำพ ด้วยควำมรักควำมเข้ำใจของทุกคน เพ่ือสร้ำงรำกฐำน
คุณภำพชีวิตที่ดี  

วิสัยทัศน์ 

ภำยในปี 2565 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์  มุ่งพัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี ให้มีพัฒนำกำร     ด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ เหมำะสมกับวัยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง 5 โดย
บูรณำกำรกำรจัดประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่น อย่ำงมีควำมสุข มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้อย่ำงเหมำะสม ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำ
รอบด้ำนอย่ำงสมดุล เต็มศักยภำพ  

พันธกิจ    

เพ่ือให้วิสัยทัศน์ประสบผลส ำเร็จ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์  จึงได้ก ำหนด   พันธกิจร่วมกันดังนี้ 

1. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำระกำรเรียนรู้บนพ้ืนฐำนของทฤษฎีพัฒนำกำร แนวคิดทำงกำร
ศึกษำปฐมวัย  หลักกำรอบรมเลี้ยงดู และกระบวนกำรท ำงำนของสมอง 

2. พัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี ให้มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำ อย่ำงสมดุลและเต็มศักยภำพ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

3. พัฒนำครูและบุคลำกร ให้สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น ด้วยกำรลงมือปฏิบัติที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับพัฒนำกำรเด็ก 

4. น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม 
5. จัดระบบสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

นวัตกรรมที่เหมำะสม แหล่งเรียนรู้ และจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มำพัฒนำเด็กปฐมวัย 
6. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมพัฒนำเด็กปฐมวัย 
7. จัดระบบกำรประเมินหลักสูตร และพัฒนำประสิทธิภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สำมำรถจัด

กำรศึกษำได้ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ มำตรฐำนที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์ 

เป้าหมาย 

1. หลักสูตรสถำนศึกษำ ที่ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้บนพ้ืนฐำนของทฤษฎีพัฒนำกำร แนวคิดทำงกำร
ศึกษำปฐมวัย  หลักกำรอบรมเลี้ยงดู และกระบวนกำรท ำงำนของสมอง 

2. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ อย่ำงสมดุลและ
เต็มศักยภำพ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
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3. ครูทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น ด้วยกำรลงมือ
ปฏิบัติที่หลำกหลำย สอดคล้องกับพัฒนำกำรเด็ก 

4. ครูทุกคนน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยอย่ำง
เหมำะสม 

5. โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์มีสภำพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมที่เหมำะสม   
มำพัฒนำเด็กปฐมวัย 

6. มีเครือข่ำยพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย ด้วยวิธี  
ที่หลำกหลำยและมีควำมต่อเนื่องในทิศทำงเดียวกันกับโรงเรียน 

7. ระบบกำรประเมินหลักสูตร และพัฒนำประสิทธิภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สำมำรถ        
จัดกำรศึกษำได้ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ มำตรฐำนที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์ 

จุดหมาย 

1. มีร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
2. มีสุขภำพจิตดี มีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
4. มีทักษะกำรคิด กำรใช้ภำษำสื่อสำร และกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ได้ก ำหนดมำตรฐำน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ ำนวน ๑๒ มำตรฐำน ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย ๒ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มำตรฐำนที่ ๒ กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและ   
  ประสำนสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
  มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
  มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 
 ๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
  มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ   
  สังคมในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย ๔ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 
  มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ 
  มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
    มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้  

  ได้เหมำะสมกับวัย 
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ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็กที่มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่        
พึงประสงค ์
 
สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภำพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถตำมวัยที่คำดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐำน
พัฒนำกำรตำมวัยหรือควำมสำมำรถตำมธรรมชำติในแต่ละระดับอำยุ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรก ำหนดสำระ       
กำรเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์ และประเมินพัฒนำกำรเด็ก โดยมีรำยละเอียดของมำตรฐำน คุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ รา่งการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑.๑ น้้าหนักและ 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 

๑.๑.๑ น้ ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 

๑.๑.๑ น้ ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
      สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์และดื่ม
น้ ำที่สะอำดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์และดื่มน้ ำ
สะอำดด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ได้หลำยชนิดและ
ดื่มน้ ำสะอำดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน  
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน้ ำ   ห้อง
ส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้ำงมือ ก่อน 
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน้ ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน้ ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลำ 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลำ 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลำ 

๑.๒.๔ ออกก ำลังกำยเป็น
เวลำ 

๑.๒.๔ ออกก ำลังกำยเป็น
เวลำ 

๑.๒.๔ ออกก ำลังกำยเป็น
เวลำ 

๑.๓ รักษาความ 
      ปลอดภัยของ 
      ตนเองและผู้อ่ืน 

๑.๓.๑ เล่นและท ำ  
กิจกรรมอย่ำงปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและท ำ  
กิจกรรมอย่ำงปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ท ำกิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาทสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง 
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตำมแนวที่
ก ำหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้ำไป
ข้ำงหน้ำเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกำงแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้ำถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกำง
แขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขำขึ้นลง
อยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขำเดียวอยู่
กับท่ีได้โดยไม่เสีย กำรทรง
ตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขำเดียวไป
ข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเนื่องโดย
ไม่เสียกำรทรงตัว 

๒.๑.3 วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวำงได้ 

๒.๑.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
และล ำตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้งสองข้ำง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจำกพ้ืนได้ 

๒.๒ ใช้มือ-ตา 
ประสานสัมพันธ์ กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดำษขำดจำกกันได้โดย
ใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดำษตำมแนวเส้นตรงได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดำษ
ตำมแนวเส้นโค้งได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลมตำม
แบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตำม
แบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสำมเหลี่ยม
ตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑ ชม. ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๕ ชม. 
ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๒๕ 
ชม. ได้ 

 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๓.๑ แสดงออก 
      ทางอารมณ์ได้ 
      อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอำรมณ ์
ควำมรู้สึกได้เหมำะสมกับบำง
สถำนกำรณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้ตำม 
สถำนกำรณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์ 
ควำมรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี 
 ต่อตนเองและ ผู้อ่ืน 

๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำแสดงออก ๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม
บำงสถำนกำรณ์ 

๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์ 

๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจใน
ผลงำนตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจใน
ผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจใน
ผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
  และแสดงออก 
 ผ่านงานศิลปะ 
  ดนตรี และ 
  การเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข 
และแสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข 
และแสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข 
และแสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำนเสียงเพลง 
ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข 
และแสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข 
และแสดงท่ำทำง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข และ
แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข 
และแสดงท่ำทำง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

  
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่ำสิ่งใด

เป็นของตนเองและสิ่งใด
เป็นของผู้อ่ืน 

๕.๑.๑ ขออนุญำตหรือรอ
คอยเมื่อต้องกำรสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญำตหรือรอคอย
เมื่อต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตา 
 กรุณา มีน้้าใจ 
 และช่วยเหลือ 
 แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงควำมรัก 
เพ่ือนและมีเมตตำ  สัตว์
เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงควำมรักเพ่ือน
และมีเมตตำ 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงควำมรัก 
เพ่ือนและมีเมตตำ สัตว์เลี้ยง 

๕.๓ มีความเห็นอก 
 เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำหรือ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น
อย่ำงสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนส ำเร็จ เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนส ำเร็จ เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนส ำเร็จด้วย
ตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติ กิจวัตร
ประจ้าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่ำงคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทำนอำหำรด้วย
ตนเองอย่ำงถูกวิธี 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้ำท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้ำท่ีด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่
อย่ำงเรียบร้อยด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมล ำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมล ำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมล ำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและ 
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงประหยัดและ
พอเพียง เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้อย่ำง
ประหยัดและพอเพียง ด้วย
ตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแลรักษำ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแล
รักษำธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษำธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็น ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
มำรยำทไทยได้เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
มำรยำทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำมมำรยำท
ไทยได้ตำมกำลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่ำวค ำขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่ำวค ำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่ำวค ำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชำติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบำรมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชำติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบำรมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชำติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบำรมี 
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับความ 
 เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง 
บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่ำงไปจำกตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่ำงไปจำกตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่ำงไปจำกตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้อ่ืน 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือท ำงำน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือท ำงำนร่วมมือ
กับเพ่ือนอย่ำงมีเป้ำหมำย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทำย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทำยหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคล
ที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทำยและพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้ำง
ข้อตกลงและปฏิบัติตำม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้ำงข้อตกลง
และปฏิบัติตำมข้อตกลงด้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น ำและผู้ตำมเม่ือมี    ผู้
ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและผู้
ตำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

๘.๓.๓ ยอมรับกำร
ประนปีระนอมแก้ไขปัญหำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหำโดยปรำศจำกกำรใช้
ควำมรุนแรง เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหำโดยปรำศจำกกำรใช้ควำม
รุนแรงด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๙ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนำโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนำโต้ตอบอย่ำงต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่ำเรื่องด้วยประโยค
สั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่ำเรื่องเป็น
ประโยคอย่ำงต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่อง
ได้ 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
 และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่ำนภำพ และพูด
ข้อควำมด้วยภำษำของตน 

๙.๒.๑ อ่ำนภำพ 
สัญลักษณ์ ค ำ พร้อมทั้งชี้
หรือกวำดตำมองข้อควำม
ตำมบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่ำนภำพสัญลักษณ์ ค ำ 
ด้วยกำรชี้หรือกวำดตำมอง 
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อควำม 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย อย่ำงมี
ทิศทำง 

๙.๒.๒ เขียนคล้ำย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตำม
แบบ เขียนข้อควำมด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง 
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มาตรฐานที่ ๑๐มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๑ มีความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ่งต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดย
ใช้ประสำทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
และส่วนประกอบของสิ่ง
ต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดย
ใช้ประสำทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง
หรือควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ 
จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำท
สัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่ำงๆ โดยใช้
ลักษณะหรือหน้ำที่กำรใช้
งำนเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
หรือควำมเหมือนของสิ่ง
ต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะ
เดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและควำมเหมือน
ของสิ่งต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้น 

๑๐.๑.๓ คัดแยก      สิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะหรือ
หน้ำที่กำรใช้งำน 

๑๐.๑.๓ จ ำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่ำงๆ โดยใช้อย่ำง
น้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จ ำแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่ำงๆ โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงล ำดับสิ่งของ
หรือเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย ๓ 
ล ำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล ำดับสิ่งของ
หรือเหตุกำรณ์ อย่ำงน้อย 
๔ ล ำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล ำดับสิ่งของและ
เหตุกำรณ์อย่ำงน้อย ๕  ล ำดับ 

๑๐.๒ มีความสามารถ
ในการคิดเชิง เหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสำเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์
หรือกำรกระท ำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์
หรือกำรกระท ำด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คำดเดำ หรือ
คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คำดเดำ หรือ
คำดคะเน สิ่งที่อำจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คำดคะเนสิ่งที่อำจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในกำรลง
ควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมี
เหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ำยๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ำยๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ 
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหำโดยลอง
ผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหำ และ
แก้ปัญหำโดยลองผิด   
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหำสร้ำง
ทำงเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหำ 

 
 
 



11 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๑.๑ ท้างานศิลปะ 
ความจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะ
เพ่ือสื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำน
ศิลปะเพ่ือสื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของตนเองโดยมี
กำรดัดแปลง และแปลก
ใหม่จำกเดิมหรือมี
รำยละเอียดเพ่ิมขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำรดัดแปลงแปลก
ใหม่จำกเดิม และมีรำยละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพ่ือสื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่ำทำงเพ่ือสื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของตนเองอย่ำง
หลำกหลำยหรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำงเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึกของ
ตนเองอย่ำงหลำกหลำยและ
แปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ 
การเรียนรู ้

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่ำน
หนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถำม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมำ
อ่ำนและเขียนสื่อควำมคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น ใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
        ในการแสวงหา 
        ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหำค ำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำงๆ ตำมวิธีกำรที่
มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหำค ำตอบ
ของข้อสงสัยต่ำงๆ ตำม
วิธีกำรของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหำค ำตอบของข้อ
สงสัยต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค ำถำม
ว่ำ “ใคร” “อะไร” ในกำร
ค้นหำค ำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค ำถำมว่ำ “ที่ไหน” 
“ท ำไม” ในกำรค้นหำ
ค ำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค ำถำมว่ำ 
“เมื่อไร” “อย่ำงไร” ในกำร
ค้นหำค ำตอบ 
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ระยะเวลาเรียน 

 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงในกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 3 ปี
กำรศึกษำ  ใน 1 ปีกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ภำคเรียน โดยมีเวลำเรียน 200 วันต่อปีกำรศึกษำ แต่ละวันใช้เวลำ
เรียนและปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันวันละ  7 ชัว่โมง 

สาระการเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้ เป็นสื่อกลำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ทุกด้ำน ให้เป็นไปตำมจุดหมำยของหลักสูตรที่ก ำหนด ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ส ำคัญ และสำระที่ควร
เรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส้าคัญ ประสบกำรณ์ส ำคัญเป็นแนวทำงส ำหรับผู้สอนน ำไปใช้ในกำรออกแบบ
กำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรครอบคลุมทุกด้ำน ดังนี้ 
 ๑.๑ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
พัฒนำกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก และกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำท ใน
กำรท ำกิจวัตรประจ ำวันหรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกำสดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย สุข
นิสัย และกำรรักษำควำมปลอดภัย ดังนี้ 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส้าคัญ 
๑.๑.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที ่

(๒) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่
(๓) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำร
ขว้ำง   กำรจับ กำรโยน กำรเตะ 
(๕) กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงอิสระ 

๑.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
 
 
 
 

(๑) กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและกำรสร้ำงจำกแท่งไม้ บล็อก 
(๒) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
(๓) กำรปั้น 
(๔) กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ ด้วย เศษวัสดุ 
(๕) กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก กำรตัด กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ 

1.๑.๓ การรักษาสุขภาพ 
      อนามัยส่วนตน 

(๑) กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ ำวัน 

1.๑.๔ การรักษาความ 
         ปลอดภัย 

(๑) กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ ำวัน 
(๒) กำรฟังนิทำน เรื่องรำว เหตุกำรณ์ เกี่ยวกับกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัย 
(๓) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย 
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

1.๑.๕ การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 

(๑) กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทำง ระดับ และพ้ืนที่ 
(๒) กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกีดขวำง 
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     ๑.๒ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองที่เหมำะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพำะ ที่เป็น    อัต
ลักษณ์ ควำมเป็นตัวของตัวเอง มีควำมสุข ร่ำเริงแจ่มใส กำรเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภำพ ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และควำมเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส้าคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง และกำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบ เสียงดนตรี 

(๒) กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติ 
(๕) กำรท ำกิจกรรมศิลปะต่ำง ๆ 
(๖) กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม 

๑.๒.๒ การเล่น (๑) กำรเล่นอิสระ 
(๒) กำรเล่นรำยบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ 
(๔) กำรเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) กำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำที่นับถือ 
(๒) กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทาง 
         อารมณ์ 

(๑) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒) กำรเล่นบทบำทสมมติ 
(๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) กำรร้องเพลง 
(๕) กำรท ำงำนศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์
เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเอง
มีความสามารถ 

(๑) กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมสำมำรถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน 

(๑) กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีควำมสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้ำ 
    หรือเสียใจและกำรช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบำดเจ็บ 
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      ๑.๓ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำสปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รอบตัวจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคม เช่น กำรเล่น 
กำรท ำงำนกับผู้อื่น กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน กำรแก้ปัญหำข้อขัดแย้งต่ำง ๆ 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส้าคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจ้าวัน 

(๑) กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ ำวัน 
(๒) กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษา 
         ธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อม 

(๑) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและ 
     ภำยนอกห้องเรียน 
(๒) กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ 
(๓) กำรท ำงำนศิลปะที่น ำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มำใช้ซ้ ำหรือ
แปรรูปแล้วน ำกลับมำใช้ใหม่ 
(๔) กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) กำรเลี้ยงสัตว์ 
(๖) กำรสนทนำข่ำวและเหตุกำรณ์ที่เก่ียวกับธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม   
ในชีวิตประจ ำวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม 
         วัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
         ความเป็นไทย 

(๑) กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนในควำมเป็นคนไทย 
(๒) กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อำศัยและประเพณีไทย 
(๓) กำรประกอบอำหำรไทย 
(๔) กำรศึกษำนอกสถำนที่ 
(๕) กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์  
         มีวินัย มีส่วนร่วม 
         และบทบาทสมาชิก 
         ของสังคม 

(๑) กำรร่วมก ำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน 
(๓) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ 
(๔) กำรดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) กำรร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและท้างาน 
         แบบร่วมมือร่วมใจ 

(๑) กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
(๒) กำรเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) กำรท ำศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหา 
         ความขัดแย้ง 

(๑) กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 
(๒) กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ 
         เหมือนและความ 
         แตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑) กำรเล่นหรือท ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
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 ๑.๔ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่ำง ๆ ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย เพ่ือเปิดโอกำสให้เด็กพัฒนำกำรใช้ภำษำ จินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ กำรคิดเชิง
เหตุผล และกำรคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวและมีควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ที่เป็นพ้ืนฐำน
ของกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส้าคัญ 
1.การใช้ภาษา (๑) กำรฟังเสียงต่ำง ๆ ในสิ่งแวดล้อม 

(๒) กำรฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 
(๓) กำรฟังเพลง นิทำน ค ำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องรำว ต่ำง ๆ 
(๔) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมต้องกำร 
(๕) กำรพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง หรือพูดเล่ำเรื่องรำว
เกี่ยวกับตนเอง 
(๖) กำรพูดอธิบำยเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุกำรณ์ และควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ 
(๗) กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่น และกำรกระท ำต่ำง ๆ 
(๘) กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด 
(๙) กำรพูดเรียงล ำดับค ำเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร 
(๑๐) กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน หลำกหลำยประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมล ำพัง กำรอ่ำนร่วมกัน กำรอ่ำนโดยมีผู้ชี้แนะ 
(๑๒) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนท่ีถูกต้อง 
(๑๓) กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำนตัวอักษร ค ำ และข้อควำม 
(๑๔) กำรอ่ำนและชี้ข้อควำม โดยกวำดสำยตำตำมบรรทัดจำกซ้ำยไปขวำ 
และจำกบนลงล่ำง 
(๑๕) กำรสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค ำคุ้นเคย 
(๑๖) กำรสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค ำผ่ำนกำรอ่ำนหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(๑๗) กำรคำดเดำค ำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้ำงซ้ ำ ๆ กัน จำก 
       นิทำน เพลง ค ำคล้องจอง 
(๑๘) กำรเล่นเกมภำษำ 
(๑๙) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียนที่ถูกต้อง 
(๒๐) กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำส และกำรเขียนอิสระ 
(๒๑) กำรเขียนค ำท่ีมีควำมหมำยกับตัวเด็ก/ค ำคุ้นเคย 
(๒๒) กำรคิดสะกดค ำและเขียนเพื่อสื่อควำมหมำยด้วยตนเองอย่ำงอิสระ 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส้าคัญ 
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและ 
         แก้ปัญหา 

(๑) กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม 
(๒) กำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ และสถำนที่จำกมุมมองที่ต่ำงกัน 
(๓) กำรบอกและแสดงต ำแหน่ง ทิศทำง และระยะทำงของสิ่งต่ำง ๆด้วย
กำรกระท ำ ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ 
(๔) กำรเล่นกับสื่อต่ำง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก 
กรวย 
(๕) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจ ำแนกสิ่งต่ำง ๆ ตำมลักษณะและ
รูปร่ำง รูปทรง 
(๖) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และกำรแยก ชิ้นส่วน 
(๗) กำรท ำซ้ ำ กำรต่อเติม และกำรสร้ำงแบบรูป 
(๘) กำรนับและแสดงจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
(๙) กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ 
(๑๐) กำรรวมและกำรแยกสิ่งต่ำง ๆ 
(๑๑) กำรบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่ำง ๆ 
(๑๒) กำรชั่ง ตวง วัดสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน 
(๑๓) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำรเรียงล ำดับ สิ่งต่ำง ๆ ตำม 
ลักษณะควำมยำว/ควำมสูง น้ ำหนัก ปริมำตร 
(๑๔) กำรบอกและเรียงล ำดับกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ 
(๑๕) กำรใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์กับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 
(๑๖) กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำร
กระท ำ 
(๑๗) กำรคำดเดำหรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมีเหตุผล 
(๑๘) กำรมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล 
(๑๙) กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแก้ปัญหำ 

๑.๔.๓ จินตนาการและ 
       ความคิดสร้างสรรค์ 

(๑) กำรรับรู้ และแสดงควำมคิดควำมรู้สึกผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่น 
     และชิ้นงำน 
(๒) กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว 
     และศิลปะ 
(๓) กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้รูปร่ำงรูปทรงจำกวัสดุที่ 
     หลำกหลำย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการ 
         เรียนรู้และการ 
         แสวงหาความรู้ 

(๑) กำรส ำรวจสิ่งต่ำง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) กำรตั้งค ำถำมในเรื่องที่สนใจ 
(๓) กำรสืบเสำะหำควำมรู้เพ่ือค้นหำค ำตอบของข้อสงสัยต่ำง ๆ 
(๔) กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลจำกกำร 
     สืบเสำะหำควำมรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ และแผนภูมิอย่ำงง่ำย 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  สำระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องรำวรอบตัวเด็กที่น ำมำเป็นสื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจำกน ำสำระท่ีควรรู้นั้น ๆ มำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมำยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้น
กำรท่องจ ำเนื้อหำ ผู้สอนสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ควำมต้องกำร และควำมสนใจ
ของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ส ำคัญ ทั้งนี้ อำจยืดหยุ่นเนื้อหำได้ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 

 

 

 

๒.๑ เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
     เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นำมสกุล รูปร่ำงหน้ำตำ  อวัยวะ
ต่ำงๆ วิธีระวังรักษำร่ำงกำยให้สะอำดและมีสุขภำพอนำมัย
ที่ดี กำรรับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์ กำรระมัดระวัง
ควำมปลอดภัยของตนเองจำกผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้ง
กำรปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่ำงปลอดภัย กำรรู้จักประวัติควำม
เป็นมำของตนเองและครอบครัว กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิก
ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน กำรเคำรพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน กำรรู้จักแสดงควำมคิดเห็นของตนเองและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน กำรก ำกับตนเอง กำรเล่นและท ำสิ่ง
ต่ำง ๆ ด้วยตนเองตำมล ำพังหรือกับผู้อ่ืน กำรตระหนักรู้
เกี่ยวกับตนเอง ควำมภำคภูมิใจในตนเอง กำรสะท้อนกำร
รับรู้อำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน กำร
แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกอย่ำงเหมำะสม กำร
แสดงมำรยำทที่ดี กำรมีคุณธรรมจริยธรรม 

     เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับครอบครัวสถำนศึกษำ 
ชุมชน และบุคคลต่ำง ๆ ที่เด็กตอ้งเก่ียวข้องหรือใกล้ชิด
และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ ำวัน สถำนที่ส ำคัญ วัน
ส ำคัญ อำชีพของคนในชุมชน ศำสนำ แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน สัญลักษณ์ส ำคัญของชำติไทยและกำรปฏิบัติ
ตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นและควำมเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

           ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว           ๒.4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
     เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ กำร
เปลี่ยนแปลงและควำมสัมพันธ์ของมนุษย์  สัตว์  พืช 
ตลอดจนกำรรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ ำ ท้องฟ้ำ สภำพอำกำศ ภัย
ธรรมชำติ แรงและพลังงำนในชีวิตประจ ำวันที่แวดล้อมเด็ก 
รวมทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรรักษำสำธำรณสมบัติ 

     เด็กควรเรียนรู้ เกี่ ยวกับกำรใช้ภำษำเ พ่ือสื่ อ
ควำมหมำยในชีวิตประจ ำวัน ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับ
กำรใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนำด รูปร่ำง รูปทรง ปริมำตร น้ ำหนัก 
จ ำนวน  ส่ วนประกอบ  กำร เปลี่ ย นแปลงและ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว เวลำ เงิน ประโยชน์ 
กำร ใช้ ง ำน  และกำร เลื อก ใช้ สิ่ ง ของ เครื่ อ ง ใ ช้  
ยำนพำหนะ กำรคมนำคม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ต่ ำง  ๆ ที่ ใช้อยู่ ในชีวิตประจ ำวันอย่ ำงประหยัด 
ปลอดภัยและรักษำสิ่งแวดล้อม 
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สาระท่ีควรเรียนรู้รายปี  
 

  
อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
1.ร่างกายของเรา 

1) ชื่อของอวัยวะของร่ำงกำย 
2) หน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆของ

ร่ำงกำย 
3) ควำมส ำคัญของอวัยวะส่วน

ต่ำง ๆ 
4) กำรระวังรักษำอวัยวะของ

ร่ำงกำย 
5) อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับ

อวัยวะส่วนต่ำง ๆ 

1.ร่างกายของหนู 
1) ชื่ออวัยวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
2) หน้ำที่และควำมส ำคัญของ

อวัยวะ 
3) รูปร่ำง ลักษณะ ของตนเอง 
4) ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 

ชำย-หญิง 
5) กำรดูแลรักษำสุขภำพและควำม

สะอำดของร่ำงกำย 

1.ฉันและเธอ 
1) ชื่อตนเอง ชื่อเพ่ือน ชื่อเพ่ือนใหม่

ในห้องเรียน 
2) ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
3) กิจวัตรประจ ำวัน สุขนิสัยที่ดี 
4) มำรยำทกำรอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน 
5) กำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย 

2. เด็กดีพิบูลเวศม์ 
1) ชื่อจริงของตนเอง 
2) ชื่อเล่นของตนเองและเพ่ือน 
3) สัญลักษณ์ประจ ำตัวและเพ่ือน 
4) เพศชำย – เพศหญิง 
5) กำรปฏิบัติตนของเด็กชำย-

เด็กหญิง 

  2.ประสาทสัมผัส 
1) ชื่อของประสำทสัมผัสทั้ง 5 
2) หน้ำที่ของประสำทสัมผัสทั้ง 5 
3) ควำมส ำคัญของประสำททั้ง 5  
4) กำรดูแลรักษำควำมสะอำด 

2. ประสาทสัมผัส 
1) กำรมองเห็นด้วยตำ 
2) กำรฟังเสียงด้วยหู 
3) กำรดมกลิ่นด้วยจมูก 
4) กำรชิมรสชำติด้วยลิ้น 
5) กำรสัมผัสด้วยผิวกำย 

๓.วันเด็ก วันครู 
1) ค ำขวัญวันเด็ก 
2) หน้ำที่ของเด็ก 
3) ค ำขวัญวันครู 
4) กำรปฏิบัติตนต่อครู 

 3 วันเด็ก วันครู 
1) ควำมส ำคัญของเด็กค ำขวัญ  

วันเด็ก 
2) หน้ำที่ของเด็กที่ต้องปฏิบัติ  
3) สิ่งที่ท ำในวันเด็ก 
4) ควำมส ำคัญของครู 
5) กำรปฏิบัติตนต่อครู 

๔.กิน นอน เล่น เป็นเวลา 
1) อำหำรของโรงเรียน 
2) กำรรับประทำนอำหำรและกำร

ใช้ห้องน้ ำ – ห้องส้วม 
3) กำรนอนหลับพักผ่อน 
4) กิจวัตรประจ ำวัน สุขนิสัยที่ดี 

       ๓. เด็กดีที่น่ารัก 
1) กำรปฏิบัติในกำรเป็นเด็กท่ีดี 
2) กำรไหว้งำมตำมมำรยำทไทย 
3) กำรรอคอย ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
4) กำรประหยัดอดออม 
5) กำรใช้ค ำพูดที่ไพเรำะ 
6) 5 ค ำมงคล 
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อนุบาลปีที ่1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

๕.มารยาทงามยามรับประทาน 
1) ชื่อภำชนะในกำรรับประทำน

อำหำร 
2) กำรใช้ภำชนะอย่ำงถูกวิธี 
3) มำรยำทในกำรรับประทำน 
4) กำรรับประทำนอำหำรด้วย

ตนเอง 
5) กำรจัดเก็บภำชนะ 

  

๖.หนูน้อยคนเก่งเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1) เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอ

กิน 
2) กำรพ่ึงพำตนเอง 
3) กำรประหยัดอดออม 
4) กำรเอ้ือเฟ้ือ/กำรแบ่งปัน 

 1.ทฤษฎีปรัชญำแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ควำมพอในสิ่งที่มีอยู่ 
3.กำรพ่ึงพำตนเอง 
4. มีจิตสำธำรณะ 
5.พอประมำณ 

  ๗.ค่านิยม 12 ประการ 
1) คุณธรรม-จริยธรรม 
2) กำรปฏิบัติต่อส่วนร่วม 
3) กำรรักษำวัฒนธรรมประเพณี 
4) ควำมรักควำมร่วมมือกัน 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

  ๘. หนูน้อยมาโรงเรียน 
1) ชื่อโรงเรียน 
2) สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
3) พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน 
4) ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

  

  ๙. พิบูลเวศม์น่าอยู่ 
1) ชื่อครูประจ ำชั้น,พ่ีเลี้ยง‚เพ่ือน 
2) ชื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3) บุคคลต่ำง ๆในโรงเรียนที่ควร

รู้จัก 
4) สถำนที่ต่ำง ๆในโรงเรียน 

 

     ๔.ต้อนรับสู่พิบูลเวศม์ 
1) ชื่อโรงเรียน 
2) ชื่อบุคคลที่ควรรู้จักในโรงเรียน 
3) ที่อยู่โรงเรียน 
4) สถำนที่ต่ำง ๆในโรงเรียน 
5) ข้อปฏิบัติตนในโรงเรียน 

        ๔.พิบูลเวศม์น่าอยู่ 
1) ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง สัญลักษณ์

ประจ ำโรงเรียน 
2) บุคคลในโรงเรียนที่ควรรู้จัก 
3) สถำนที่ /ห้องเรียนรู้ต่ำง ๆ ใน

โรงเรียน 
4) กฎระเบียบและข้อตกลง 
5) ห้องเรียนของเรำ 

๑๐.คุณครูผู้ใกล้ชิด 
1) บุคคลต่ำงๆในโรงเรียนที่ควรรู้จัก 
2) ชื่อคุณครูประจ ำชั้น พ่ีเลี้ยง 
3) คุณครูห้องข้ำงเคียง 
4) คุณครูพยำบำล ครูห้องสมุด 
5) ครูเวรประจ ำวัน ฯลฯ 
6) แม่ครัว คนงำน ภำรโรง ฯลฯ 

  

     11.อยู่ร่วมกันแสนสุขใจ 
1) ห้องเรียนและมุมต่ำงในโรงเรียน 
2) ข้อตกลงของห้องเรียน 
3) ข้อตกลงในกำรเล่นมุมต่ำงๆใน

ห้องเรียน 
4) กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของ

ห้องเรียน 
5) กำรปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 

 

    ๕. ห้องเรียนแสนสนุก 
1) ชื่อของห้องเรียน สีประจ ำ

ห้องเรียน 
2) มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน 
3) ข้อตกลงในห้องเรียน 
4) กำรปฏิบัติตนในอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
5) มำรยำทต่ำงๆที่ควรปฏิบัติ 
กำรรักษำควำมสะอำดของห้องเรียน 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  (ต่อ) 

     ๑๒.ครอบครัวสุขสันต์ 
1) บุคคลที่อยู่ในบ้ำน 
2) กำรปฏิบัติตนต่อบุคคลในบ้ำน

อย่ำงเหมำะสม 
3) กำรช่วยเหลืองำนบ้ำน 
4) ชื่อสถำนที่ใกล้เคียงบ้ำน 
5) กำรปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้ำนอย่ำง

เหมำะสม 

 

    ๖. บ้านและครอบครัว 
1) ชื่อและลักษณะของบ้ำน 
2) ส่วนประกอบของบ้ำน 
3) ควำมส ำคัญของห้องต่ำง ๆ 
4) บุคคลและสมำชิกภำยในบ้ำน 
5) กำรปฏิบัติตนและเป็นสมำชิกที่ดี

ภำยในบ้ำน 

 

     ๕. ครอบครัวหรรษา 
1) บ้ำนเลขท่ี ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
2) บ้ำนท ำจำกวัสดุได้หลำยอย่ำง 
3) สมำชิกในบ้ำน ต้องกำร

ปัจจัยพื้นฐำนและควำมรัก 
4) ห้องต่ำง ๆภำยในบ้ำน 
5) กำรปฏิบัติตนต่อครอบครัว  

     ๑๓.พระคุณแม่ 
1) ควำมส ำคัญต่อวันแม่  
2) ควำมรักของแม่ที่มีต่อลูก 
3) กำรปฏิบัติตนต่อแม่ 
4) พระนำมและพระรำชกรณียกิจ

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์
พระบรมรำชินีนำ 
 

    ๗. แม่คนดีที่หนึ่ง 
1) ควำมหมำย ควำมส ำคัญของแม่ 
2) วันแม่แห่งชำติ พระนำมสมเด็จ

พระนำงเจ้ำพระบรมรำชีนีนำรถ 
3) สัญลักษณ์ วันแม่  
4) กำรปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี 
5) กำรบ ำเพ็ญประโยชน์และกำร

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

        ๖.รักแม่ 
1) ควำมหมำยควำมส ำคัญของแม่ 
2) วันแม่แห่งชำติ พระนำมสมเด็จ

พระนำงเจ้ำฯ 
3) สัญลักษณ์ วันแม่  
4) กำรปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี 
5) กำรบ ำเพ็ญประโยชน์และกำร

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

1๔.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 
10 
1) พระนำม 
2) ประวัติ 
3) พระรำชกรณีย์กิจ 
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
5) กำรท ำควำมดีถวำยในหลวง 

 
 
 
 
 
 

๘.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 
1) พระนำม 
2) ประวัติ 
3) พระรำชกรณีย์กิจ 
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
5) กำรท ำควำมดีถวำยในหลวง 

 
 
 
 

๗.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 
1) พระนำม 
2) ประวัติ 
3) พระรำชกรณีย์กิจ 
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
5) กำรท ำควำมดีถวำยในหลวง 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  (ต่อ) 

      ๙. ตามรอยพ่อหลวง 
1) ประวัติของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9  
2) พระรำชกรณีย์กิจ  เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง 
3) ควำมหมำยของพ่อ 
4) ควำมส ำคัญและหน้ำที่ของพ่อ 
5) กำรปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อ 

 

    ๘. ค้าสอนของพ่อ 
1) ควำมส ำคัญของวันพ่อ  
2) พระรำชกรณีย์กิจ ในหลวง ร.9 
3) สัญลักษณ์ของวันพ่อ 
4) กำรปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อแม่  
5) จิตสำธำรณะ 

 

     ๑๕.ชุมชนของเรา 
1) ที่ตั้งของชุมชน 
2) สถำนที่ส ำคัญในชุมชน 
3) อำชีพในชุมชน 
4) กำรปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน

กำรเป็นสมำชิกท่ีดีของชุมชน 

      ๑๐.ชุมชนของเรา 
1) ชื่อชุมชน 
2) ชื่อบุคคลส ำคัญในชุมชน 
3) สถำนที่ส ำคัญต่ำง ๆในชุมชน 
4) อำชีพในชุมชนกำรปฏิบัติตนใน

ชุมชน 

   ๙. ชุมชนพิบูลเวศม์ 
1) ชื่อ ควำมหมำยของชุมชน 
2) สถำนที่ส ำคัญในชุมชน 
3) อำชีพของคนในชุมชน 
4) แผนที่ชุมชน พิบูลเวศม์ 
5) กำรปฏิบัติตนในกำรอยูร่วมกัน

ของคนในสังคม 

   ๑๖.กรุงเทพน่าอยู่ 
1) ค ำขวัญกรุงเทพมหำนคร 
2) สถำนที่ท่องเที่ยว 
3) ชื่อสวนสวยของกรุงเทพ 
4) กำรเดินทำง 
 

   ๑๑.เมืองไทยน่าอยู่ 
1) ชื่อเมืองหลวงของไทย 
2) ชื่อบุคลส ำคัญของประเทศไทย 
3) สัญลักษณ์ ควำมหมำยของธงชำติ

ไทย 
4) ลักษณะแผนที่และสถำนที่ส ำคัญ

ของประเทศไทย 
5) อำหำร ประเพณี ของแต่ละภำค 

๑๐. คนไทยรักเพื่อนบ้าน 
1) เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  

ภำษำไทย 
2) 10 ประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย 
3) ธงชำติ ควำมหมำยของธงประจ ำ

ชำติในอำเซียน 
4) สัญลักษณ์ของอำเซียน 
5) ภำษำอำเซียน 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
ธรรมชาติรอบตัว 

       ๑๗ .สัตว์น่ารัก 
1) สัตว์ที่พบเห็น 
2) สัตว์เลี้ยง 
3) สัตว์น้ ำ 
4) สัตว์บก 
5) ประโยชน์และโทษของสัตว์ 

        1๒. สัตว์น่ารัก 
1) ชื่อของสัตว์ชนิดต่ำง ๆ 
2) ประเภทและลักษณะของสัตว์ 
3) ที่อยู่อำศัยและอำหำรของสัตว์ 
4) ประโยชน์และโทษของสัตว์ 
5) กำรระวังอันตรำยจำกสัตว์ 
6) กำรดูแลตนเองและผู้อ่ืนเมื่อไป

ทัศนศึกษำ 

        11. สัตว์น่ารู้ 
1) ชื่อสัตว์ 
2) กำรจัดกลุ่มประเภทของสัตว์  

จัดตำมที่อยู่อำศัย และตำม
โครงสร้ำง 

3) ธรรมชำติชีวิตของสัตว์ต่ำง ๆ 
4) วงจรชีวิตสัตว ์
5) ประโยชน์ของสัตว์และ        

กำรอนุรักษ์ 

         ๑๓.น้้าใส ไหลเย็น 
1) แหล่งน้ ำ 
2) ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำ 
3) ประโยชน์ของน้ ำ  
4) ประเพณีลอยกระทง 
5) กำรดูแลรักษำและกำรประหยัด

น้ ำ 

    ๑๒. น้้ามีคุณค่า 
1) ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำ 
2) แหล่งน้ ำ 
3) ประโยชน์ของน้ ำและแหล่งน้ ำ  
4) วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
5) กำรใช้อย่ำงประหยัดและกำร

อนุรักษ์แหล่งน้ ำ 
6)  

      ๑๔. ต้นไม้ประจ้าโรงเรียน 
1) ต้นไม้ในโรงเรียน 
2) ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
3) ส่วนประกอบของต้นไม้ 
4) ควำมส ำคัญและประโยชน์ 
5) กำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรปลูก

ต้นไม้ 
 

  1๓. ต้นไม้ 
1) ชื่อต้นไม้ ใกล้ตัว 
2) ส่วนประกอบของต้นไม้  
3) เปรียบเทียบลักษณะของต้นไม้ 
4) ประโยชน์ของต้นไม้ 
5) กำรปลูก กำรดูแลต้นไม้ 

        ๑๘. ธรรมชาติรอบตัว 
1) ธรรมชำติที่อยู่ใกล้ตัว 
2) สถำนที่ที่เป็นธรรมชำติ 
3) กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4) กำรปลูกฝังนิสัยรักธรรมชำติ 
5) ประโยชน์ของธรรมชำติ 

   1๕. โลกสวยด้วยมือเรา 
1) ควำมหมำยและชื่อเรียกของขยะ 
2) กำรคัดแยกประเภทของขยะ 
3) กำรน ำขยะกลับมำใช้ 
4) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
5) รักษำควำมสะอำดสถำนที่ต่ำง ๆ 
 
 

 1๔. เสียงอะไร 
1) กำรเกิดเสียง 
2) ส ำรวจเสียง 
3) พลังงำนน้อยท ำให้เกิดเสียงเบำ 
4) เสียงดังและเสียงเบำ 
5) กำรเดินทำงของเสียง 



24 
 

อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
ธรรมชาติรอบตัว 

 1๖. ผีเสื้อหลากสี 
1) ชื่อและชนิดของผีเสื้อ 
2) วงจรชีวิตของผีเสื้อ 
3) ลักษณะและส่วนประกอบของ

ผีเสื้อ 
4) อำหำรและที่อยู่อำศัย 
5) ประโยชน์และโทษของผีเสื้อ 

1๕. แมลงเพื่อนรัก 
1) ชื่อ แมลงชนิดต่ำง ๆ 
2) ลักษณะของแมลง 
3) ธรรมชำติชีวิตของแมลง 
4) วงจรชีวิตแมลง 
5) โทษและประโยชน์ของแมลง 

 
      ๑๗.  ดอกไม้แสนสวย 

1) ดอกไม้ในโรงเรียน 
2) ชื่อของดอกไม้ 
3) ลักษณะและส่วนประกอบดอกไม้ 
4) กำรเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์

ดอกไม้ 
5) กำรแลต้นดอกไม้ 
 

      1๖. ดอกบัว 
1) ควำมหมำย/สัญลักษณ์ประจ ำ

โรงเรียน 
2) ลักษณะ /ชนิดของดอกบัว  
3) กำรเจริญเติบโต กำรดูแล 
4) ประโยชน์และโทษของดอกบัว 

กำรรักสิ่งแวดล้อม 
 

        ๑๙.ฤดูกาล 3 ดู 
1) สภำพอำกำศแต่ละฤดูกำล 
2) กำรรักษำสุขภำพ 
3) กำรปฏิบัติตน 
4) ควำมแตกต่ำงของฤดูต่ำง ๆ 
 

    1๘. ฤดูกาลที่หนูรัก 
1) ฤดูต่ำง ๆในประเทศไทย 
2) กำรปฏิบัติตำมฤดูกำล 
3) โรคติต่อที่มำตำมฤดูกำล 
4) กำรดูแลรักษำสุขภำพ 
 

     1๗. อากาศ 
1) คุณสมบัติของอำกำศ  
2) ประโยชน์ของอำกำศ 
3) สภำพอำกำศ/ฤดูกำล  
4) มลภำวะที่ท ำให้อำกำศเสีย  
5) กำรรักษำอำกำศให้บริสุทธิ์ 

รักษำสิ่งแวดล้อม 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 

      ๒๐.อาหารดีมีประโยชน์ 
1) ชื่ออำหำรชนิดต่ำง ๆ 
2) อำหำรหลัก 5 หมู่ 
3) ประโยชน์ของอำหำร 
4) มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 
5) กำรประกบอำหำร 

     ๑๙. กินอย่างมีคุณค่า 
1) ชื่ออำหำร,อำหำรหลัก 5 

หมู่ 
2) ควำมส ำคัญของอำหำรแต่

ละมื้อ 
3) ประโยชน์และโทษของ

อำหำรที่รับประทำน 
4) วิธีกำรประกอบอำหำรอย่ำง

ง่ำย 
5) มำรยำทในกำรรับประทำน 

          18. กินดีมีสุข 
1) อำหำรหลัก 5 หมู่ 
2) ปริมำณกำรรับประทำนอำหำรที่

เหมำะสมตำมวัย 
3) อำหำรที่ไม่ควรรับประทำน 
4) มำรยำทในกำรรับประทำน

อำหำร 
5) วิธีกำรประกอบอำหำร 

        ๒๐.ข้าวดีมีประโยชน์ 
1) ลักษณะของข้ำวและต้นข้ำว 
2) ชนิดและประเภทของข้ำว 
3) ประโยชน์ของข้ำว 
4) วิธีกำรหุงข้ำวแบบง่ำยๆ 
5) วิธีกำรเก็บรักษำข้ำว 

 
 

      ๑๙. ข้าวกับชาวนาไทย 
1) ลักษณะของข้ำวชนิดต่ำง ๆ  
2) ลักษณะของต้นข้ำว นำ ชำวนำ  
3) วิธีกำรปลูกข้ำว 
4) อำหำรที่ท ำจำกข้ำว 
5) ประโยชน์ของข้ำว และ ต้นข้ำว 

         ๒๑.ผลไม้ชวนชิม 
1) ชื่อ และลักษณะของผลไม้  
2) กำรรับประทำนผลไม้อย่ำงถูกวิธี 
3) กำรท ำควำมสะอำดผลไม้ 
4) ประโยชน์ของผลไม้ 
5) กำรถนอมอำหำรที่ท ำจำกผลไม้/ กำร

ประกอบอำหำร 

       ๒0. ผลไม้ไทยไทย 
1) ชื่อผลไม้ 
2) ลักษณะของผลไม้ 
3) ประโยชน์และโทษของผลไม้ 
4) กำรแปรรูปผลไม้/กำรประกอบ

อำหำรจำกผลไม้ 
5) กำรเจริญเติบโตของต้นไม้ 

      ๒๒.ปลอดภัยไว้ก่อน 
1) สิ่งของใกล้ตัวที่เป็นอันตรำย 
2) อันตรำยจำกไฟ/ไฟฟ้ำ 
3) อันตรำยจำกสัตว์/สัตว์มีพิษ 
4) อุบัติเหตุ 
5) กำรระมัดระวังตนเอง 

    2๑.ปลอดภัยไว้ก่อน 
1) อันตรำยจำกอุบัติเหตุ

ภำยในบ้ำน 
2) อันตรำยนอกบ้ำน 
3) กำระมัดระวังภัยรอบตัว 
4) กำรเก็บรักษำสิ่งของต่ำง ๆ 

เข้ำท่ีให้ปลอดภัย  

     21.ปลอดภัยไว้ก่อน 
1) กำรเกิดอุบัติเหตุ 
2) ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ ำวัน

ที่ควรระวัง 
3) ภัยธรรมชำต ิ
4) เชื่อโรคใกล้ตัว 
5) สำรเคมี สำรพิษ ใน

ชีวิตประจ ำวันที่ควรระวัง 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

         ๒๓.ดื่มนมกันเถอะ 
1) ชนิดของนม นมที่ได้จำกสัตว์ นมที่ได้

จำกพืช 
2) คุณค่ำของนม 
3) กำรปฏิบัติตนในกำรดื่มนม 
4) อำหำรที่มีนมเป็นส่วนประกอ 
5) กำรประกอบอำหำร “ นม ” 

     ๒๒.นมแสนอร่อย 
1) ประเภทของนมที่นิยมดื่ม 
2) ควำมแตกต่ำงของรสชำตินม 
3) ประโยชน์และโทษของนม 
4) วิธีกำรเก็บ รักษำ นม ต่ำง ๆ  
5) วิธีประกอบอำหำรเกี่ยวกับ

นม 

 

        ๒๔. นักส้ารวจตัวน้อย 
1) ส ำรวจสิ่งต่ำง ๆ บริเวณโรงเรียน 
2) สังเกตและเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง

ของก้อนหินและดอกไม้ 
3) สนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
4) กำรส ำรวจ/อุปกรณ์(แว่นขยำย) 
5) กำรฟังนิทำนแลตอบค ำถำม 

 

    ๒๓.หนูน้อยนักทดลอง 
1) ส ำรวจสิ่งต่ำง ๆในบริเวณ

โรงเรียน 
2) สังเกต เปรียบเทียบควำม

แตกต่ำงของสิ่งที่พบเห็น 
3) ตั้งค ำถำมและทดลองสิ่งที่

อยำกทดลอง 
4) หำค ำตอบจำกสิ่งที่ทดลอง

ใกล้ตัว 
5) สรุปผลกำรทดลอง

วิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำยๆ 

 

    2๒. หนูน้อยนักวิทย์ 
1) ส ำรวจสิ่งต่ำง ๆในบริเวณ

โรงเรียน 
2) สังเกต สิ่งของรอบตัวท ำจำกวัสดุ

ต่ำงกัน 
3) อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ และกำรใช้

ที่เหมำะสม 
4) กำรทดลอง ลูกกลมๆ (บ้ำนแห่ง

อนำคต) 
5) กำรทดลอง สูงขึ้นไปบนท้องฟ้ำ 

(โลกแห่งกำลเวลำ) 
6)  

 2๔. การเดินทางแสนสนุก 
1) ชื่อยำนพำหนะต่ำง ๆ 
2) ประเภทของยำนพำหนะ 
3) กำรเดินทำง บก อำกำศ น้ ำ 
4) สัญญำณจรำจร 
5) กำรระมัดระวังตนเองให้

ปลอดภัยจำกกำรเดินทำง 

     2๓. การคมนาคม การเดินทาง 
1) ชื่อยำนพำหนะต่ำง ๆ 
2) ประเภทของยำนพำหนะ 
3) กำรเดินทำง บก อำกำศ น้ ำ 
4) สัญญำณจรำจร 
5) กำรระมัดระวังตนเองให้

ปลอดภัยจำกกำรเดินทำง 

 2๕. เทคโนโลยีน่ารู้ 
1) ชื่อและเครื่องมือในกำร

สื่อสำร 
2) ควำมส ำคัญของเทคโนโลยี 
3) วิธีกำรใช้เทคโนโลยีที่

เหมำะสม 
4) ประโยชน์และโทษของกำร

ใช้  เทคโนโลย ี

2๔. การสื่อสารและเทคโนโลยี  
๑) ควำมหมำยกำรสื่อสำร 
เทคโนโลยี       
๒) เครื่องมือสื่อสำร สัญลักษณ์ 
๓) โทรศัพท์มือถือ 
๔) โทรทัศน์ 
๕) กำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี) อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี) 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 

     ๒๕.  สวัสดีปีใหม่ 
1) ค ำอวยพรปีใหม่ 
2) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3) ควำมส ำคัญของวันปีใหม่ 
4) กำรเป็นผู้มีน้ ำใจ รู้จักกำรให้ 
กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม 

      2๖ สวัสดีปีใหม่ 
1) ควำมหมำยของวันขึ้นปีใหม่ 
2) ควำมส ำคัญของวันขึ้นปีใหม่ 
3) กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันขึ้นปี

ใหม่ 
4) กำรส่งค ำอวยพร ของขวัญ

ให้บุคคลต่ำง ๆ 
5) ประเพณีไทยที่ปฏิบัติในวัน

ปีใหม่ 

        2๕. วันปีใหม่ 
1) ควำมส ำคัญของวันปีใหม่ 
2) กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ 
3) วันส ำคัญและประเพณีท่ีควร

ปฏิบัติ 
4) กำร์ดอวยพร  
5) ประเพณีที่กำรอนุรักษ์ประเพณี 

         ๒๖.ของใช้ของฉัน 
1) ชื่อของใช้ประจ ำตัว  
2) กำรใช้ของใช้อย่ำงถูกต้อง 
3) กำรช่วยเหลือตนเองในกำรใช้และเก็บ

ของใช้ 
4) กำรใช้และกำรเก็บรักษำของใช้ให้เป็น

ที ่
5) กำรเลือกใช้ของใช้อย่ำงปลอดภัย 

      2๗.ของเล่น – ของใช้ 
1) ชื่อของเล่น - ของใช้ 
2) กำรแยกประเภทของเล่น 

ของใช้  
3) วิธีกำรเล่น และกำรใช้

สิ่งของ 
4) กำรเก็บรักษำของเล่นของใช้ 
5) กำรช่วยเหลือตนเองและ

กำรแบ่งปันผู้อ่ืน 
 

 

    ๒๗.หนูน้อยนักคิดคณิตศาสตร์ 
1) รูปทรงต่ำง ๆ วงกลมสี่เหลี่ยม 
2) สิ่งรอบตัวที่มีขนำดต่ำงกัน 
3) สิ่งรอบตัวที่มีควำมสูงต่ำงกัน 
4) สิ่งของมีน้ ำหนักแตกต่ำงกัน 
5) จ ำนวนนับ 1-5 และจับคู่1ต่อ1 

       ๒๘.  คณิต หรรษา 
1) ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน 
2) กำรเปรียบเทียบ จ ำแนกสิ่ง

ต่ำงๆ 
3) กำรชั่งน้ ำหนัก หนัก เบำ 
4) กำรวัดขนำด สั้น ยำว 
5) ทิศทำง  

2๖. คณิตคิดสนุก 
1) เครื่องหมำยต่ำง ๆรอบตัวเรำ 
2) ตัวเลขที่พบในชีวิตประจ ำวัน 
3) รูปทรงเรขำคณิตต่ำง ๆ 
4) กำรวัดสิ่งต่ำง ๆในชีวิตประจ ำวัน 
5) ค่ำของเงิน 

      ๒๘.ตาวิเศษ 
1) กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร

ประจ ำวัน 
2) ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) กำรประหยัดอดออม 

 2๗. ปฐมวัยพิชิตขยะ 
1) ควำมหมำยและแหล่งที่มำของ

ขยะ 
2) ประเภทของขยะ 
3) กำรคัดแยกขยะ 
4) กำรลดปริมำณของขยะ 
5) โทษและอันตรำยที่มำจำกขยะ 
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ตารางการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีแบบรวมอายุและช้ันปี 
พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี  
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

1.1 น้ ำหนัก 
ส่วนสูงตำม
เกณฑ์ 

1.1.1น้ ำหนัก
และส่วนสูงตำม
เกณฑ์ของกรม
อนำมัย 

1.1.1น้ ำหนัก
และส่วนสูงตำม
เกณฑ์ของกรม
อนำมัย 

1.1.1น้ ำหนักและ
ส่วนสูงตำมเกณฑ์
ของกรมอนำมัย 

1. กำรปฏิบัติตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยในกิจก
วัตรประจ ำวัน 

1. อำหำรที่ช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต 
2.ปริมำณอำหำรที่เหมำะสมตำมวัย 

1.2 มีสุขภำพ
อนำมัยสุขนิสัย
ที่ด ี

1.2.1ยอม
รับประทำน
อำหำรที่มี
ประโยชน์และ
น้ ำดื่มที่สะอำด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.2.1รับประทำน
อำหำรที่มี
ประโยชน์และน้ ำ
ดื่มที่สะอำดด้วย
ตนเอง 

1.2.1รับประทำน
อำหำรที่มี
ประโยชน์ได้หลำย
ชนิดและน้ ำดื่มท่ี
สะอำดได้ด้วย
ตนเอง 

1.กำรปฏิบัติตนตำมสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ ำวัน 
 

 

 1. อำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
 2. อำหำรหลัก 5 หมู่ 
 3. มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 
 4. สุขนิสัยในกำรรับประทำนอำหำร 
 5. กำรมีเจตคติที่ดีต่อกำรรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์ 

1.2.2 ล้ำงมือ
ก่อนรับประทำน
อำหำรและหลัง
กำรใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมเม่ือมีผู้
ชี้แนะ 

1.2.2ล้ำงมือก่อน
รับประทำน
อำหำรและหลัง
กำรใช้ห้องน้ ำห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

1.2.2ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำร
และหลังกำรใช้
ห้องน้ ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

1.กำรปฏิบัติตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจ ำวัน 
2.กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ ำวัน 
3. กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ ำวัน 
 
  

1. กำรดูแลรักษำร่ำงกำยให้สะอำดและ
ปลอดภัย 
2. กำรล้ำงมือ 7 ขั้นตอน 

1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลำ 

1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลำ 

1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลำ 

1.กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจ ำวัน 

 1. ประโยชน์ของกำรนอนหลับพักผ่อน 
 2. ปริมำณกำรนอนที่เหมำะสมกับวัย 
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พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

1.2 มีสุขภำพ
อนำมัยสุขนิสัย
ที่ด ี(ต่อ) 

1.2.4 ออก
ก ำลังกำยเป็น
เวลำ 

1.2.4 ออกก ำลัง
กำยเป็นเวลำ 

1.2.4 ออกก ำลัง
กำยเป็นเวลำ 

1.กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กำรขว้ำง จับ โยน เตะ   
2.กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงอิสระ 
3.กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
4.กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
5.กำรเล่นนอกห้องเรียน 
6.กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกรีดขวำง 
7.กำรเล่นอิสระ 

1.ประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย 
2. กำรออกก ำลังกำย /เล่นอุปกรณ์กีฬำ 
3. กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงถูกวิธี และ
ปลอดภัย 

1.3.รักษำ
ควำมปลอดภัย
ตนเองและผู้อื่น 

1.3.1เล่นและ
ท ำกิจกรรมอย่ำง
ปลอดภัย 

1.3.1เล่นและท ำ
กิจกรรมอย่ำง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

1.3.1 เล่นท ำ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัย 

1.กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ ำวัน 
2.กำรฟังนิทำนเรื่องรำวเหตุกำรณ์เก่ียวกับกำร
ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย  
3.กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย 
4.กำรเล่นบทบำทสมมุติเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  

5. กำรเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 

1. กำรเกิดอุบัติเหตุ 
2. กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและ
กำรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำงปลอดภัยใน
ชีวิตประจ ำวัน 
3.กำรดูแลรักษำควำมสะอำดของใช้ส่วนตัว 
4.สัญลักษณ์เก่ียวกับควำมปลอดภัย 
5.กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมเม่ือเจ็บป่วย 
6.กำรระวังภัยจำกคนแปลกหน้ำและอุบัติภัย
ต่ำง ๆ 

27 



31 
 

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

 
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

2.1เคลื่อนไหว 
อย่ำง
คล่องแคล่ว 
ประสำน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

2.1.1เดินตำม
แนวที่ก ำหนดได้ 

2.1.1เดินต่อเท้ำไป
ข้ำงหน้ำเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกำง
แขน 

2.1.1 เดินต่อเท้ำถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกำงแขน 

1.กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทำงระดับพ้ืนที่ 
2.กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงอิสระ 
3.กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย 

1.กำรเดินพ้ืนฐำน 
2.กำรเดินไปข้ำงหน้ำ – หลัง 
3.กำรเดินตำมรูปแบบที่ก ำหนดเอง 

2.1.2 กระโดด
สองขำขึ้นลงอยู่
กับท่ีได้ 

2.1.2 กระโดดขำ
เดียวอยู่กับที่ได้โดย
ไม่เสียกำรทรงตัว 

2.1.2 กระโดดขำเดียว
ไปข้ำงหน้ำได้อย่ำง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียกำร
ทรงตัว 

1.กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกรีดขวำง 
2.กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทำงระดับพ้ืนที่ 
3.กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
 

1.กำรกระโดดข้ำมสิ่งกีดขวำง 
2.กำรกระโดดขำคู่ 
3.กำรกระโดดขำเดียว 
4.กำรกระโดดประกอบอุปกรณ์ /ตำมร)
แบบที่ก ำหนดเอง 

2.1.3 วิ่งแล้ว
หยุดได้ 

2.1.3 วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวำงได้ 

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวำงได้อย่ำง
คล่องแคล่ว 

1.กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกีดขวำง 
2.กำรกำรเล่นบทบำทสมมุติ เหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
3.กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
4.กำรเคลื่อนไหว โดยควบคุมตนเอง ไปใน
ทิศทำง ระดับ พื้นที่ 
 

1.กำรวิ่งพื้นฐำน 
2.กำรวิ่งซิกแซก 
3.วิ่งตำมรูปแบบที่ก ำหนดเอง 
4.กำรมุด ลอด คลำน กลิ้ง  
5.กำรเล่นเกมกำรละเล่น 

2.1.4 รับบอล
โดยใช้มือและ
ล ำตัวช่วย 

2.1.4 รับบอลโดย
ใช้มือท้ังสองข้ำง 

2.1.4 รับบอลที่
กระดอนขึ้นจำกพ้ืนได้ 

1. กำรเคลื่อนไหวที่ใช้ประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรขว้ำง จับ โยน 
เตะ 
2.กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
 

1. กำรโยน - รับ บอล 
2. กำรโยน – รับบอล กระดอนจำกพ้ืน 
3. กำรขว้ำง 
3. กำรเตะบอล 
4. กำรเล่นกับอุปกรณ์กีฬำอ่ืน ๆ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

2.2.ใช้มือ-ตำ
ประสำน
สัมพันธ์กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกร
ตัดกระดำษขำด
จำกกันได้โดยใช้มือ
เดียว 

2.2.1ใช้กรรไกรตัด
กระดำษตำมแนว
เส้นตรงได้ 

2.2.1ใช้กรรไกรตัด
กระดำษตำมแนวเส้นโค้ง 

1.กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร ฉีกปะ ตัด ร้อย
วัสดุ  
2.กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆด้วยเศษวัสดุ 

1.กำรตัดกระดำษ หรือวัสดุอ่ืน ๆ 
2. กำรใช้กรรไกรอย่ำงถูกวิธี 
3. กำรใช้กำวยึด ติด ปะ 
4.กำรประดิษฐ์ 

2.2.2 เขียนรูป
วงกลมตำมแบบได้ 

2.2.2เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตำมแบบ
ได้อย่ำงมีมุมชัดเจน 

2.2.2 เขียนรูป
สำมเหลี่ยมตำมแบบได้
อย่ำงมีมุมชัดเจน 

1.กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
 

1. กำรวำดภำพ  
2.กำรขีด เขียน 
3.กำรเล่นกับสีน้ ำ 
 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มี
รูขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1
ซม.ได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มี
รูขนำน
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.5ซม.ได้ 

2.2.3ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.25ซม.ได ้

1.กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆด้วยเศษวัสดุ 
2.กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร ฉีก ตัด ปะ ร้อย
วัสดุ 
3.กำรปั้น 
4.กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัส และกำรสร้ำงสิ่ง
ต่ำงๆจำกแท่งไม้ บล็อก 

1. กำรร้อยวัสดุที่มีรู 
2. กำรประดิษฐ์ 
3.กำรปั้นวัสดุต่ำง ๆ 
4.กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัส ต่อเลโก้ 
น็อตปักหมุด  กระดำนตะปู บล็อก 
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พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3  ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

3.1แสดงออก
ทำงอำรมณ์
อย่ำง
เหมำะสม 

3.1.1แสดง
อำรมณ์ 
ควำมรู้สึกได้
เหมำะสมกับ
บำงสถำนกำรณ์ 
 

3.1.1แสดง
อำรมณ์ ควำมรู้สึก
ได้เหมำะสมกับ
ตำมสถำนกำรณ์ 
 

3.1.1 แสดง
อำรมณ์ ควำมรู้สึก
ได้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์อย่ำง
เหมำะสม 

 

1. กำรฟังเพลง ร้องเพลงและกำรแดงปฏิกิริยำ
โต้ตอบเสียงดนตรี 
2. กำรเล่นบทบำทสมมุติ 
3. เล่นอิสระ 
4. กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีควำมสุขเห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้ำหรือเสียใจ กำรช่วยเหลือปลอบโยน
เมื่อผู้อื่นได้รับบำดเจ็บ 

1. กำรเล่ำนิทำน 
2. กำรเล่นบทบำทสมมุติ 
3. มำรยำท พูด ขอบคุณ ขอโทษ และกำรให้อภัย 
4. กำรแสดงควำมยินดีต่อผู้อื่นในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ  
5.กำรแสดงควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  

3.2 มี
ควำมรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

3.2.1 กล้ำพูด
กล้ำแสดงออก 
 
 
 
 

3.2.1 กล้ำพูด
กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม
บำงสถำนกำรณ์ 
 

3.2.1 กล้ำพูด
กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์ 

1.กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
2.กำรพูดแสดงควำมรู้สึกและควำมต้องกำร 
3.กำรพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง 
หรือพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง 
4.กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด 

1. กำรเล่ำข่ำวและเหตุกำรณ์ 
2. กำรเล่ำเรื่องรำวและประสบกำรณ์ของตนเอง 
3. กำรร่วมสนทนำและแสดงควำมคิดเห็น 
4. กำรเล่นบทบำทสมมุติ 
5.มำรยำทในกำรพูด 
6.มำรยำทในกำรฟัง 

3.2.2 แสดง
ควำมพึงพอใจใน
ผลงำนของ
ตนเอง 
 

3.2.2 แสดง
ควำมพึงพอใจใน
ผลงำนและ
ควำมสำมำรถของ
ตนเอง 

3.2.2 แสดงควำม
พึงพอใจในผลงำน
และควำมสำมำรถ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

1.กำรเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
2.กำรท ำศิลปะแบบร่วมมือ 
3.กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน 
4.กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่นและกำร
กระท ำต่ำง ๆ 

1. กำรท ำงำนศิลปะ 
2 กำรชื่นชมผลงำนของผู้อื่น 
3.กำรเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
4.กำรท ำศิลปะแบบร่วมมือ 
5.กำรแสดงควำมพอใจในตนเอง 
6.กำรชื่นชมควำมสำมำรถของผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภำพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3  ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

4.1 สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำน 
งำนศิลปะ ดนตรี 
และกำร
เคลื่อนไหว 
 

4.1.1สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะ 
 

4.1.1 สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ 
 

4.1.1สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ 
 

1.กำรท ำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ 
2.กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม 
3.กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆตำม
ควำมสำมำรถของตนเอง 

1.กำรท ำกิจกรรมศิลปะ 
2.กำรสร้ำงงำนศิลปะและแสดงควำมคิดเห็น
ต่อผลงำนศิลปะ 
  

4.1.2 สนใจ      
มีควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี 
 

4.1.2สนใจ       
 มีควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี 
 

4.1.2สนใจ        
มีควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี 
 

1.กำรเล่นเครื่องเล่นดนตรีประกอบจังหวะ 
2. กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง / ดนตรี 

1. กำรร้องเพลง 
2. กำรเล่นเครื่องเล่นดนตรี ประเภทต่ำง ๆ
หรือวัสดุประกอบจังหวะเช่น เคำะ ตี 
 

4.1.3 สนใจ มี
ควำมสุขและ
แสดงท่ำทำง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 
 
 
 

4.1.3สนใจ มี
ควำมสุขและแสดง
ท่ำทำง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 
 

4.1.3สนใจ มี
ควำมสุขและแสดง
ท่ำทำง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 
 

1.กำรฟังเพลง ร้องเพลง และกำรแสดง
ปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรี 
2. กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง / ดนตรี 
 

1. กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง 
2.กำรแสดงท่ำทำง เคลื่อนไหวประกอบ
เสียงเพลง เสียงดนตรีจังหวะช้ำเร็ว 
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    มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  
อนุบำลชั้นปีที่ 

1 
อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

5.1ซื่อสัตย์สุจริต 
 

5.1.1บอกหรือ
ชี้ได้ว่ำสิ่งใดเป็น
ของตนและสิ่ง
ใดเป็นของผู้อื่น 

5.1.1ขออนุญำต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องกำรสิ่งของ
ของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

5.1.1ขออนุญำต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องกำรสิ่งของ
ของผู้อ่ืนด้วย
ตนเอง 

1. กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม , จริยธรรม 
2. กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เชิงจริยธรรม 
3. กำรเล่นบทบำทสมมุติ 
4. กำรเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
5. กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีของห้องเรียน 
6.กำรปฏิบัติตนตำหลักศำสนำที่นับถือ 

1.กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงระเบียบ กฎ 
กติกำ 
2 ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ คุณธรรม ของโรงเรียน
อนุบำลพิบูลเวศม์ 
   - ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
   - ควำมเกรงใจ 
3. กำรเคำรพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
4.กำรปฏิบัติตนตำหลักศำสนำที่นับถือ 

5.2 มีควำม
เมตตำกรุณำ มี
น้ ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

5.2.1แสดง
ควำมรักเพ่ือน
และมีเมตตำ
สัตว์เลี้ยง 

5.2.1แสดง
ควำมรักเพ่ือน
และมีเมตตำสัตว์
เลี้ยง 

5.2.1แสดงควำม
รักเพ่ือนและมี
เมตตำสัตว์เลี้ยง 

1. กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับควำมเมตตำกรุณำ 
2. กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมเมตตำกรุณำ 
3.กำรเล่นบทบำทสมมติ 
4.กำรเลี้ยงสัตว์ 
5.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร 

- 1.คุณธรรมจริยธรรม 
   - ควำมเมตตำ กรุณำ 
2.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกมีเมตตำ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

5.2.2แบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

5.2.2ช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

1. กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม , จริยธรรม 
2. กำรเล่นบทบำทสมมุติ 
3. กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีของห้องเรียน 

- 1.คุณธรรมจริยธรรม 
   - กำรมีน้ ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
    - ควำมกตัญญู  
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มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
อนุบำลชั้นปีที่ 

1 
อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

5.3 มีควำมเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 

5.3.1แสดงสี
หน้ำหรือท่ำทำง
รับรู้ควำมรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสี
หน้ำและท่ำทำง
รับรู้ควำมรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสี
หน้ำและท่ำทำง
รับรู้ควำมรู้สึก
ผู้อื่นอย่ำง
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ 

1. กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อ่ืน มีควำมสุขเห็นใจ
เสียใจ กำรช่วยเหลือ ปลอบโยน เมื่อผู้อื่นได้รับ
บำดเจ็บ 
2.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร 

1. กำรแสดงควำมยินดีกับเพ่ือนเมื่อมี
ควำมสุข ในวำระต่ำง ๆ 
2.กำรแสดงควำมเห็นอกเห็นใจเพื่อนหรือ
ผู้อื่น เช่น ช่วยเหลือ ปลอบโยนเมื่อเพ่ือน 
หรือผู้อื่นเสียใจ 

5.4 มีควำม
รับผิดชอบ 

5.3.2 ท ำงำนที่
ได้รับมอบหมำย
จนส ำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

5.3.2 ท ำงำนที่
ได้รับมอบหมำย
จนส ำเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

5.3.2 ท ำงำนที่
ได้รับมอบหมำย
จนส ำเร็จด้วย
ตนเอง 

- กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ 
- กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดุแลรักษำสิ่งแวดล้อม
ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน 

- ควำมรับผิดชอบ 
- ควำมอดทน 
- ควำมขยัน หมั่นเพียร 
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พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

6.1 ชว่ยเหลือ
ตนเองในกำร
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวัน 

6.1.1แต่งตัว
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 
 

6.1.1แต่งตัวด้วย
ตนเอง 

 

6.1.1แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่ำง
คล่องแคล่ว 

 

1. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ ำวัน 
2.กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงของหลัก
ปรัชญำของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.กำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน กำรแต่งตัว 
ล้ำงมือ อำบน้ ำ  
 

6.1.2 
รับประทำน
อำหำรด้วย
ตนเอง 

6.1.2 
รับประทำน
อำหำรด้วยตนเอง 

6.1.2 
รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเองอย่ำง
ถูกวิธี 

1. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ ำวัน 

1.กำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน กำร
รับประทำนอำหำร 
   - กำรใช้ภำชนะในกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงถูก
วิธ ี
   - มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 
   - กำรจับ ช้อน /ส้อม อย่ำงถูกวิธี 

6.1.3ใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

6.1.3ใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

6.1.3ใช้และท ำ
ควำมสะอำดหลัง
ใช้ห้องน้ ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

1. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ ำวัน 
2. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมท้ังภำยใน ภำยนอกห้องเรียน 

1.กำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน กำร ล้ำงมือ 
อำบน้ ำ กำรใช้ห้องน้ ำ ห้องส้วม 
2.กำร 
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มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

6.2 มีวินัยใน
ตนเอง 

6.2.1เก็บของ
เล่นของใช้เข้ำที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.2.1 เก็บของ
เล่นของใช้เข้ำที่
ด้วยตนเอง 

6.2.1เก็บของเล่น
ของใช้เข้ำท่ีอย่ำง
เรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

1.กำรร่วมกันก ำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
2.กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน 
3.กำรดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

1.กำรมีส่วนร่วมกันก ำหนดและจัดท ำ
ข้อตกลงของห้องเรียน 
2.กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของห้องเรียน 
3.กำรดูแลควำมสะอำดควำมเรียนร้อยของ
ห้องเรียนร่วมกัน 

6.3 ประหยัด
และพอเพียง 

6.3.1ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

6.3.1ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

6.3.1ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่ำง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วย
ตนเอง 

1. กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ 
2. กำรท ำศิลปะที่น ำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
แล้ว มำใช้ซ้ ำหรือแปรรูปแล้วน ำกลับมำใช้ใหม่ 
3.กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงของหลักปรัชญำของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. กำรใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่ำงประหยัด
และพอเพียง 
2. กำรน ำวัสดุเหลือใช้มำสร้ำงชิ้นงำน 
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มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

7.1 ดูแล
รักษำ
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.1.1 มีส่วนร่วม
ดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเม่ือ
มีผู้ชี้แนะ 
 

7.1.1 มีส่วนร่วม
ดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเม่ือ
มีผู้ชี้แนะ 
 

7.1.1 มีส่วนร่วม
ดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 
 

1. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
2.กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้ 
3.กำรเลี้ยงสัตว์ 
4. กำรสนทนำข่ำวและเหตุกำรณ์ที่เก่ียวกับ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ ำวัน 
5.กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำ 
6.กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
แก้ปัญหำ 

1.สิ่งแวดล้อมและ.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ 
2. สิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ และกำรอนุรักษ์ 
3.กำรรักษำสำธำรณสมบัติในโรงเรียน 
4.กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้ ในสวนผัก
ปฐมวัย 
5.กำรเลี้ยงสัตว์ 
-  

7.1.2 ทิ้งขยะได้
ถูกที่ 
 
 
 

7.1.2 ทิ้งขยะได้
ถูกที่ 
 
 
 

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูก
ที ่
 
 
 

1.กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
2.กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ 
3.กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่มและจ ำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง 

1.กำรคัดแยกขยะ 
2.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

7.2 มีมำรยำท
ตำมวัฒนธรรม
ไทย และรักควำม
เป็นไทย 

7.2.1 ปฏิบัติตน
ตำมมำรยำทไทยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.2.1 ปฏิบัติตน
ตำมมำรยำทไทยได้
ด้วยตนเอง 

7.2.1 ปฏิบัติตนตำม
มำรยำทไทยได้ตำม
กำลเทศะ 

1. กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อำศัยและประเพณี 
2. กำรเล่นบทบำทสมมุติกำรปฏิบัติในควำม
เป็นคนไทย 
3.กำรประกอบอำหำรไทย 
4.กำรเล่นพื้นบ้ำนของไทย 
 

1.กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย 
  -  กำรแสดงควำมเคำรพ 
  - กำรพูดจำไพเรำะสุภำพ 
  - กำรกล่ำวค ำขอบคุณและขอโทษ 
   - กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ 
2.กำรประกอบอำหำรไทย 
3.กำรเล่นพืน้บ้ำนของไทย 

7.2.2 กล่ำวค ำ
ขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

7.2.2 กล่ำวค ำ
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
 

7.2.2 กล่ำวค ำ
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 
 

- กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนในควำม
เป็นคนไทย 
3.กำรศึกษำนอกสถำนที่ 

1.กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย 
   - กำรพูดจำสุภำพ 
   - กำรกล่ำวค ำขอบคุณและขอโทษ 

2.กำรศึกษำนอกสถำนที่ 

7.2.3 หยุดยืนเมื่อ
ได้ยินเพลงชำติไทย
และเพลงสรรเสริญ
พระบำรมี 

7.2.3 ยืนตรงเมื่อ
ได้ยินเพลงชำติไทย
และเพลงสรรเสริญ
พระบำรมี 

7.2.3 ยืนตรงเมื่อได้
ยินเพลงชำติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บำรมี 

1. กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณี 
2. กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนใน
ควำมเป็นคนไทย 
3. กำรร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ 

1. วันส ำคัญ ของ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. สัญลักษณ์ส ำคัญของชำติไทย 
3.กำรแสดงควำมจงรัก ภักดี ต่อชำติ  
พระมหำกษัตริย์ 

37 



41 
 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 
8.1 ยอมรับ
ควำมเหมือน
และควำม
แตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 

8.1.1 เล่นและท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็ก
ที่แตกต่ำงไปจำก
ตน 

8.1.1 เล่นและท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่ำงไปจำกตน 

8.1.1 เล่นและท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่ำงไปจำกตน 

1. กำรเล่นหรือท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
2. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ 
3. กำรเล่นรำยบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
4.กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมต่ำง ๆ 
 

1.กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ ทั้ง
รำยบุคคล กลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่ 
2.กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมต่ำง ๆ 

8.2 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 

8.2.1 เล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

8.2.1 เล่นหรือ
ท ำงำนร่วมกับเพ่ือน
เป็นกลุ่ม 

8.2.1 เล่นหรือ
ท ำงำนร่วมมือกับ
เพ่ือนอย่ำงมี
เป้ำหมำย 

1. กำรเล่นรำยบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
2.กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมต่ำง ๆ 
3.กำรเล่นนอกห้องเรียน 
4.กำรท ำศิลปะแบบร่วมมือ 

-1.กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ ทั้ง
รำยบุคคล กลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่ 
2.กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมต่ำง ๆ 
 3.กำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มให้เสร็จตำมเวลำ
ที่ก ำหนด 

8.2.2 ยิ้มหรือ
ทักทำยผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

8.2.2 ยิ้ม ทักทำย
หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้ด้วยตนเอง 

8.2.2 ยิ้ม ทักทำย
หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ 

1. กำรเล่นหรือท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
2.กำรศึกษำนอกสถำนที่ 

1.กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ ทั้ง
รำยบุคคล กลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่ 
   - กำรให้ควำมเคำรพผู้ใหญ่ 
   - กำรใช้วำจำสุภำพ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 
8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในกำร
เป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม 

8.3.1ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8.3.1มีส่วนรว่ม
สร้ำงข้อตกลงและ
ปฏิบัติตำมข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.1 มีสว่นร่วม
สร้ำงข้อตกลงและ
ปฏิบัติตำมข้อตกลง
ด้วยตนเอง 

1.กำรร่วมก ำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
2.กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีแก้ปัญหำ 
3.กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง 

1. กำรปฏิบัติตำม กฎ กติกำ ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2.กำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและน ำเสนอ
ควำมคิดและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำเกี่ยวกับ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

8.3.2 ปฏิบัติตน
เป็นผู้น ำและผู้ตำม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น ำและผู้ตำมได้ด้วย
ตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น ำและผู้ตำมได้
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ 

1.กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 
2. กำรเล่นหรือท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
3. กำรเล่นพื้นบ้ำนของไทย 

1. กำรปฏิบัติตำม กฎ กติกำ ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2.กำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและน ำเสนอ
ควำมคิดและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำเกี่ยวกับ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ-     กำรเป็นผู้น ำ 
ผู้ตำม 

8.3.3 ยอมรับกำร
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8.3.3ประนีประนอม
แก้ไขปัญหำโดย
ปรำศจำกกำรใช้
ควำมรุ่นแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8.3.3 
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหำโดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุ่นแรง
ด้วยตนเอง 

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำร
แก้ปัญหำ 
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง 
 

1. .กำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและน ำเสนอ
ควำมคิดและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำเกี่ยวกับ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
- กำรสนทนำโต้ตอบ 
- ควำมสำมัคคี 
2. กำรมีส่วนร่วมกันในกำรน ำเสนอควำมคิด
และตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่ำงสันติวิธีในสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมขัดแย้ง 
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พัฒนาการด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

9.1สนทนำ
โต้ตอบและ
เล่ำเรื่องให้
ผู้อื่นเข้ำใจ 

9.1.1ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูด
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูด
โต้ตอบอย่ำง
ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง 

1 กำรฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 
2.กำรฟังนิทำน นิทำน ค ำคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องรำวต่ำง ๆ 
3.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร 
4.กำรพุดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่น และกำร
กระท ำต่ำง ๆ 
5.กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด 

1.กำรฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
2.กำรฟังนิทำน นิทำน ค ำคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ 
3.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำรในสิ่งต่ำง ใช้ค ำถำมใคร อะไร ท ำไม 
อย่ำงไรในสิ่งที่ต้องกำร 
4.กำรเล่ำสิ่งที่ก ำลังเล่น ก ำลังท ำ พูดให้ก ำลังใจ 
ปลอบใจเพื่อนในกำรเล่น กำรท ำงำน อธิบำยวิธี
เล่น 
5.มำรยำทในกำรพูด รอจังหวะในกำรพูดไม่พูด
แทรกในขณะที่ผู้อื่นพูด 

9.1.2 เล่ำเรื่อง
ด้วยประโยคสั้นๆ 
 

9.1.2 เล่ำเรื่องเป็น
ประโยคอย่ำง
ต่อเนื่อง 

9.1.2 เล่ำเรื่องเป็น
เรื่องรำวต่อเนื่องได้ 
 

1. กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร 
2. กำรพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง 
3.กำรพูดอธิบำยเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุกำรณ์ และ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ 
4.กำรพูดเรียงล ำดับค ำเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร 

1.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำรในสิ่งต่ำง ใช้ค ำถำมใคร อะไร ท ำไม 
อย่ำงไรในสิ่งที่ต้องกำร 
2.กำรพูดเล่ำ ข่ำวประสบกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์
ประจ ำวัน 
3.กำรพูดบอกลักษณะสิ่งของที่สังเกต 
4.กำรเรียงค ำพุดในสิ่งที่คิด เพ่ืออธิบำยให้ผู้อ่ืนฟัง
เข้ำใจ  
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

9.2 อ่ำน 
เขียนภำพ
และ
สัญลักษณ์ได้ 

9.2.1 อ่ำนภำพ 
และพูดข้อควำม
ด้วยภำษำของตน 
 

9.2.1 อ่ำนภำพ
สัญลักษณ์ค ำ 
พร้อมทั้งชี้หรือ
กวำดตำมอง
ข้อควำมตำม
บรรทัด 

9.2.1 อ่ำนภำพ
สัญลักษณ์ค ำ ด้วย
กำรชี้หรือกวำดตำ
มองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อควำม 

1.กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำนหลำยประเภท 
หลำยรูปแบบ 
2.กำรอ่ำนอิสระตำมล ำพัง กำรอ่ำนร่วมกัน อ่ำน
โดยมีผู้ชี้แนะ 
3.กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่ถูกต้อง 
4.กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำน ตัวอักษร ค ำ และ
ข้อควำม 
5. กำรอ่ำนและชี้ข้อควำม โดยกวำดสำยตำตำม
บรรทัดจำกซ้ำยไปขวำ จำกบนลงล่ำง 
6.กำรสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค ำ
คุ้นเคย 
7.กำรสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค ำ ผ่ำนกำร
อ่ำนหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
8.กำรคำดเดำ ค ำวลี หรือประโยคที่มีโครงสร้ำง
ซ้ ำ ๆกันจำกนิทำน เพลง ค ำคล้องจอง  
9.กำรเล่นเกมทำงภำษำ 

1.กำรอ่ำนภำพ นิทำน อ่ำนป้ำยและสัญลักษณ์ที่
เด็กสนใจ อ่ำนนิทำนให้เพ่ือนฟัง 
2.กำรอ่ำนนิทำนหรือหนังสือที่สนใจอย่ำงอิสระ
ตำมล ำพังในมุมหนังสือ อ่ำนร่วมกันโดยครูแนะน ำ
ส่วนต่ำง ๆของหนังสือ 
3.สังเกตกำรอ่ำนของครู อ่ำนหนังสือนิทำน ป้ำย 
ค ำ แถบประโยค แผนภูมิ 
4.ดูตัวอย่ำงกำรกวำดสำยตำ และชี้ข้อควำม 
5.ชี้บอกตัวอักษรบำงตัวที่คุ้นเคยในชื่อของตน 
นิทำน เพลง ป้ำย บัตร 
6.มองและชี้ตัวอักษรในค ำ ข้อควำมประโยค 
นิทำน สังเกตทิศทำงกำรเขียนตัวพยัญชนะหรือ
ค ำท่ีคุ้นเคยของครู 
7.เล่นเดำค ำบำงค ำที่คุ้นเคย 
8.กำรเล่นเกมทำงภำษำ 

9.2.2 
เขียนขีดเข่ีย 
อย่ำงมีทิศทำง 
 
 
 
 

9.2.2 
เขียนคล้ำย
ตัวอักษร 
 
 
 
 

9.2.2 
เขียนชื่อของตนเอง
ตำมแบบ เขียน
ข้อควำมด้วยวิธีที่
คิดข้ึนเอง 
 

-1. กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียนที่ถูกต้อง 
-2. กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำส และกำรเขียน
อิสระ 
-3. กำรเขียนค ำท่ีมีควำมหมำยกับตัวเด็ก/ค ำ
คุ้นเคย 
-4. กำรคิดสะกดค ำและกำรเขียนเพ่ือสื่อ
ควำมหมำยด้วยตนเองอย่ำงอิสระ 

 
1.สังเกตตัวอย่ำงกำรเขียนของครูในโอกำสต่ำง ๆ 
2.กำรเขียนร่วมกับครู เลียนแบบกำรเขียนของครู 
หรือคัดลอกตัวอักษร 
3.กำรเขียนชื่อของตนเอง ค ำที่คุ้นเคย 
4.กำรเขียนค ำง่ำยๆประกอบภำพตำมควำมสนใจ
ของตนเอง หรือในโอกำสต่ำง ๆ ไม่ใช่ครูก ำหนด 
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มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

10.1 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิดรวบ
ยอด (ต่อ) 

10.1.1 บอก
ลักษณะของสิ่ง
ต่ำงๆจำกกำร
สังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส 
 

10.1.1 บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่ำง ๆจำกกำรสังเกต
โดยใช้ประสำทสัมผัส 

10.1.1 บอก
ลักษณะ
ส่วนประกอบ กำร
เปลี่ยนแปลงหรือ
ควำมสัมพันธ์ของ
สิ่งต่ำง ๆจำกกำร
สังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส 

1. กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ กำร
เปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ 
โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม 
2. กำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ และสถำนที่จำก
มุมมองที่ต่ำงกัน 
3. กำรบอกและแสดงต ำแหน่ง ทิศทำง และ
ระยะทำงของสิ่งต่ำง ๆ ด้วยกำรกระท ำ 
ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ 
  

1.กำรใช้ประสำทสัมผสัทั้ง 5 ในสังเกต บอก
ลักษณะ 
  - กำรดู 
  -กำรฟังเสียง 
  -กำรดมกลิ่น 
  - กำรชิมรส 
  - กำรรับรู้ผิวสัมผสั 
2. กำรสังเกตและบอกกำรเปลีย่นแปลงของสิ่ง
ต่ำงๆ 
3.กำรสังเกตและบอกควำมสัมพันธ์ของสิ่งตำ่ง ๆ 

10.1.2 จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่ง
ต่ำงๆโดยใช้
ลักษณะหน้ำที่กำร
ใช้งำนเพียง
ลักษณะเดียว 
 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ 
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป 

1. กำรเล่นกับสื่อต่ำงๆ ที่เป็นทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรวงกระบอก กรวย 
2.กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจ ำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง 
3. กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวน
ของสิ่งต่ำงๆ 
4. กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำร
เรียงล ำดับ สิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว/
ควำมสูง น้ ำหนัก ปริมำตร 
 

1. กำรเล่นส ำรวจ จ ำแนก บอกลักษณะของสิ่งตำ่ง
รอบตัว 
2.กำรเล่นส ำรวจบอกสิ่งของรอบตัวที่มีลักษณะ
คล้ำยกันหรือเหมือนกัน 
3.เล่นเกมจ ำแนกภำพที่มีลักษณะคล้ำยกนัหรือ
เหมือนกัน 
4.กำรคัดแยกจ ำแนก จัดกลุ่มสิง่ต่ำงๆตำมลักษณะ
รูปร่ำง รูปทรงหรือตำมเกณฑ์ตำ่งๆที่ก ำหนด 
5. กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำรเรียงล ำดบั 
สิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว/ควำมสูง น้ ำหนัก 
ปริมำตร 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

10.1 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิดรวบ
ยอด  

10.1.3 คัดแยกสิ่ง
ต่ำงๆตำมลักษณะ
หน้ำที่กำรใช้งำน 
 

10.1.3 จ ำแนก
และจัดกลุ่มสิ่ง
ต่ำงๆโดยใช้อย่ำง
น้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์ 

10.1.3 จ ำแนก
และจัดกลุ่มสิ่ง
ต่ำงๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ 
 

1. กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำร
จ ำแนกสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง 
รูปทรง 
2.กำรรวมและกำรแยกสิ่งต่ำงๆ 
3.กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และกำรแยกชิ้นส่วน 
4. กำรนับและแสดงจ ำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ในชีวิตประจ ำวัน 

1. กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจ ำแนกสิง่ต่ำงๆ ตำม
ลักษณะและรปูร่ำง รูปทรง 
2.กำรนับและแสดงจ ำนวนของสิ่งต่ำงๆในชีวติประจ ำวัน 
  - กำรนับปำกเปลำ่ 
   - กำรนับเพิ่มข้ึน-ลดลง 
   -กำรแสดงค่ำจ ำนวนสิ่งของ 

10.1.4 เรียงล ำดับ
สิ่งของหรือ
เหตุกำรณ์อย่ำง
น้อย ๓ ล ำดับ 

10.1.4 
เรียงล ำดับสิ่งของ
หรือเหตุกำรณ์ 
อย่ำงน้อย ๔ 
ล ำดับ 

10.1.4 
เรียงล ำดับสิ่งของ
หรือเหตุกำรณ์ 
อย่ำงน้อย ๕ 
ล ำดับ 

1.กำรนับและแสดงจ ำนวนของสิ่งของ
ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน-  
2.กำรบอกและเรียงล ำดับกิจกรรมหรือ
เหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ 
3.กำรบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่ำงๆ 
4.กำรใช้ภำษำคณิตศำสตร์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

1.กำรร้องเพลงหรือท่องค ำคล้องจองเก่ียวกับชื่อเรียกจ ำนวน 
2.กำรแสดงล ำดบัที่ตำ่งๆ 
 - บอกอันดับที่ของตนเองหรือเพื่อนที่ยืนในแถว 
 - ชี้หยิบหรือวำงสิ่งของตำมอันดับที่ก ำหนด 
 - กำรสนทนำบอกเกี่ยวกับอันดับในชีวิตประจ ำวัน 
 3.กำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ เชื่อมโยงเวลำกับกำรกระท ำและ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
  - ทบทวนกิจวัตรประจ ำวัน 
  - เล่นเกมเรียนล ำดับเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ 
 4.สนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์จริงหรือเล่ำนิทำนโดยใช้ภำษำทำง
คณิตศำสตร์ในเหตุกำรณ์ 
    - แสดงจ ำนวน  เพิ่มข้ึน ลดลง 
    - แสดงล ำดับที ่ก่อน หลัง กลำง ที่ 1 2 3 
    - เท่ำกัน ไม่เท่ำกนั มำกกว่ำ น้อยกว่ำ  
    -  สั้น ยำว สูง ต่ ำ เตี้ย หนัก เบำ  รูปร่ำง รูปทรง 
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ตัวบ่งชี้ 

สภำพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

10.2 มีควำม 
สำมำรถในกำร
คิดเชิงเหตุผล 
 

10.2.1 ระบุท่ี
เกิดข้ึนในเหตุกำรณ์
หรือกำรกระท ำเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 ระบุสำเหตุ
หรือผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุกำรณ์หรือกำร
กระท ำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 อธิบำย
เชื่อมโยงสำเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุกำรณ์หรือกำร
กระท ำด้วยตนเอง 

1. กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำ 
2. กำรใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์กับเหตุกำรณ์
ในชีวิตประจ ำวัน 

1.ส ำรวจเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน
และสนทนำเกี่ยวกับสำเหตุที่เกิด 
 2.สังเกต ส ำรวจ หรือทดลองอย่ำง
ง่ำยเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆรอบตัว แล้ว
อธิบำยสำเหตุและผลที่เกิดข้ึน 

10.2.2 คำดเดำ 
หรือ คำดคะเนสิ่งที่
อำจจะเกิดข้ึน 
 
 

10.2.2 คำดเดำ 
หรือคำดคะเนสิ่งที่
อำจจะเกิดข้ึน หรือมี
ส่วนร่วมในกำรลง
ควำมเห็นจำกข้อมูล 

10.2.2 คำดคะเน
สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น 
และมีส่วนร่วมใน
กำรลงควำมเห็น
จำกข้อมูลอย่ำงมี
เหตุผล 
 

1. กำรคำดเดำหรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะ
เกิดข้ึนอย่ำงมีเหตุผล 
2. กำรชั่ง ตวง วัดสิ่งต่ำงๆ โดยใช้เครื่องมือ
และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน 
3. กำรท ำซ้ ำ กำรต่อเติม และกำรสร้ำงแบบ
รูป 

1.กำรสนทนำระหว่ำงฟังนิทำนหรือ
เรื่องเล่ำเพ่ือให้คำดเดำพร้อมบอก
เหตุผล 
2.กำรคำดคะเนหรือตั้งสมมุติฐำนก่อน
ทดลอง 
3.กำรเล่นบทบำทสมมติในมุม
ประสบกำรณ์  
4.กำรเล่นน้ ำเล่นทรำย 
5.กำรวัดควำมยำว ควำมสูง  
6.กำรส ำรวจจำกรูปแบบสิ่งต่ำงๆ 
7.กำรวำงรูปแบบให้เหมือนต้นแบบ 
หรือต่อเติมจำกที่ก ำหนด 
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ตัวบ่งชี้ 

สภำพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

10.3 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
แก้ปัญหำ 

10.3.1 ตัดสินใจ
ในเรื่องง่ำยๆ 
 

10.3.1 ตัดสินใจใน
เรื่องง่ำยๆและเริ่ม
เรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 

10.3.1 ตัดสินใจ
ในเรื่องง่ำยๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
 

1.กำรมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำก
ข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล 
2.กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรแก้ปัญหำ 

1.บอกสิ่งที่สังเกตพบหรืออธิบำยข้อค้นพบ
จำกกำรสังเกต ส ำรวจ หรือท ำกำรทดลอง
อย่ำงง่ำยเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
 - ส ำรวจต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน สรุป
ต้นไม้ที่พบ 
 - สังเกตสภำพอำกำศแต่ละวัน สนทนำสรุป
เกี่ยวกับสภำพอำกำศ 
2.ส ำรวจรูปแบบของสิ่งต่ำงๆรอบตัว 
สนทนำและบอกลักษณะที่พบ จัดกลุ่ม
สิ่งของว่ำจัดเป็นกลุ่มได้อย่ำงไร 
 

10.3.2 แก้ปัญหำ
โดยลองผิดลองถูก 
 
 

10.3.2 ระบุปัญหำ 
และแก้ปัญหำโดย
ลองผิดลองถูก 
 

10.3.2 ระบุ
ปัญหำสร้ำง
ทำงเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหำ 
 

1. กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรแก้ปัญหำ 

1.กำรตัดสินใจและเลือกวิธีแก้ปัญหำ 
ระหว่ำงเล่น หรือท ำกิจกรรมใน
ชีวิตประจ ำวัน 
2.วำงแผนและลงมือแก้ปัญหำ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้   

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

11.1 ท ำงำน
ศิลปะตำม
จินตนำกำรและ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง 
 
 
 

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลง และ
แปลกใหม่จำก
เดิมหรือมี
รำยละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลงใหม่จำก
เดิม และมี
รำยละเอียดเพ่ิมขึ้น 

1.กำรรับรู้ และแสดงงควำมคิด ควำมรู้สึก ผ่ำน
สื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงำน  
2.กำรท ำงำนศิลปะ 
3.กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
4.กำรปั้น 
5.กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆด้วยเศษวัสดุ 
6.กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ
ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว และศิลปะ 
7.กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้รูปร่ำงรูปทรง
จำกวัสดุที่หลำกหลำย 
8.กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก กำรตัด 
กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ 
9.กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและกำรสร้ำงสิ่ง
ต่ำงๆจำกแท่งไม้บล็อก 
10.กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และกำรแยกส่วน 

1.วิธีกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำร
ท ำงำนศิลปะ อย่ำงถูกวิธีและปลอดภัย 
2.กำรสังเกต ทดลอง เล่นอิสระกับสื่อ 
และของเล่น 
3.กำรบอกหรือเล่ำเรื่องถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกจำกกำรเล่น หรือประดิษฐ์
สิ่งของต่ำงๆ 
4.เล่ำเรื่องต่อกันคนละประโยคอย่ำง
สัมพันธ์กัน 
5.กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วยวัสดุธรรมชำติหรือ
เศษวัสดุ 
6.กำรระบำยสีสร้ำงภำพ ตัด ฉีกปะ 
ประดิษฐ์ หรือปั้นโดยใช้รูปร่ำง รูปทรง
ต่ำงๆจำกวัสดุที่ต่ำงกัน 
7.กำรประดิษฐ์ชิ้นงำนจำกวัสดุต่ำงๆ ที่
เป็นชิ้นเล็กให้เป็นชิ้นใหญ่ 
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มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้   

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

11.1 
ท ำงำน
ศิลปะตำม
จินตนำกำร
และ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง 
 
 
 

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลง และ
แปลกใหม่จำก
เดิมหรือมี
รำยละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลงใหม่จำก
เดิม และมี
รำยละเอียดเพ่ิมขึ้น 

1.กำรรับรู้ และแสดงงควำมคิด ควำมรู้สึก 
ผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงำน  
2.กำรท ำงำนศิลปะ 
3.กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
4.กำรปั้น 
5.กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆด้วยเศษวัสดุ 
6.กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ
ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว และศิลปะ 
7.กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้รูปร่ำงรูปทรง
จำกวัสดุที่หลำกหลำย 
8.กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก กำรตัด 
กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ 
9.กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและกำรสร้ำงสิ่ง
ต่ำงๆจำกแท่งไม้บล็อก 
10.กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และกำรแยกส่วน 

1.วิธีกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรท ำงำน
ศิลปะ อย่ำงถูกวิธีและปลอดภัย 
2.กำรสังเกต ทดลอง เล่นอิสระกับสื่อ และของ
เล่น 
3.กำรบอกหรือเล่ำเรื่องถ่ำยทอดควำมรู้สึกจำก
กำรเล่น หรือประดิษฐ์สิ่งของต่ำงๆ 
4.เล่ำเรื่องต่อกันคนละประโยคอย่ำงสัมพันธ์กัน 
5.กำรสร้ำงชิ้นงำนด้วยวัสดุธรรมชำติหรือเศษ
วัสดุ 
6.กำรระบำยสีสร้ำงภำพ ตัด ฉีกปะ ประดิษฐ์ 
หรือปั้นโดยใช้รูปร่ำง รูปทรงต่ำงๆจำกวัสดุที่
ต่ำงกัน 
7.กำรประดิษฐ์ชิ้นงำนจำกวัสดุต่ำงๆ ที่เป็นชิ้น
เล็กให้เป็นชิ้นใหญ่ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้   

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

11.2 แสดง
ท่ำทำง/
เคลื่อนไหว
ตำม
จินตนำกำร
อย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

11.2.1 
เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพ่ือสื่อสำร
ควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง 
 
 

11.2.1 
เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพ่ือสื่อสำร
ควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเองอย่ำง
หลำกหลำยหรือ
แปลกใหม่ 
 

11.2.1 
เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพ่ือสื่อสำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเองอย่ำง
หลำกหลำยและ
แปลกใหม่ 
 

1. กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
2. กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3. กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
4. กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์

ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรขว้ำง กำร
จับ กำรโยน กำรเตะ 

5. กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทำง ระดับ และพ้ืนที่ 

6. กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง และกำรแสดง
ปฏิกิริยำโต้ตอบ เสียงดนตรี 

7.  กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี 
8. กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ 

ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหวและศิลปะ 
 

1.ท ำท่ำทำงเคลื่อนไหวร่ำงกำยในลักษณะต่ำงๆ 
โยกตัวส่ำยสะโพก ตบมือ ย่ ำเท้ำ ตำมจังหวะ
เสียงเพลง เช่นเพลงบรรเลง เพลงตำมสมัย 
เพลงตำมหน่วยประสบกำรณ์ เพลงประจ ำ
โรงเรียน เพลงพ้ืนบ้ำน 
2.ท ำท่ำทำงตำมจินตนำกำรประกอบค ำ
บรรยำย 
3.แสดงท่ำทำงเคลื่อนไหวประกอบเสียง 
เสียงดนตรี ช้ำ เร็ว 
4.เล่นและแสดงบทบำทสมมติเป็นตัวละคร 
ตำมหน่วยประสบกำรณ์ ตำมนิทำน 
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มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภำพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

12.1 มีเจต
คติท่ีดีต่อ
กำรเรียนรู้ 

12.1.1 สนใจฟัง
หรืออ่ำนหนังสือ
ด้วยตนเอง 
 
 

12.1.1 สนใจ
ซักถำมเก่ียวกับ
สัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

12.1.1 สนใจหยิบ
หนังสือมำอ่ำนและ
เขียนสื่อควำมคิด
ด้วยตนเองเป็น
ประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 

1.กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน หลำกหลำย
ประเภท/รูปแบบ 
2.กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมล ำพัง กำรอ่ำน
ร่วมกัน กำรอ่ำนโดยมีผู้ชี้แนะ 

1. กำรอ่ำนนิทำนหรือหนังสือภำพทีสนใจอย่ำง
อิสระตำมมุมหนังสือ  
2. กำรอ่ำนภำพนิทำน อ่ำนป้ำยและสัญลักษณ์ที่
เด็กสนใจอ่ำนนิทำนให้เพ่ือนฟัง 

12.1..2 
กระตือรือร้นใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

12.1.2 
กระตือรือร้นในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

12.1.2 
กระตือรือร้นในกำร
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 

1. กำรเล่นหรือท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
2.กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น 
3.กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและ
น ำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบเสำะหำควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆ และแผนภูมิอย่ำงง่ำย 
 

1.กำรเล่นหรือท ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ใน
กิจวัตรประจ ำวัน 
2.กำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
สิ่งที่สงเกตุเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
3.กำรรวบรวมข้อมูลสิ่งต่ำงๆจำกกำรสังเกตด้วย
ประสำมสัมผัส เครื่องมืออย่ำงง่ำย 
4.กำรบันทึกข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
5.กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่ำงๆ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภำพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้  

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ส้าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

12.2 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำร
แสวงหำ
ควำมรู้ 

12.2.1 ค้นหำ
ค ำตอบของข้อ
สงสัยตำ่งๆตำม
วิธีกำรที่มีผู้ชีแนะ 
 

12.2.1 ค้นหำ
ค ำตอบของข้อสงสัย
ต่ำงๆตำมวิธีกำรของ
ตนเอง 

12.2.1 ค้นหำ
ค ำตอบของข้อสงสัย
ต่ำงๆโดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วย
ตนเอง 

1. กำรส ำรวจสิ่งตำ่งๆ และแหลง่เรียนรู้รอบตัว 
2. กำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อค้นหำค ำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำงๆ 
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและ
น ำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบเสำะหำควำมรู้ใน
รูปแบบตำ่งๆ 

1.กำรส ำรวจและบันทึกสิง่ต่ำงๆ ที่พบเห็นใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2.กำรส ำรวจสิ่งที่มชีีวิตและไม่มชีีวิตในโรงเรียน 
3.กำรส ำรวจสิ่งตำ่งๆจำกกำรไปทัศนศึกษำ 

12.2.2 ใช้
ประโยคค ำถำมว่ำ 
“ใคร” 
“อะไร” ในกำร
ค้นหำค ำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยค
ค ำถำมว่ำ “ที่ไหน” 
“ท ำไม” ในกำร
ค้นหำค ำตอบ 
 

12.2.2 ใช้ประโยค
ค ำถำมว่ำ “เมื่อไหร่” 
“อย่ำงไร” ในกำร
ค้นหำค ำตอบ 

1. กำรตั้งค ำถำมในเร่ืองที่สนใจ 
 

1.กำรตั้งค ำถำมจำกนทิำนที่ฟังหรือเรื่องที่สนใจ 
2.กำรตั้งค ำถำมจำกสิง่ที่พบจำกกำรสังเกต กำร
ส ำรวจ หรือกำรกระท ำต่ำงๆ 

50 
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การจัดประสบการณ์ 
กำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยอำยุ ๓ – ๖ ปี  เป็นกำรจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณำกำรผ่ำน 

กำรเล่น กำรลงมือกระท ำจำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ไม่จัดเป็นรำยวิชำโดยมีหลักกำร และแนวทำง
กำรจัดประสบกำรณ์ ดังนี้ 
๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
 ๑.๑ จัดประสบกำรณ์กำรเล่นและกำรเรียนรู้หลำกหลำย เพ่ือพัฒนำเด็กโดยองค์รวมอย่ำงสมดุลและ
ต่อเนื่อง 
 ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส ำคัญ สนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและบริบท  ของสังคม
ที่เด็กอำศัยอยู่ 
 ๑.๓ จัดให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก 
 ๑.๔ จัดกำรประเมินพัฒนำกำรให้เป็นกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัด 
ประสบกำรณ์ พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก 
๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๑ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำรและกำรท ำงำนของสมองที่เหมำะสมกับ 
อำยุ วุฒิภำวะและระดับพัฒนำกำร เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
 ๒.๒ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับแบบกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท ำเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัส
ทั้งห้ำ ได้เคลื่อนไหว ส ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
 ๒.๓ จัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และสำระกำรเรียนรู้ 
 ๒.๔ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วำงแผน ตัดสินใจลงมือกระท ำและน ำเสนอควำมคิดโดยครู 
หรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
 ๒.๕ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร 
เรียนรู้ ในบรรยำกำศที่อบอุ่นมีควำมสุข และเรียนรู้กำรท ำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่ำงๆกัน 
 ๒.๖ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งกำรเรียนรี่หลำกหลำยและอยู่ในวิถีชีวิต 
ของเด็ก 
 ๒.๗ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวันตลอดจนสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒.๘ จัดประสบกำรณ์ทั้งในลักษณะที่ดีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและแผนที่เกิดข้ึนในสภำพจริงโดย 
ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ 
 ๒.๙ จัดท ำสำรนิทัศน์ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคลน ำมำ
ไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็ก และกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒.๑๐ จัดประสบกำรณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งกำรวำงแผน กำรสนับสนุนสื่อแหล่ง
เรียนรู้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร 
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กำรจัดประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจัดในรูปของกิจกรรมบูรณำกำรผ่ำนกำรเล่น  ไม่จัดเป็นรำยวิชำ
เพ่ือให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเกิดกำรเรียนรู้พัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำกิจกรรม
ที่จัดให้เด็กในแต่ละวันทั้งนี้ประสบกำรณ์ที่จัดจะต้องครอบคลุมประสบกำรณ์ส ำคัญที่  ก ำหนดในหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและควรยืดหยุ่นให้มีสำระกำรเรียนรู้ที่เด็กสนใจและสำระกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนก ำหนดเมื่อเด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ส ำคัญและท ำกิจกรรมในแต่ละหัวเรื่อง เด็กควรจะเกิดแนวคิดตำมที่ได้เสนอแนะในหลักสูตรส ำหรับ
กำรน ำแนวคิดจำกนวัตกรรมต่ำงๆมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ผู้สอนต้องท ำควำมเข้ำใจนวัตกรรมนั้นๆแต่ละ
นวัตกรรมจะมีจุดเด่นของตนเองแต่โดยภำพรวมแล้วนวัตกรรมส่วนใหญ่จะยึดเด็กเป็นส ำคัญกำรลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตัวเด็กจะเป็นหัวใจส ำคัญในแต่ละนวัตกรรมต่อไปนี้คือตัวอย่ำงนวัตกรรมที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย 
         โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ได้น ำแนวคิดนวัตกรรมกำรสอนรูปแบบอ่ืนๆมำปรับใช้และบูรณำกำรในกำรจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักดังนี้ 

การสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือกำรศึกษำสืบค้นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจโดยเด็กเป็น
รำยบุคคล เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน มีโครงสร้ำงแบ่งเป็น3ระยะคือระยะเริ่มต้นโครงกำร  ระยะพัฒนำโครงกำร
และระยะสรุปโครงกำร  ซึ่งในแต่ละระยะมีควำมยืดหยุ่นประกอบด้วย กำรอภิปรำย กำรออกภำคสนำม กำร
สืบค้น กำรน ำเสนอและจัดแสดงและแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนๆ  
 การสอนภาษาโดยรวม/ธรรมชาติ (Whole Language) นวัตกรรมนี้มีปรัชญำควำมเชื่อว่ำกำรสอน
ภำษำให้กับเด็กนั้นต้องเป็นกำรสอนภำษำที่สื่อสำรอย่ำงมีควำมหมำยและเหมำะสมกับพัฒนำกำรด้ำนกำรรู้หนังสือ
ของเด็กผู้สอนต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีทั้งกำรพูดกำรฟังกำรอ่ำนกำรเขียนเด็กจึงจะเรียนรู้ภำษำได้ดีและเด็กควรอยู่ใน
สภำพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภำษำที่สื่อควำมหมำยมีกำรจัดสื่อเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรเล่นได้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติที่สุดนับว่ำมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อพัฒนำกำรทำงภำษำของเด็ก คือ ช่วยให้เด็กมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียน
ภำษำ และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ ช่วยให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทำงภำษำทั้งด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน
อย่ำงครอบคลุมทุกด้ำนและเต็มศักยภำพ อีกทั้งยังช่วยให้ครูและผู้ปกครองเกิดควำมเข้ำใจในพัฒนำกำรทำงด้ำน
ภำษำด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของเด็กเพ่ิมขึ้น (ฉันทนำ ภำคบงกช, ม.ป.ป. ) 
 

การส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย  EF (Executive Functions) เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด 
(Mental process) ในสมองส่วนหน้ำ ที่เก่ียวข้องกับกำรคิด ควำมรู้สึก และกำรกระท ำ เช่น กำรยั้งใจคิดไตร่ตรอง 
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรยืดหยุ่นทำงควำมคิด กำรตั้งเป้ำหมำย วำงแผน ควำมมุ่งมั่น กำรจดจ ำและเรียกใช้ข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องต่ำง ๆ และกำรท ำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุ
ควำมส ำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่เรำทุกคนต้องใช้ เพ่ือให้เกิด ควำมส ำเร็จในกำรเรียน กำรท ำงำน รวมทั้งกำรมีชีวิต 
กระบวนกำรทำงปัญญำเหล่ำนี้สำมำรถพัฒนำได้ในวัยเด็กตอนต้น ผ่ำนกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์และสังคม เพ่ือช่วยส่งเสริม EF ให้ดีขึ้น  

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับ
ปฐมวัยเป็นกำรตอบสนองและส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กในกำรเรียนรู้โลกธรรมชำติรอบตัวและพัฒนำทักษะทำง
สติปัญญำต่ำง ๆ เนื่องจำกเด็กในระดับปฐมวัยมีธรรมชำติของกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวิทยำศำสตร์อยู่   ใน
ตนเอง  กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมำก
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ที่สุด  ให้ได้ทั้งกระบวนกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจะช่วยส่งเสริมศักยภำพของเด็กใน   กำร
พัฒนำกรอบแนวคิดและทักษะต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อเป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรศึกษำในอนำคต 

  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM)กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยแบบ/รูปแบบ สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรเกี่ยวข้อง สำขำวิชำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ครู
ปฐมวัยสำมำรถเลือกน ำมำใช้ได้ให้เหมำะสมกับหัวข้อเรื่องที่เด็กสนใจ ระดับพัฒนำกำรประสบกำรณ์ของเด็ก
ปฐมวัย ควำมพร้อมของครู และบริบทของโรงเรียน  

๓. การจัดกิจกรรมประจ้าวัน 
 กิจกรรมส ำหรับเด็กอำยุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ โรงเรียนจัดกิจกรรมประจ ำวัน ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวันด้วยตนเอง โดยค ำนึงถึงสภำพบริบทของผู้ปกครองในท้องถิ่น กรุงเทพมหำนคร  ครอบคลุมพัฒนำกำร
ทุกด้ำนกำรจัดกิจกรรมประจ ำวันมีหลักกำรจัดและขอบข่ำยกิจกรรมประจ ำวัน ดังนี้ 
 
 ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ้าวัน 

1) กิจกรรมให้เหมำะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวันแต่ยืดหยุ่นได้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ
ของเด็ก เช่น 
            - วัย ๓-๔ ปี มีควำมสนใจช่วงสั้นประมำณ ๘-๑๒ นำท ี
                     - วัย ๔ – ๕ ปี มีควำมสนใจอยู่ได้ประมำณ   ๑๒-๑๕ นำท ี
                     - วัย ๕-๖ ปี มีควำมสนใจอยู่ได้ประมำณ  ๑๕- ๒๐ นำท ี
 ๒)   กิจกรรมที่ต้องใช้ควำมคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลำต่อเนื่องนำนเกินกว่ำ  ๒๐ 
นำที 
   ๓)  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ      คิด
สร้ำงสรรค์ เช่น กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลำประมำณ ๔๐-๖๐ นำท ี
  ๔)  กิจกรรมควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ำมเนื้อใหญ่และ
กล้ำมเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้จัด
ประสบกำรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก ำลังและไม่ใช้ก ำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออก
ก ำลังกำยควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก ำลังมำกนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
 ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ้าวัน 
 กำรเลือกกิจกรรมที่จะน ำมำจัดในแต่ละวันสำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมใน     
กำรน ำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่ส ำคัญครูผู้สอนต้องค ำนึง ถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนำกำรทุกด้ำน ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรง กำรทรงตัว ควำมยืดหยุ่น ควำม
คล่องแคล่วในกำรใช้อวัยวะต่ำง ๆ และจังหวะกำรเคลื่อนไหวในกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น
อิสระกลำงแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนำม ปีนป่ำยเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะดนตรี 
 ๒)  กำรพัฒนำกำรกล้ำมเนื้อเล็ก เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อเล็ก กล้ำมเนื้อมือ-นิ้วมือ
กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อมือและระบบประสำทตำมือได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์ โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมกำรศึกษำ ฝึกช่วยเหลือตนเองในกำรแต่งกำย หยิบจับช้อนส้อม และ
ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
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       ๓)  กำรพัฒนำกำรอำรมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำรปลูกฝังให้เด็กมีควำมรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีควำมเชื่อมั่น กล้ำแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือ 
แบ่งปัน   มีมำรยำทและปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเล่นให้เด็ก
ได้มีโอกำสตัดสินใจเลือก ได้รับกำรตอบสนองตำควำมต้องกำรได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
  ๔) กำรพัฒนำสังคมนิสัย เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่ำงเหมำะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือตนเองในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันมีนิสัยรักกำรท ำงำน ระมัดระวังควำม
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรำยจำกคนแปลกหน้ำ ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน
อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น รับประทำนอำหำร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่ำย ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย เล่นและท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น ปฏิบัติตำมกฎกติกำข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้ำที่เมื่อเล่นหรือท ำงำนเสร็จ  
 ๕) กำรพัฒนำกำรคิด เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำควำมคิดรวบยอดทำง
คณิตศำสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนำ อภิปรำยและ
เปลี่ยนควำมคิดเห็น เชิญวิทยำกรมำพูดคุยกับเด็ก ศึกษำนอกสถำนที่ เล่นเกมกำรศึกษำ ฝึกกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ ำวัน ฝึกออกแบบและสร้ำงชิ้นงำน และท ำกิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรำยบุคคล 
 ๖) กำรพัฒนำภำษำ เป็นกำรพัฒนำให้เด็กใช้ภำษำสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ ที่เด็กมีประสบกำรณ์โดยสำมำรถตั้งค ำถำมในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทำงภำษำให้มีควำม
หลำกหลำยในสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้ำแสดงออกในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน       
มีนิสัยรักกำรอ่ำน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภำษำ ทั้งนี้ต้องค ำนึกถึงหลักกำรจัดกิจกรรม
ทำงภำษำที่เหมำะสมกับเด็กเป็นส ำคัญ 
 ๗) กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
ได้ถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกและเห็นควำมสวยงำมของสิ่งต่ำงๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ดนตรี   กำร
เคลื่อนไหวและจังหวะตำมจินตนำกำร ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ อย่ำงอิสระ เล่นบทบำทสมมุติ เล่นน้ ำ เล่นทรำย   เล่น
บล็อก และเล่นก่อสร้ำง 
  
      ๓.๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ้าวัน 
 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ค ำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำน โดยมีสัดส่วนเวลำใน
กำรพัฒนำเด็กแต่ละวันดังนี้ 
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ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน  ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ 

 
เวลำ กิจกรรม 

07.00-07.30 (30 นำที) รับเด็กเป็นรำยบุคคล ตรวจสุขภำพ  บันทึกค ำพูด 
07.30-07.40 (10 นำที) เก็บของใช้  เข้ำห้องน้ ำ  เข้ำแถว 
07.40-08.10 (30 นำที) เคำรพธงชำติ   สวดมนต์ กำยบริหำร 
08.10-08.20 (10 นำที) สนทนำ ข่ำวและเหตุกำรณ์ / ดื่มนม 
08.20-08.40 (20 นำที) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
08.40-09.00 (20 นำที) กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
09.00-10.00 (1 ชั่วโมง) กิจกรรมกลำงแจ้ง 
10.00-11.00 (1 ชั่วโมง) กิจกรรมสร้ำงสรรค์ และ เล่นตำมมุม 
11.00-11.30 (30 นำที) พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
11.30-12.00 (30 นำที) เข้ำห้องน้ ำ แปรงฟัน ปูที่นอน 
12.00-14.00 (2 ชั่วโมง) นอนพักผ่อน 
14.00-14.30 (30 นำที) เก็บท่ีนอน  ล้ำงหน้ำ รับประทำนของว่ำง 
14.30-15.00 (30 นำที) เกมกำรศึกษำ 
15.00-15.20 (20 นำที) นิทำน 
15.20-15.30 (10 นำที) สรุปบทเรียน เตรียมตัวกลับบ้ำน 

                  หมำยเหตุ  อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและเวลำยึดหยุ่นได้ตำมเหมำะสม 
           

 ๓.๔  แนวทางการจัดกิจกรรมประจ้าวัน 
 กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน เป็นกำรจัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำรที่น ำควำมรู้ ควำมคิดรวบยอด ทักษะ 
และประสบกำรณ์ส ำคัญทั้งมวลที่ผู้เรียนจะได้รับในสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำเชื่อมโยงผสมผสำนเข้ำด้วยกันอย่ำงมี
ควำมหมำย และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นกำรขจัดควำมซ้ ำซ้อน ควำมไม่สัมพันธ์ และควำม
ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพำะในระดับปฐมวัยศึกษำ ซึ่งเน้นกำรพัฒนำโดยองค์รวม  แนวทำงหนึ่งในกำรจัดประสบกำรณ์
แบบบูรณำกำรที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวของกำรจัดประสบกำรณ์ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้น
เด็กเป็นศูนย์กลำง และมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรเรียนรู้ของสมอง คือ "กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม" ซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
กิจกรรมกลำงแจ้ง และกิจกรรมเกมกำรศึกษำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   กำรเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้
เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอย่ำงอิสระตำมจังหวะ  โดยใช้เสียงเพลง ค ำคล้องจอง มำประกอบกำร
เคลื่อนไหว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เด็กวัยนี้ร่ำงกำยก ำลังอยู่ในระหว่ำง
พัฒนำกำรใช้ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยยังไม่ผสมผสำนหรือประสำนสัมพันธ์กันอย่ำงสมบูรณ์  กำรเคลื่อนไหว ของ
เด็กมีลักษณะต่ำง ๆ  ดังนี้ 

- ช้ำ  ได้แก่  กำรคืบ  คลำน 
- เร็ว  ได้แก่  กำรวิ่ง 
- นุ่มนวล  ได้แก่ กำรไหว้  กำรบิน 
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- ขึงขัง  ได้แก่  กำรกระทืบเท้ำดัง ๆ ตีกลองดัง ๆ  
- ร่ำเริงมีควำมสุข  ได้แก่  กำรตบมือ  หัวเรำะ 
- เศร้ำโศกเสียใจ  ได้แก่  สีหน้ำ  ท่ำทำงทิศทำงกำรเคลื่อนไหว 
- เคลื่อนไหวไปข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง 
- เคลื่อนไหวไปข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำ 
- เคลื่อนตัวขึ้นและลง 
- เคลื่อนไหวรอบทิศรูปแบบกำรเคลื่อนไหว 

                        ๑)  กำรเคลื่อนไหวพ้ืนฐำน  ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวตำมธรรมชำติของเด็ก มี ๒ ประเภท 
- กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่  ได้แก่ ตบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตำ ชันเข่ำ เคำะเท้ำ เคลื่อนไหว

มือและแขน มือและนิ้วมือ เท้ำและปลำยเท้ำ   
- กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ได้แก่ คลำน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบม้ำ ฯลฯ 

 ๒) กำรเลียนแบบ  มี  ๔  ประเภท   คือ 
   -  เลียนแบบท่ำทำงสัตว์ 
   -  เลียนแบบท่ำทำงคน 
   -  เลียนแบบเครื่องยนต์กลไก และเครื่องเล่น 
   -  เลียนแบบปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 
 ๓) กำรเคลื่อนไหวตำมบทเพลง ได้แก่  กำรเคลื่อนไหวหรือท ำท่ำทำงประกอบเพลง 
      ๔) กำรท ำท่ำทำงกำยบริหำรประกอบเพลง หรือค ำคล้องจอง 

     ๕) กำรเคลื่อนไหวเชิงสร้ำงสรรค์  ได้แก่  กำรเคลื่อนไหวที่ให้เด็กคิดสร้ำงสรรค์ท่ำทำง 
 ขึ้นเอง อำจชี้น ำด้วยกำรป้อนค ำถำม หรือใช้อุปกรณ์ประกอบ 
      ๖) กำรเล่นหรือกำรแสดงท่ำทำงตำมค ำบรรยำย เรื่องรำว ได้แก่  กำรเคลื่อนไหวหรือแสดง 
ท่ำทำงตำมจินตนำกำรจำกเรื่องรำวหรือค ำบรรยำยที่ผู้สอนเล่ำ 
       ๗)  กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือข้อตกลง  ได้แก่  กำรเคลื่อนไหวหรือท ำท่ำทำงตำมสัญญำหรือ
ค ำสั่งตำมท่ีได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
       ๘) กำรฝึกท ำท่ำทำงเป็นผู้น ำ ผู้ตำม  ได้แก่  กำรเคลื่อนไหวหรือท ำท่ำทำงจำกควำมคิด 
      สร้ำงสรรค์ของเด็กเอง แล้วให้เพ่ือนปฏิบัติตำม 
 
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

 ผู้สอนน ำสำระท่ีควรเรียนรู้มำบูรณำกำรจัดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ ทั้งนี้มิได้ประสงค์ให้
เด็กท่องจ ำเนื้อหำ แต่ต้องกำรให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจำกน ำสำระกำรเรียนรู้นั้นๆมำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก    เพ่ือ
บรรลุจุดหมำยที่ก ำหนดไว้  เป็นแนวทำงช่วยผู้สอนก ำหนดรำยละเอียดและควำมยำกง่ำยของเนื้อหำให้เหมำะสม
กับพัฒนำกำรของเด็ก สำระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วยเรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคล และสถำนที่
แวดล้อมเด็ก ธรรมชำติรอบตัว และสิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็ก กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์/กิจกรรมในวงกลม จัด
ได้หลำยวิธี ได้แก่ 

1. กำรสนทนำหรือกำรอภิปรำย 

2. กำรเล่ำนิทำนและกำรอ่ำนนิทำน 
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3. กำรสำธิต 

4. กำรทดลอง/ปฏิบัติกำร 

5. กำรประกอบอำหำร 

6. กำรเพำะปลูก 

7. กำรศึกษำนอกสถำนที่ 
8. กำรเล่นบทบำทสมมติ 
9. กำรร้องเพลง ท่องค ำคล้องจอง 

10. กำรเล่นเกม 

11. กำรแสดงละคร 

12. กำรใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 
 

3. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์

 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรรับรู้เกี่ยวกับควำมงำม และส่งเสริม
กระตุ้นให้เด็กแสดงออกทำงอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร โดยใช้กิจกรรมศิลปะหรือ
กิจกรรมอ่ืนที่เหมำะกับพัฒนำกำรของเด็กแต่ละวัย โดยกำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย 

1. กำรวำดภำพและระบำยสี เช่น กำรวำดภำพสีเทียน หรือสีไม้ กำรวำดภำพด้วยสีน้ ำ 
2. กำรเล่นกับสีน้ ำ เช่น กำรหยดสี กำรเทสี กำรเป่ำสี กำรละเลงสีด้วยนิ้วมือ 
3. กำรพิมพ์ภำพ เช่น กำรพิมพ์ภำพด้วยพืช กำรพิมพ์ภำพด้วยวัสดุต่ำงๆ 
4. กำรปั้น เช่น กำรปั้นดินเหนียว กำรปั้นแป้งปั้น กำรปั้นดินน้ ำมัน กำรปั้นแป้งขนมปัง 
5. กำรพับ ฉีก ตัด ปะ เช่น กำรพับใบตอง กำรฉีกกระดำษเส้น กำรตัดภำพต่ำงๆ 
6. กำรปะติดวัสดุ 
7. กำรประดิษฐ์ เช่น กำรประดิษฐ์เศษวัสดุ กำรร้อย กำรสำน 

4. กิจกรรมการเล่นตามมมุ 
      กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้เด็กเล่นอิสระตำมมุม หรือมุมประสบกำรณ์
หรือก ำหนดเป็นพ้ืนที่เล่นที่จัดไว้ในห้องเรียน ซึ่งพ้ืนที่หรือมุมต่ำงๆเหล่ำนี้เด็กมีโอกำสเลือกเล่นได้อย่ำง
เสรีตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรของเด็ก ทั้งเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย เด็กอำจจะเลือกท ำ
กิจกรรมที่ครูจัดเสริมขึ้น เช่น เกมกำรศึกษำ เครื่องเล่นสัมผัส  

กำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม 
1. เปิดโอกำสให้เด็กเลือกท ำกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์  และเล่นตำมมุมเล่นในช่วงเวลำเดียวกันอย่ำง

อิสระ 
2. กำรจัดมุมเล่นหรือมุมประสบกำรณ์ ควรจัดอย่ำงน้อย 3-5 มุม ดังตัวอย่ำงหรือมุมเล่นประสบกำรณ์ 

ดังนี้ 
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2.1  มุมบล็อก เป็นมุมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ผ่ำนกำรสร้ำง 
2.2  มุมหนังสือ เป็นมุมที่เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับภำษำ จำกกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเล่ำเรื่อง หรือ

กำรยืม-คืน หนังสือ 
2.3  มุมวิทยำศำสตร์หรือมุมธรรมชำติศึกษำ เป็นมุมที่เด็กเรียนรธรรมชำติรอบตัว ผ่ำนกำรเล่น

ทดลองอย่ำงง่ำย 
2.4  มุมเครื่องเล่นสัมผัส เป็นมุมที่เด็กจะได้ฝึกกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ กำรสร้ำงสรรค์ 

เช่น กำรร้อย กำรสำน กำรต่อเข้ำ กำรถอดออก 
2.5  มุมบทบำทสมมติ เป็นมุมที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบำทของแต่ละอำชีพหรือแต่ละหน้ำที่ที่เด็กๆ 

เลียนแบบบทบำท 

 5.  กิจกรรมกลางแจ้ง   
กิจกรรมกลำงแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกำสออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือออกก ำลังเคลื่อนไหวร่ำงกำยและ
แสดงออกอย่ำงอิสระ โดยยึดควำมสนใจและควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมกลำงแจ้งที่ผู้สอน
ควรจัดให้เด็กได้เล่น  เช่น 

1) กำรเล่นเครื่องสนำม 
เครื่องเล่นสนำม  หมำยถึง เครื่องเล่นที่เด็กอำจปีนป่ำย หมุน โยก ซึ่งท ำออกมำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 

-  เครื่องเล่นส ำหรับปีนป่ำย หรือตำข่ำยส ำหรับปีนเล่น 
-  เครื่องเล่นส ำหรับโยกหรือไกว เช่น ม้ำไม้ ชิงช้ำ ม้ำนั่งโยก ไม้กระดก ฯลฯ 
-  เครื่องเล่นส ำหรับหมุน เช่น ม้ำหมุน พวงมำลัยรถส ำหรับหมุนเล่น 
-  รำวโหนขนำดเล็กส ำหรับเด็ก 
-  ต้นไม้ส ำหรับเดินทรงตัว หรือ ไม้กระดำนแผ่นเดียว 
-  เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน เช่น รถสำมล้อ รถลำกจูง ฯลฯ 
2) กำรเล่นทรำย 

ทรำยเป็นสิ่งทีเ่ด็กๆชอบเล่น ทั้งทรำยแห้ง ทรำยเปียก น ำมำก่อเป็นรูปต่ำงๆได้ และสำมำรถน ำวัสดุอ่ืนมำ
ประกอบกำรเล่นตกแต่งได้ เช่น กิ่งไม้ ดอกไม้ เปลือกหอย พิมพ์ขนม ที่ตักทรำย ฯลฯ 

ปกติบ่อทรำยจะอยู่กลำงแจ้ง โดยอำจจัดให้อยู่ใต้ร่มเงำใต้ต้นไม้หรือสร้ำงหลังคำ ท ำขอบกั้น เพ่ือมิให้
ทรำยกระจัดกระจำย บำงโอกำสพรมน้ ำให้ชื้นเพื่อเด็กจะได้ก่อเล่น นอกจำกนี้ ควรมีวิธีกำรปิดก้ันมิให้สัตว์เลี้ยงลง
ไปท ำควำมสกปรกในบ่อทรำยได้ 

3) กำรเล่นน้ ำ 
เด็กท่ัวไปชอบเล่นน้ ำมำก กำรเล่นน้ ำนอกจำกสร้ำงควำมพอใจและคลำยควำมเครียดให้เด็กแล้วยังท ำให้

เด็กเกิดกำรเรียนรู้อีกด้วย เช่น เรียนรู้ทักษะกำรสังเกต จ ำแนกเปรียบเทียบปริมำตร ฯลฯ 
อุปกรณ์ที่ใส่น้ ำอำจเป็นถังที่สร้ำงขึ้นโดยเฉพำะหรืออ่ำงน้ ำ วำงบนขำตั้งท่ีมั่นคง ควำมสูงพอดีที่เด็กจะยืน

ได้พอดี และควรมีผ้ำพลำสติกกันเสื้อผ้ำเปียกให้เด็กใช้คลุมระหว่ำงเล่น 
4) กำรเล่นสมมุติมุมห้องครัว 

เป็นบ้ำนจ ำลองส ำหรับให้เด็กเล่น จ ำลองแบบบ้ำนจริงๆ กระสอบป่ำน ของจริงที่ไม่ใช้แล้ว เข่น หม้อ เตำ 
ชำม อ่ำง เตำรีด เครื่องครัว ตุ๊กตำสมมุติเป็นบุคคลในครอบครัว เสื้อผ้ำผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วส ำหรับผลัดเปลี่ยน มีกำร



62 
 

ตกแต่งบริเวณใกล้เคียงให้เหมือนบ้ำนจริงๆ บำงครั้งอำจจัดเป็นร้ำนขำยของ สถำนที่ท ำกำรต่ำงๆเพ่ือให้เด็กเล่น
สมมุติตำมจินตนำกำรของเด็กเอง 

5) กำรเล่นในมุมช่ำงไม้ 
เด็กต้องกำรกำรออกก ำลังในกำรเคำะ ตอก กิจกรรมกำรเล่นในมุมช่ำงไม้นี้ จะช่วยในกำรพัฒนำกล้ำมเนื้อ

ให้แข็งแรง ช่วยฝึกกำรใช้มือและกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ นอกจำกนี้ยังฝึกให้รักงำนและส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อีกด้วย 

6) กำรเล่นกับอุปกรณ์กีฬำ 
เป็นกำรน ำอุปกรณ์กีฬำมำให้เด็กเล่นอย่ำงอิสระหรือใช้ประกอบเกมกำรเล่นที่ให้อิสระแก่เด็กมำกท่ีสุด ไม่

ควรเน้นกำรแข็งขันเพ่ือมุ่งหวังแพ้–ชนะ อุปกรณ์กีฬำที่นิยมน ำมำให้เด็กเล่น เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบำสเกตบอล ห่วง
ยำง ฮูล่ำฮุบ อุปกรณ์กระโดดข้ำงสิ่งกรีดขวำง ฯลฯ 

7) กำรเล่นเกมกำรละเล่น 
กิจกรรมกำรเล่นเกมกำรละเล่นที่จัดให้เด็กเล่น เช่น เกมกำรละเล่นของไทย เกมกำรละเล่นของ ท้องถิ่น 

เช่น มอญซ่อนผ้ำ รีรีข้ำวสำร แม่งู โพงพำง ฯลฯ กำรละเล่นเหล่ำนี้ต้องใช้บริเวณท่ีกว้ำง กำรเล่นอำจเป็นกลุ่มเล็ก /
กลุ่มใหญ่ ก็ได้ ก่อนเล่นผู้สอนอธิบำยกติกำและสำธิตให้เด็กเข้ำใจ ไม่ควรน ำเกมกำรเล่นที่มีกติกำยุ่งยำกและเน้น
กำรแข่งขันแพ้ชนะมำจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยนี้ เพรำะเด็กจะเกิดควำมเครียดและสร้ำงควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง 
 6. เกมการศึกษา 

เกมกำรศึกษำเป็นเกมที่ช่วยพัฒนำสติปัญญำ มีกฎเกณฑ์กติกำง่ำยๆ เด็กสำมำรถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็น
กลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหำเหตุผลและเกิดควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่ำง จ ำนวน ประเภทและ
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ เกมกำรศึกษำที่เหมำะสมส ำหรับเด็กวัย 3 – 5 ปี เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัด
หมวดหมู่ เรียงล ำดับ โดมิโน ล็อตโต ภำพตัดต่อ ต่อตำมแบบ ฯลฯ 
 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 กำรจัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ให้ควำมส ำคัญทั้งสภำพบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ในห้องเรียน และในบริเวณโรงเรียน เนื่องจำกธรรมชำติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้  ค้นคว้ำ  ทดลอง  
และต้องกำรสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น กำรจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของ
เด็ก จึงมีควำมส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กสำมำรถเรียนรู้จำกกำรเล่นที่เป็น 
ประสบกำรณ์ตรงที่เกิดจำกกำรรับรู้ด้วยประสำทสัมผัสทั้งห้ำจึงจ ำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับสภำพ และควำมต้องกำรของหลักสูตร เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมำยในกำรพัฒนำเด็ก   
  กำรจดัสภำพแวดล้อมค ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑. ควำมสะอำด  ควำมปลอดภัย 

 ๒. ควำมมีอิสระอย่ำงมีขอบเขตในกำรเล่น 
 ๓. ควำมสะดวกในกำรท ำกิจกรรม 
 ๔. ควำมพร้อมของอำคำรสถำนที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ ำห้องส้วม สนำมเด็กเล่น  ฯลฯ 

 ๕. ควำมเพียงพอเหมำะสมในเรื่องขนำด น้ ำหนัก จ ำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 
 ๖. บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ กำรจัดที่เล่นและมุมประสบกำรณ์ต่ำง ๆ สภำพแวดล้อมภำยใน
ห้องเรียน 
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หลักส ำคัญในกำรจัดต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ควำมสะอำด เป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็ก ควำมเป็น
ระเบียบ ควำมเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดควำมรู้สึกอบอุ่น มั่ นใจ และมีควำมสุข ซึ่งอำจจัดแบ่งพ้ืนที่ให้
เหมำะสมกับกำรประกอบกิจกรรมตำมหลักสูตร ดังนี้ 

๑.  พ้ืนที่อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือเด็กและผู้สอน 
  ๑.๑ ที่แสดงผลงำนของเด็ก อำจจัดเป็นแผ่นป้ำย หรือที่แขวนผลงำน 
 ๑.๒ ที่เก็บแฟ้มผลงำนของเด็ก อำจจัดท ำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรำยบุคคล 
 ๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อำจท ำเป็นช่องตำมจ ำนวนเด็ก 
 ๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์กำรสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
 ๑.๕ ป้ำยนิเทศตำมหน่วยกำรสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 
 ๒.  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมและกำรเคลื่อนไหว ต้องก ำหนดให้ชัดเจน ควรมีพ้ืนที่ที่เด็กสำมำรถจะท ำงำนได้
ด้วยตนเอง และท ำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสำมำรถเคลื่อนไหวได้อย่ำงอิสระจำกกิจกรรม
หนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
 ๓. พ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบกำรณ์  สำมำรถจัดได้ตำมควำมเหมำะสมขึ้นอยู่กับสภำพของห้องเรียน 
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจำกกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่ำงจำกมุมหนังสือ  มุมบทบำทสมมติอยู่ติดกับมุม
บล็อก มุมวิทยำศำสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯลฯ ที่ส ำคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่ำงเพียงพอต่อกำร
เรียนรู้ของเด็ก กำรเล่นในมุมเล่นอย่ำงเสรี มักถูกก ำหนดไว้ในตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน เพ่ือให้โอกำสเด็กได้เล่น
อย่ำงเสรีประมำณวันละ ๖๐ นำทีกำรจัดมุมเล่นต่ำงๆ  ผู้สอนควรค ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่ำงน้อย ๓-๕  มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของห้อง 
 ๓.๒ ควรได้มีกำรผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตำมมุมบ้ำง ตำมควำมสนใจของเด็ก 
 ๓.๓ ควรจัดให้มีประสบกำรณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรำกฏอยู่ในมุมเล่น  เช่น เด็กเรียนรู้เรื่อง 
ผีเสื้อ ผู้สอนอำจจัดให้มีกำรจ ำลองกำรเกิดผีเสื้อล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชำติศึกษำหรือมุมวิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
 ๓.๔ ควรเปิดโอกำสให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้ำของ   
อยำกเรียนรู้ อยำกเข้ำเล่น 
 ๓.๕  ควรเสริมสร้ำงวินัยให้กับเด็ก โดยจัดให้มีเวรประจ ำวันทุกห้องเรียน มีข้อตกลงร่วมกันว่ำเมื่อ
เล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่ำงเข้ำที่ให้เรียบร้อยสภำพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ กำรจัด
สภำพแวดล้อมภำยในอำณำบริเวณรอบ ๆ สถำนศึกษำ รวมทั้งจัดสนำมเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนำม จัดระวัง
รักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณสถำนศึกษำและบริเวณรอบนอกสถำนศึกษำ ดูแลรักษำควำมสะอำด ปลูก
ต้นไม้ให้ควำมร่มรื่นรอบๆบริเวณสถำนศึกษำ สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของ
เด็กบริเวณสนำมเด็กเล่น ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 
 สนำมเด็กเล่น มีพ้ืนผิวหลำยประเภท เช่น ดิน ทรำย หญ้ำ พื้นที่ส ำหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่ร่ม ที่
โล่งแจ้ง พ้ืนดินส ำหรับขุด ที่เล่นน้ ำ บ่อทรำย พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรเล่น เครื่องเล่นสนำมส ำหรับปีนป่ำย ทรง
ตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตรำย หมั่นตรวจตรำเครื่องเล่นให้อยู่ในสภำพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ 
และหมั่นดูแลเรื่องควำมสะอำด จัดให้มีเวรดูแลต้นไม้ ควำมสะอำด 
 ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงำ อำจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องกำรควำมสงบ 
หรืออำจจัดเป็นลำนนิทรรศกำรให้ควำมรู้แก่เด็กและผู้ปกครองบริเวณธรรมชำติ  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก
สวนครัว หำกบริเวณสถำนศึกษำ มีไม่มำกนัก อำจปลูกพืชในกระบะหรือกระถำงสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 

ทุกห้องเรียนจัดให้มีมีสื่อท้ังที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชำติ  สื่อเทคโนโลยีที่
เหมำะสม สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม  สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพ่ือพัฒนำเด็กในด้ำนต่ำงๆให้
ครบทุกด้ำนสื่อที่เอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ  โดยกำรจัดกำรใช้สื่อเริ่มต้นจำก สื่อของจริง  ภำพถ่ำย  
ภำพโครงร่ำง และ สัญลักษณ์ ทั้งนี้กำรใช้สื่อต้องเหมำะสมกับวัย วุฒิภำวะ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควำม
สนใจและควำมต้องกำรของเด็กท่ีหลำกหลำย  ตัวอย่ำงสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
 
กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม 
 ๑. มุมบทบำทสมมติ  อำจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้ 
  ๑.๑   มุมบ้ำน 

- ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนำดเล็ก  หรือของจ ำลอง  เช่น  เตำ  กระทะ  ครก  กำน้ ำ  เขียง   
- มีดพลำสติก  หม้อ  จำน  ช้อน  ถ้วยชำม  กะละมัง  ฯลฯ 
- เครื่องเล่นตุ๊กตำ   เสื้อผ้ำตุ๊กตำ   เตียง  เปลเด็ก ตุ๊กตำ 
- เครื่องแต่งบ้ำนจ ำลอง  เช่น  ชุดรับแขก  โต๊ะเครื่องแป้ง  หมอนอิง  กระจกขนำดเห็นเต็มตัว 
- หวี  ตลับแป้ง  ฯลฯ 
- เครื่องแต่งกำยบุคคลอำชีพต่ำง ๆ  ที่ใช้แล้ว  เช่น  ชุดเครื่องแบบทหำร  ต ำรวจ  ชุดเสื้อผู้ใหญ่

ชำย และหญิง  รองเท้ำ  กระเป๋ำถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 
-  โทรศัพท์ เตำรีดจ ำลอง   ที่รีดผ้ำจ ำลอง 
- ภำพถ่ำยและรำยกำรอำหำร 

  ๑.๒  มุมหมอ 
- เครื่องเล่นจ ำลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์กำรรักษำผู้ป่วย เช่นหูฟัง เสื้อคลุมหมอ  ฯลฯ 
- อุปกรณ์ส ำหรับเลียนแบบกำรบันทึกข้อมูลผู้ป่วย  เช่น  กระดำษ  ดินสอ  ฯลฯ 

  ๑.๓  มุมร้ำนค้ำ 
- กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ใช้แล้ว 
- อุปกรณ์ประกอบกำรเล่น  เช่น  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจ ำลอง  ฯลฯ 

 ๒.  มุมบล็อก  
- ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนำดและรูปทรงต่ำงๆกัน  จ ำนวนตั้งแต่  ๕๐  ชิ้นขึ้นไป 
- ของเล่นจ ำลอง  เช่น  รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว์  ต้นไม้  ฯลฯ 
- ภำพถ่ำยต่ำงๆ 
- ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อำจเป็นชั้น  ลังไม้หรือพลำสติก  แยกตำมรูปทรง  ขนำด  

 
        ๓. มุมหนังสือ 

- หนังสือภำพนิทำน  สมุดภำพ  หนังสือภำพที่มีค ำและประโยคสั้น ๆพร้อมภำพ 
- ชั้นหรือที่วำงหนังสือ 
- อุปกรณ์ต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำน  เช่น  เสื่อ  พรม  หมอน ฯลฯ 
- สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้ำน 
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- อุปกรณ์ส ำหรับกำรเขียน 
- อุปกรณ์เสริม  เช่น  เครื่องเล่นเทป  ตลับเทปนิทำนพร้อมหนังสือนิทำน  หูฟัง ฯลฯ 

 
         ๔. มุมวิทยำศำสตร์ หรือมุมธรรมชำติศึกษำ 

- วัสดุต่ำง ๆ  จำกธรรมชำติ  เช่น  เมล็ดพืชต่ำง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรส ำรวจ  สังเกต  ทดลอง  เช่น  แว่นขยำย  แม่เหล็ก  เข็มทิศ  เครื่องชั่ง  ฯลฯ      
 

       กิจกรรมสร้างสรรค์    ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 

 ๑. กำรวำดภำพและระบำยสี 
- สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้    สีน้ ำ 
- พู่กันขนำดใหญ่  (ประมำณเบอร์  ๑๒ ) 
- กระดำษ 
- เสื้อคลุม  หรือผ้ำกันเปื้อน  

 ๒. กำรเล่นกับสี 
- กำรเป่ำสี  มี  กระดำษ หลอดกำแฟ สีน้ ำ 
- กำรหยดสี  มี กระดำษ หลอดกำแฟ พู่กัน สีน้ ำ 
- กำรพับสี  มี กระดำษ สีน้ ำ พู่กัน 
- กำรเทสี  มี กระดำษ  สีน้ ำ 
- กำรละเลงสี มี กระดำษ สีน้ ำ แป้งเปียก 

๓. กำรพิมพ์ภำพ 
- แม่พิมพ์ต่ำง ๆ จำกของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้ำนกล้วย ฯลฯ 
- แม่พิมพ์จำกวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น เชือก เส้นด้ำย ตรำยำง  ฯลฯ 
- กระดำษ  ผ้ำเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ ำ  สีฝุ่น  ฯลฯ) 

๔. กำรปั้น  เช่น ดินน้ ำมัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่ำง ๆ ไม้นวดแป้ง  ฯลฯ 
 ๕.กำรพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดำษ หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนำดเล็ก 
ปลำยมน กำวน้ ำหรือแป้งเปียก ผ้ำเช็ดมือ ฯลฯ 

 ๖. กำรประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่ำง ๆ มีกล่องกระดำษ แกนกระดำษ เศษผ้ำ เศษไหม กำว  
กรรไกร สี ผ้ำเช็ดมือ ฯลฯ 
  ๗. กำรร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกำแฟ หลอดด้ำย ฯลฯ 
  ๘.กำรสำน เช่น กระดำษ ใบตอง ใบมะพร้ำว ฯลฯ 
  ๙. กำรเล่นพลำสติกสร้ำงสรรค์   พลำสติกชิ้นเล็ก ๆ  รูปทรงต่ำง ๆ  ผู้เล่นสำมำรถน ำมำต่อเป็นรูปแบบ
ต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำร 
       ๑๐.กำรสร้ำงรูปเช่น จำกกระดำนปักหมุด จำกแป้นตะปูที่ใช้หนังยำงหรือเชือกผูกดึงให้เป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ     
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เกมการศึกษา  ตัวอย่ำงสื่อประเภทเกมกำรศึกษำมีดังนี้ 
  ๑. เกมจับคู่ 

- จับคู่รูปร่ำงที่เหมือนกัน 
- จับคู่ภำพเงำ 
- จับคู่ภำพที่ซ่อนอยู่ในภำพหลัก 
- จับคู่สิ่งที่มีควำมสัมพันธ์กัน  สิ่งที่ใช้คู่กัน 
- จับคู่ภำพส่วนเต็มกับส่วนย่อย 
- จับคู่ภำพกับโครงร่ำง 
- จับคู่ภำพชิ้นส่วนที่หำยไป 
- จับคู่ภำพที่เป็นประเภทเดียวกัน 
- จับคู่ภำพที่ซ่อนกัน 
- จับคู่ภำพสัมพันธ์แบบตรงกันข้ำม 
- จับคู่ภำพที่สมมำตรกัน 
- จับคู่แบบอุปมำอุปไมย 
- จับคู่แบบอนุกรม 

 ๒. เกมภำพตัดต่อ 
- ภำพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยกำรเรียนต่ำง ๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 

 ๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
- ภำพสิ่งต่ำง ๆ ที่น ำมำจัดเป็นพวก ๆ   
- ภำพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
- ภำพจัดหมวดหมู่ตำมรูปร่ำง สี ขนำด รูปทรงเรขำคณิต 

 ๔. เกมวำงภำพต่อปลำย  (โดมิโน) 
- โดมิโนภำพเหมือน 
- โดมิโนภำพสัมพันธ์ 

๕. เกมเรียงล ำดับ 
- เรียงล ำดับภำพเหตุกำรณ์ต่อเนื่อง 
- เรียงล ำดับขนำด 

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

 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม    ตัวอย่ำงสื่อมีดังนี้ 

 ๑.สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจำกธรรมชำติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้ำ ฯลฯ 
 ๒. สื่อที่จ ำลองขึ้น เช่น ลูกโลก  ตุ๊กตำสัตว์ ฯลฯ 
 ๓. สื่อประเภทภำพ  เช่น ภำพพลิก ภำพโปสเตอร์ หนังสือภำพ ฯลฯ 

๔. สื่อเทคโนโลยี  เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยำยเสียง โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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กิจกรรมกลางแจ้ง  ตัวอย่ำงสื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเล่นสนำม เช่น เครื่องเล่นส ำหรับปีนป่ำย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ 
 ๒. ที่เล่นทรำย มีทรำยละเอียด เครื่องเล่นทรำย เครื่องตวง ฯลฯ 
 ๓. ที่เล่นน้ ำ มีภำชนะใส่น้ ำหรืออ่ำงน้ ำวำงบนขำตั้งที่ม่ันคง  ควำมสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี  เสื้อคลุมหรือ
ผ้ำกันเปื้อนพลำสติก อุปกรณ์เล่นน้ ำ เช่น ถ้วยตวง ขวดต่ำงๆ สำยยำง  กรวยกรอกน้ ำ   ตุ๊กตำยำง  ฯลฯ 
 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    ตัวอย่ำงสื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเคำะจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  เหล็กสำมเหลี่ยม  กรับ  ร ำมะนำ  กลอง ฯลฯอุปกรณ์ประกอบกำร
เคลื่อนไหว  เช่น  หนังสือพิมพ์  ริบบิ้น  แถบผ้ำ  ห่วง  
 ๒. หวำย     ถุงทรำย  ฯลฯ 
 
การเลือกสื่อ   มีวิธีกำรเลือกสื่อ  ดังนี้ 

๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมำยและเรื่องที่สอน 
๒. เลือกให้เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถของเด็ก 
๓. เลือกให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
๔. มีวิธีกำรใช้ง่ำย และน ำไปใช้ได้หลำยกิจกรรม 
๕. มีควำมถูกต้องตำมเนื้อหำและทันสมัย 
๖. มีคุณภำพดี เช่น ภำพชัดเจน ขนำดเหมำะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้ำใจง่ำยในเวลำสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 
๘. เลือกสื่อที่สำมำรถสัมผัสได้ 

   ๙. เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก  และส่งเสริมกำรคิดเป็น ท ำเป็น และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นด้วยควำมม่ันใจ 
 
การจัดหาสื่อ   สำมำรถจัดหำได้หลำยวิธี  คือ 
  ๑.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวำงแผนกำรจัดซื้อตำมล ำดับควำมจ ำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณท่ี
ทำงสถำนศึกษำสำมำรถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
  ๒.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหำง่ำยเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 
เช่น กระดำษแข็งจำกลังกระดำษ รูปภำพจำกแผ่นป้ำยโฆษณำ รูปภำพจำกหนังสือนิตยสำรต่ำง ๆ  เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการด้าเนินการผลิตสื่อส้าหรับเด็ก  มีดังนี้ 
 ๑. ส ำรวจควำมต้องกำรของกำรใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์  สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 

๒. วำงแผนกำรผลิต โดยก ำหนดจุดมุ่งหมำยและรูปแบบของสื่อให้เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถของเด็ก     
      สื่อนั้นจะต้องมีควำมคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อกำรใช้ 
๓. ผลิตสื่อตำมรูปแบบที่เตรียมไว้ 
๔. น ำสื่อไปทดลองใช้หลำย ๆ ครั้งเพ่ือหำข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
๕.  น ำสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง 
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การใช้สื่อ  โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. กำรเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ  มีข้ันตอน  คือ  
      1.1  เตรียมตัวผู้สอน 

- ผู้สอนจะต้องศึกษำจุดมุ่งหมำยและวำงแผนว่ำจะจัดกิจกรรมอะไรบ้ำง 
- เตรียมจัดหำสื่อและศึกษำวิธีกำรใช้สื่อ 
- ทดลองใช้สื่อก่อนน ำไปใช้จริง 

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
- ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
- เร้ำควำมสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน 
- ให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์  ไม่ใช่ท ำลำย  
- เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่                          

๑.๓  เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน้าไปใช้ 
- จัดล ำดับกำรใช้สื่อว่ำจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง  เพ่ือควำมสะดวกในกำรสอน 
- ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับสื่อ 

 
 ๒. กำรน ำเสนอสื่อ เพ่ือให้บรรลุผลโดยเฉพำะใน  กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ / กิจกรรมวงกลม / 

กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑   สร้ำงควำมพร้อมและเร้ำควำมสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
  ๒.๒  ใช้สื่อตำมล ำดับขั้นของแผนกำรจัดกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 
  ๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลำยๆชนิดพร้อมๆกัน  เพรำะจะท ำให้เด็กไม่สนใจ 
              กิจกรรมที่สอน 
  ๒.๔   ผูส้อนควรยืนอยู่ด้ ำนข้ำงหรือด้ำนหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืน จะต้องพูดคุยกับเด็ก
และสังเกตควำมสนใจ ของเด็ก พร้อมทัง้ส ำรวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้ เพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

๒.๕   เปิดโอกำสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ  
 

ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่ำย มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน 

 ๒.ขนำด ไม่ควรมีขนำดใหญ่เกินไป เพรำะยำกต่อกำรหยิบยก อำจจะตกลงมำเสียหำย แตก เป็นอันตรำยต่อเด็ก
หรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนำดใหญ่ โต๊ะ เก้ำอ้ีที่ใหญ่และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนำดเล็กเกินไป เด็กอำจจะน ำไปอมหรือ
กลืนท ำให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก  ลูกแก้วเล็ก  ฯลฯ   
 ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม  เป็นสัน 
 ๔.  น้ ำหนักไม่ควรมีน้ ำหนักมำก เพรำะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว  อำจจะตกลงมำเป็นอันตรำยต่อตัวเด็ก 

๕.  สื่อหลีกเลี่ยงสื่อท่ีเป็นอันตรำยต่อตัวเด็ก เช่น  สำรเคมี วัตถุไวไฟ  ฯลฯ 
๖.  สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรำยต่อสำยตำ เช่น  สีสะท้อนแสง  ฯลฯ 

การประเมินการใช้สื่อ 
  ควรพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ๓ ประกำร คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพ่ือจะได้ทรำบว่ำสื่อนั้นช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด จะได้น ำมำปรับปรุงกำรผลิตและกำรใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต ดังนี้ 
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๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้เพียงใด 
๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 
๓. สื่อนั้นช่วยให้กำรสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตำมสำระกำรเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่ 
๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมำกน้อยเพียงใด  เพรำะเหตุใด 

 
 
 กำรเก็บ รักษำ และซ่อมแซมสื่อ    
 กำรจัดเก็บสื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กฝึกกำรสังเกต กำรเปรียบเทียบ กำรจัดกลุ่ม ส่งเสริมควำมรับผิดชอบ 
ควำมมีน้ ำใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้กำรเก็บสื่อเป็นกำรลงโทษเด็ก  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือ
จัดวำงไว้ด้วยกัน  

๒. วำงสื่อในระดับสำยตำของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
๓. ภำชนะท่ีจัดเก็บสื่อควรโปร่งใส  เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภำยในได้ง่ำยและควรมีมือจับเพ่ือให้

สะดวกในกำรขนย้ำย 
๔. ฝึกให้เด็กรู้ควำมหมำยของรูปภำพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ  เพ่ือเด็กจะ

ไดเก็บเข้ำท่ีได้ถูกต้อง กำรใช้สัญลักษณ์ควรมีควำมหมำยต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อของจริง 
ภำพถ่ำยหรือส ำเนำ ภำพวำด ภำพโครงร่ำงหรือภำพประจุด หรือบัตรค ำติดคู่กับสัญลักษณ์อย่ำงใดอย่ำงหน 

๕. ตรวจสอบสื่อหลังจำกท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ำมีสภำพสมบูรณ์ จ ำนวนครบถ้วนหรือไม่ 
๖. ซ่อมแซมสื่อช ำรุด และท ำเติมส่วนที่ขำดหำยไปให้ครบชุด 

การพัฒนาสื่อ 
  กำรพัฒนำสื่อเพ่ือใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้ส ำรวจข้อมูล  สภำพปัญหำ
ต่ำงๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ำมีอะไรบ้ำงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำร 
  แนวทำงกำรพัฒนำสื่อ ควรมีลักษณะเฉพำะ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ำกับเหตุกำรณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมำะสมกับวัย 
๒. ของเด็ก 
๓. รักษำควำมสะอำดของสื่อ  ถ้ำเป็นวัสดุที่ล้ำงน้ ำได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้ำงเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้

สะอำด เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วำงเป็นระเบียบหยิบใช้ง่ำย 
๔. ถ้ำเป็นสื่อท่ีผู้สอนผลิตขึ้นมำใช้เองและผ่ำนกำรทดลองใช้มำแล้ว ควรเขียนคู่มือประกอบกำรใช้

สื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจ ำนวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ใน
ซองหรือถุง  พร้อมสื่อที่ผลิต 

๕. พัฒนำสื่อที่สร้ำงสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนำกำร 
๖. และเป็นของเล่นสนุกสนำนเพลิดเพลิน 
 

แหล่งเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
  ๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยำกรหรือผู้เชียวชำญเฉพำะด้ำน ที่จัดหำมำเพ่ือให้ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจอย่ำงกระจ่ำงแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้แก่ 
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- เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
- เจ้ำหน้ำที่/วิทยำกรในท้องฟ้ำจ ำลอง 
- พระสงฆ์ 
- พ่อค้ำ – แม่ค้ำ 
- เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
- ผู้ปกครอง 
- ช่ำงตัดผม / ช่ำงเสริมสวย 
- คร ู
- ภำรโรง 
- ฯลฯ 

 ๒. แหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิทยำกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในชุมชน        
มีควำมสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสำมำรถเชื่อมโยงโลกภำยในและ          โลก
ภำยนอก (inner world & outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีกำรด ำเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 

- ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ 
- ห้องวิทยำศำสตร์ 
- ห้องศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ 
- ชุมชนพิบูลเวศม์ 
- วัดธำตุทอง 
- สถำนีอนำมัยวัดธำตุทอง 
- สถำนีต ำรวจ 
- สถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง 
- ร้ำนค้ำในหมู่บ้ำน แมกซ์แวลู  แมคโคร 
- ตลำดพระโขนง ตลำดคลองตัน 

 ๓. สถำนที่ส ำคัญตำ่งๆ ได้แก่ แหล่งควำมรู้ส ำคัญต่ำงๆ ที่เด็กให้ควำมสนใจ ได้แก่ 
- ท้องฟ้ำจ ำลอง 
- สวนหลวง ร.9 
- พิพิธภัณฑ์เด็ก 
- แหล่งเรียนรู้บ้ำนครูธำนี 
- สวนสัตว์น้ ำสยำมโอเซียนเวิลด์ 
- ซำฟำรีเวิลด์ 
- ฯลฯ 
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การจัดท้าแผนประสบการณ์ 

 แผนกำรจัดประสบกำรณ์เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ให้แก้เด็ก ช่วยให้ครูสำมำรถ
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กได้อย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลให้เด็กปฐมวัยเกิดแนวคิด ทักษะ 
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะ ค่ำนิยม และควำมเข้ำใจอย่ำงเหมำะสมกับพัฒนำกำร ได้รับประสบกำรณ์ที่สมดุล 
สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำร และมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ คณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์จึงวำง
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ร่วมกัน เพ่ือให้สำมำรถจัดประสบกำรณ์ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กให้บรรลุเป้ำหมำยของ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เป็นหน่วยกำรเรียนรู้
รำยสัปดำห์  ผ่ำนกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลำงแจ้ง และ กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

กำรก ำหนดชื่อหน่วย ส่วนใหญ่ครูก ำหนดหัวเรื่อง และบำงหน่วยเด็กมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเรื่องที่สนใจ 
สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของเด็ก โดยแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
แทรกกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยเข้ำไปอย่ำงกลมกลืน 

 ก ำหนดรำยละเอียดของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ มีรำยละเอียดประกอบด้วย มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพ
ที่พึงประสงค์  จุดประสงค์ และสำระที่ควรรู้ทั้งประสบกำรณ์ส ำคัญและสำระที่ควรรู้  โดยในแต่ละแผนก ำหนด
หัวข้อเป็นรำยสัปดำห์ แผนรำยวัน ภำคผนวก และแบบประเมินหลังกำรจัดประสบกำรณ์ โดยก ำหนดเวลำเรียนใน
แต่ละหน่วยตำมควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและควำมสนใจเด็ก  
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การประเมินพัฒนาการเด็ก 

โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ยึดหลักกำรกำรประเมินพัฒนำกำรดังนี้ 

1. วำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเป็นระบบ  
1) น ำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ด้วยกำรออกแบบ จัดท ำในหน่วยกำรเรียนรู้ ประเมิน

พัฒนำกำรหลังแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
2) ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรประเมิน วิธีกำรประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
3) เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ประเมินพัฒนำกำรเด็กทุกคนทุกด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำ           ซ่ึง
สอดคล้องและครอบคลุมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภำพที่พึงประสงค์ และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 

3. ประเมินเด็กเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี เพ่ือพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของเด็ก     เป็น
รำยบุคคลให้เต็มศักยภำพ ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพัฒนำกำรเป็นระยะๆตลอดปี
กำรศึกษำ สรุปพัฒนำกำรในปลำยภำคเรียน 

4. ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริงจำกกิจกรรมประจ ำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย  ด้วย
วิธีกำรสังเกต กำรบันทึกพฤติกรรม กำรสนทนำ กำรสัมภำษณ์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลงำนเด็ก  
โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงำนรำยบุคคล 

5. สรุปผลกำรประเมิน จัดท ำข้องมูล และน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำเด็ก ข้อมูลที่ได้จำก   กำร
สังเกตพฤติกรรมของแต่ละคนตำมสภำพที่พึงประสงค์ น ำไปเทียบเกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพในแต่
ละสภำพที่พึงประสงค์ ตังบ่งชี้ และมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศใน
ระดับห้องเรียน  
 

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 

1. กำรสังเกตและกำรบันทึก คือกำรสังเกตขณะเด็กท ำกิจกรรมประจ ำวัน เพ่ือเข้ำใจพฤติกรรมเด็กได้ดี
ขึ้น และทรำบว่ำเด็กแต่ละคนมีจุดเด่น มีควำมสนใจ ควำมต้องกกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนใด โดยบันทึกแบบบรรยำย และแบบส ำรวจพฤติกรรมตำมรำยกำร 

2. กำรบันทึกกำรสนทนำ บันทึกกำรเล่ำเรื่อง เล่ำผลงำน เพ่ือประเมินควำมสำมำรถในกำรแสดงควำม
คิดเห็น และพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำ 

3. กำรสัมภำษณ์ เป็นกำรพูดคุยรำยบุคคลเพื่อประเมินควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของเด็กและค้นพบ
ศักยภำพในตัวเด็ก 

4. สำรนิทัศน์เพ่ือกำรประเมินพัฒนำกำร เป็นกำรจัดท ำข้อมูลที่เป็นหลักฐำนได้แก่  
1.) พอร์ตโฟลิโอส ำหรับเด็กเป็นรำยบุคคล 
2.) สมุดบันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรประจ ำชั้น 
3.) แบบบันทึกกำรตรวจสุขภำพ 
4.) สมุดรำยงำนประจ ำตัวเด็ก อบ. 01  
5.) สมุดบันทึกพัฒนำกำรเด็ก  อบ.02 
6.) แบบบันทึกพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย อบ.03 
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การรายงานผลผู้ปกครอง 

         กำรรำยงำนผลพัฒนำกำรเด็ก โรงเรียนได้รำยงำนในหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ 

1. กำรสนทนำพูดคุยโดยตรงเป็นรำยบุคคล 
2. กำรติดต่อสื่อสำรทำงสื่อ โทรศัพท์ สื่อไลน์ เฟชบุ้คจำกสมำร์ทโฟน  
3. จุลสำร สำรสัมพันธ์ รำยงำน ทุกสัปดำห์ 
4. กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
5. กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน 
6. กำรเยี่ยมบ้ำน 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
กำรน ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพตำมจุดหมำยของหลักสูตรผู้เกี่ยวข้อง

กับกำรบริหำรหลักสูตรในระบบสถำนศึกษำ ได้แก่ ผู้บริหำร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบำท
ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพของเด็ก 

1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
กำรจัดกำรสถำนศึกษำแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหำร
สถำนศึกษำควรมีบทบำท ดังนี้ 
1.1  ศึกษำท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและวิสัยทัศน์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
1.2  สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครู บุคลำกรโดยกำรประชุมชี้แจงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นที่ต้อง

ร่วมมือกันบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรโรงเรียน 
1.4  จัดท ำโครงกำร งบประมำณเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.5  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเดิม 
2) ระดมควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์  สภำพ/ ปัญหำ กำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรเด็ก ควำมส ำเร็จ จุดเด่น ควำมทันสมัย กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำปฐมวัย สภำพสังคมวัฒนธรรม ควำมต้องกำรของโรงเรียนเพ่ือ
น ำไปสู่กำรออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน และร่วมกัน
ก ำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

3) ออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำกับคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยครู 
บุคลำกรและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้ กำร
พิจำรณำน ำควำมรู้ที่เป็นข้อมูลในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบรรจุในหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

1.6  น ำร่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร โรงเรียน
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1.7  ขออนุมัติต่อกรรมกำรสถำนศึกษำ/คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และประกำศกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำ โดย รำยงำนกำรด ำเนินกำรต่อกรรมกำรสถำนศึกษำ เปิดโอกำส         ให้
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและ จัดท ำประกำศกำร
ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2561 

1.8  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 

1.9  กำรรับและพัฒนำครู ด ำเนินกำรโดยคัดเลือกบุคลำกรที่ท ำงำนกับเด็ก เช่น ผู้สอน พ่ีเลี้ยง อย่ำง
เหมำะสม โดยค ำนึงถึงคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และพัฒนำบุคลำกรให้พร้อมด ำเนินงำตำมที่
ออกแบบหลักสูตรไว้ พัฒนำครูประจ ำกำรให้สำมำรถใช้หลักสูตรสถำนศึกษำได้ตำวัตถุประสงค์ 
และมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1.10 จัดท ำโครงกำร/งบประมำณสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดสภำพแวดล้อม
ตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.11 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรซึ่งครูเป็นผู้น ำหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 

แผนกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยจัดให้มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงมีระบบ 
1.12 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมมำตรฐำน 

ตัวบ่งชี้ และสภำพทีพึงประสงค์ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรสอนของ
ครู รำยงำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระหว่ำงกำรใช้หลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ควำมทันสมัยสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1.13 ก ำกับติดตำมให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 

1.14 ก ำกับ ติดตำม ให้มีกำรประเมินกำรน ำหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่  3 เพ่ือน ำผลจำกกำร
ประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำสำระของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก บริบท
สังคมและให้มีควำมทันสมัย 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบาทผู้น้าหลักสูตรไปใช้ 
 ผู้สอนร่วมเป็นกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำน  ศึกษำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน ร่วมก ำหนดสำระ
กำรเรียนรู้รำยปี ส ำหรับกำรวำงระบบผู้สอน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนค ำนึงถึงควำมสำมำรถและ
ควำมเชี่ยวชำญกำรพัฒนำคุณภำพเด็กโดยถือว่ำเด็กทีควำมส ำคัญทีสุด กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้เด็กพัฒนำตนตำมธรรมชำติ สอดคล้องกับพัฒนำกำรและเต็มตำมศักยภำพ ครู
เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกเป็นโค้ช  ดังนั้น เป็นผู้สอนจึงมีบทบำทส ำคัญยิงที่จะท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ดังกล่ำวบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้สอนจึงมีบทบำท/หน้ำที่ ดังนี้ 

2.1 บทบำทของผู้สอนในฐำนะผู้ใช้กลักสูตร 
1)ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ และวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของมำตรฐำน  ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึง
ประสงค์ กับสำระกำรเรียนรู้รำยปี 

       2) จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ หรือแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เด็กมีอิสระกำร
เรียนรู้ทั้งกำยและใจ จัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนรู้โดยเปิดโอกำสให้เด็กเล่น/ท ำงำนและเรียนรู้ทั้งรำยบุคคลและ
เป็นกลุ่ม สอดคล้องกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ทดลองใช้นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินพัฒนำกำร
ที่มีควำมทันสมัย ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
      3) จัดสภำพแวดล้อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ 
      4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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      5) ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ และประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึง
ประสงค์ ตรวจสอบกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรสอนของครู ร่วมจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระหว่ำงกำรใช้หลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    6) จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน ำไปปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำสื่อกำร
เรียนรู้ 
    7) จัดส่งเอกสำร หลักฐำนเพื่อจัดท ำข้อมูลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 
   8)  ประเมินกำรน ำหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ 3 เพื่อน ำผลจำกกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ
สำระของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก ชุมชน ท้องถิ่นและให้มีควำมทันสมัย 

2.2 บทบำทในฐำนะผู้ดูแลเด็ก/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/เสริมหลักสูตร 
1) สังเกตและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
2)ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน 
3)ฝึกให้เด็กมีควำมเชื่อมั่น มีควำมภูใจในตนเองและกล้ำแสดงออก 
4)ฝึกกำรเรียนรู้หน้ำที่ ควำมมีวินัย และกำรมีนิสัยที่ดี 
5)จ ำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้ำงเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหำเฉพำะบุคคล 
6)ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ บ้ำน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพปละมี

มำตรฐำนคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
3. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
     กำรศึกษำระดับปฐมวัยเป็นกำรศึกษำที่จัดให้แก่เด็กท่ีผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องสื่อสำรกันตลอดเวลำ 
เพ่ือควำมเข้ำใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบำท
หน้ำที่ ดังนี้ 
 3.1 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ และให้ควำมเห็นชอบก ำหนดสำระกำรเรียนรู้รำยปี 
แผนกำรเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถำนศึกษำ และกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเด็กตำมศักยภำพ 
สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 
 3.3 มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของเด็กและในกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4. บทบาทของชุมชน 
ชุมชนมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือ
เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ดังนี้ 
 4.1 มีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ในบทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สมำคม/ชมรม
ผู้ปกครอง 

4.2 มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 
๔.๔ เป็นแหล่งเรียนรู้ เครือข่ำยกำรเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบกำรณ์จำกสถำนกำรณ์จริง 
๔.๕ ส่งเสริมให้กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกำรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือ

เสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กทุกด้ำน รวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 
๔.๖ ประสำนงำนกับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชน และมี

ส่วนในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 
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๔.๗ มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ท ำหน้ำที่เสนอแนะใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 กำรเชื่อมต่อของกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งบุคลำกรทุก
ฝ่ำยจะต้องให้ควำมสนใจต่อกำรช่วยลดช่องว่ำงของควำมไม่เข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำทั้งสองระดับซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ ทั้งระบบกำรเชื่อมต่อของ
กำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับประถมดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นบุคคลส ำคัญท่ีมีบทบำทเป็นผู้น ำในกำรเชื่อมต่อโดยเฉพำะระหว่ำงหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยในช่วงอำยุ ๓- ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 
๑ โดยต้องศึกษำหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อท ำควำมเข้ำใจ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ จัดระบบกำรบริหำรงำน
ด้ำนวำกำรท่ีจะเอ้ือต่อกำรเชื่อมต่อกำรเชื่อมโยงกำรศึกษำโดยกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ จัดประชุมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษำให้ครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ
ร่วมกันสร้ำงรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำเพ่ือให้ครูทั้งสองระดับได้
เตรียมกำรสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
 ๑.๒ จัดหำเอกสำรด้ำนหลักสูตรและเอกสำรทำงวิชำกำรของทั้งสองระดับมำไว้ให้ครูและบุคลำกรอ่ืนๆ ได้
ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ อย่ำงสะดวกและเพียงพอ 
 ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกำสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ควำมรู้ใหม่ๆ  

๑.๔ จัดเอกสำรเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์บ้ำนโรงเรียน ระหว่ำงสถำนศึกษำ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๑.๕ จัดให้มีกำรพบปะ หรือกำรท ำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองสม่ ำเสมอต่อเนื่องในระหว่ำงที่เด็กอยู่ใน
ระดับปฐมวัย  เพ่ือพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของบุตรหลำนได้อย่ำง
ถูกต้อง 

๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ท ำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบำงโอกำส 
๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พ่อแม่และผู้ปกครองอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้ำเรียนระดับปฐมวัยและ

ก่อนเด็กจะเลื่อนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เพ่ือให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้ำใจกำรศึกษำทั้งสองระดับและให้ควำม
ร่วมมือในกำรช่วยเหลือเด็กให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม่ได้ดี 

๒. ครูระดับปฐมวัย 
ครูระดับปฐมวัยนอกจำกจะต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและจัดกิจกรรมพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยแล้ว ควรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลำกรอ่ืนๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในกำรปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑  โดยครูอำจจะจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรำยบุคคลเพื่อส่งต่อครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ซึ่งจะท ำ
ให้ครูระดับประถมศึกษำสำมำรถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในกำรปรับตัวเข้ำกับกำรเรียนรู้ใหม่ต่อไป 

๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบกำรณ์ที่ดีเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที ๑ เพ่ือให้
เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ 
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๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักกับครูตลอดจนสภำพแวดล้อม บรรยำกำศของห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ในภำคเรียนที่ 2 

๓. ครูระดับประถมศึกษา 
ครูระดับประถมศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อกำรจัด

ประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยเพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑  ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกำสได้ท ำควำมรู้จักคุ้นเคยกับครูและห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ก่อนเปิดภำคเรียน 

๓.๒ จัดสภำพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบกำรณ์ภำยในหอง
เรียน เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสท ำกิจกรรมได้อย่ำงอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมกำรศึกษำ เพ่ือช่วยให้เด็ก
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง 

๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในกำรสร้ำงข้อตกลงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตน 
๓.๔ เผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา 
พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรของกำรศึกษำท้ังสองระดับและ

เข้ำใจว่ำ  ถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษำแล้ว แต่เด็กยังต้องกำรควำมรักควำมเอำใจใส่ กำรดูแลและกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่ำงจำกระดับปฐมวัย ควรให้ควำมร่วมมือกับครูและสถำนศึกษำในกำรช่วยเตรียมตัวเด็ก 
เพ่ือให้เด็กสำมำรถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 
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หน้า 10-1 – 10-50 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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รายงานผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 
รายงานผลตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ฉบับนี้ เป็นแบบส ารวจ

ความคิดเห็นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนน าหลักสูตรไปใช้และให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาท าหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย คณะกรรมการ
สถานศึกษา /คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้นแบ่งออกเป็น 
2 ตอน โดยมีรายละเอียดรายการดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

๑. เพศ  ชาย17 คน    หญิง 53 คน 

๒. อายุ  ๒๐ – ๔๐ ปี 46 คน           ๔๑- ๕๐ ปี 22 คน            ๕๑ – ๖๐ ปี5 คน   

           มากกว่า ๖๐ ป ี2 คน 
๓. สถานะ/ต าแหน่งหน้าที่ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  1  ครูปฐมวัย 7 คน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  1            ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  5 

 ผู้แทนผู้ปกครอง 55 คน  ผู้แทนชุมชน  2 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………. 
รวมผู้ตอบแบบประเมิน  70  คน 
 

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนน าไปใช้ 
ตามล าดับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

       ระดับคุณภาพ ๓ ดี         หมายถึง สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้ครบถ้วนและเหมาะสม 
       ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้    หมายถึง สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้แต่บางประเด็นควรปรับปรุง 
       ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถน าไปใช้เป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนน าไปใช้นั้น ได้ก าหนดภาพรวมองค์ประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1.ส่วนน า 2. หลักสูตรสถานศึกษา 3.การบริหารจัดการ
หลักสูตร 4.การเชื่อมต่อของการศึกษา โดยมีรายเอียดตามล าดับเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
องค์ประกอบ คือ 1. ส่วนน า 

ข้อที่ 1  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
1.1 แนวคิดและความเชื่อของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ชัดเจนครบถ้วน มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 85.71 และ

ระดับคุณภาพ พอใช้ร้อยละ  14.29 
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1.2 ส่งเสริมพัฒนาเด็กตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 

84.29 และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  15.71 

ข้อที่  2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

2.1 บรรลุผลปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 85.71และระดับคุณภาพ พอใช้ 
ร้อยละ  14.29 
2.2 บรรลุผลตามความคาดหวังในอนาคตได้ชัดเจนมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 78.57และระดับคุณภาพ พอใช้ 
ร้อยละ  21.43 
2.3 สอดคล้องจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ที่ต้องการของสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 81.43และระดับ
คุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 18.57 
2.4 บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 77.14และระดับ
คุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  22.86 

ข้อที่ 3จุดหมาย 
3.1 มีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๖๐มีระดับคุณภาพ 
ดี ร้อยละ 80.00และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  20.00 
3.2 มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 87.14และ
ระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  12.86 
3.3 น าไปสู่การปฏิบัติตามจุดหมายที่ก าหนดในหลักสูตรได้มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 84.29และระดับคุณภาพ 

พอใช้ ร้อยละ  15.71 

ข้อที่ 4มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.1 น ามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์ ไปใช้ได้ครบถ้วนมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ   
72.86และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  27.14 
4.2น ามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์ไปใช้กับเด็กทุกกลุ่มอายุและระดับชั้นเรียนได้

ครบถ้วนมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  72.86ระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ25.71และระดับคุณภาพ ปรับปรุงร้อยละ

1.43 

องค์ประกอบ คือ 2.หลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 5การจัดเวลาเรียน 

5.1 ก าหนดเวลาเรียนต่อ ๑ ปีการศึกษาได้ความเหมาะสมมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  84.29 และระดับคุณภาพ 
พอใช้ ร้อยละ  15.71 
5.2  ก าหนดเวลาเรียนแต่ละวันมีความเหมาะสมมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  85.71 และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อย
ละ  14.29 
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5.3 ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจ าวันมีความเหมาะสมมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 82.85  มีระดับคุณภาพ 
พอใช้ ร้อยละ  14.29และระดับคุณภาพ ปรับปรุง ร้อยละ  2.86 

ข้อที่ 6การจัดเวลาเรียน 
6.1 มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ ในแต่ละช่วงวัยมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  85.71
และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  14.29 
6.2มีความครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐มี
ระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 72.86  และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  27.14 
6.3 มีการจัดแบ่งสาระการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับหน่วยประสบการณ์มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 81.43 และระดับ

คุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  18.57 

ข้อที่ 7การจัดประสบการณ์ 

7.1 ใช้หลักการบูรณาการผ่านการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  87.14
และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  12.86 
7.2มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  
90.00และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  10.00 
7.3 มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  81.43 และระดับคุณภาพ พอใช้ 
ร้อยละ  18.57 
7.4 เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ ริเริ่มและมีส่วนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  81.43
และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  18.57 
7.5เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสื่อ และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ  
82.86มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  15.71และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
7.6ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับคุณภาพ ดี
ร้อยละ  77.14มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  21.43และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
7.7ส่งเสริมการพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี มีวินัยและมีความเป็นไทยมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ  85.71และมีระดับ
คุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  14.29 
 
ข้อที่ 8การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

8.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  78.57 และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  21.43 
8.2มีสื่อท่ีหลากหลายเหมาะสม เพียงพอมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ  77.14มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  20.00
และระดับปรับปรุง ร้อยละ 2.86 
8.3 มีแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาเหมาะสม เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ  72.86  
มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  24.28และระดับปรับปรุง ร้อยละ 2.86 
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ข้อที่ 9การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
9.1 มีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ  80.00
และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  20.00 
9.2มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 82.86  และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ
17.14 
9.3มีร่องรอยการประเมินพัฒนาการเด็กมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 78.57   มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 20.00  
และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
9.4 มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการแก่ผู้บริหาร ผู้ปกครอง หน่วยงานเกี่ยวข้องมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 

72.86และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 27.14 

องค์ประกอบ คือ 3.การบริหารจัดการหลักสูตร 

ข้อที่ 10การบริหารจัดการหลักสูตร 
10.1 มีความพร้อมด้าน ครู บุคลากร และข้อมูลสารสนเทศมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 82.86   มีระดับคุณภาพ 
พอใช้ ร้อยละ 15.71 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
10.2มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 62.86  มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 35.71 
และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
10.3 มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 84.29  และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  
15.71 
10.4มีการนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 81.43  มีระดับ
คุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 17.14 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
องค์ประกอบ คือ 4.การเชื่อมต่อของการศึกษา 

ข้อที่ 11การเชื่อมต่อของการศึกษา 
11.1ผู้บริหารสร้างความเข้าใจในการสร้างรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 77.14  
มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ  21.43และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.43 
11.2ครูผู้สอนปฐมวัยและประถมศึกษามีการแลกเปลี่ยนและทางานร่วมกันมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 87.14และ
ระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ12.86 
11.3 มีการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของครูผู้สอนร่วมกันด้วย
วิธีการหลากหลายมีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 88.57  มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 10.00  และระดับปรับปรุง 
ร้อยละ 1.43 
11.4 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และหรือกิจกรรมสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ 
มีระดับคุณภาพ ดีร้อยละ 81.43  มีระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 17.14  และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1. 
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           วันที่ 22 พฤษภำคม 2561 โรงเรียนอนุบำลพบิลูเวศม์ได้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัย  ได้แก่ นายทรงศิลป์  เจริญวฒันาโรจน์ ประธานกรรมการสถาน นายสวุรรณ  ยะรังวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะทีมบริหารโรงเรียน ตวัแทนชมุชน ผู้ปกครองเครือข่าย ตวัแทนครูประถมศกึษาปีท่ี 1 และคณะครูปฐมวยั 

            การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
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