ก
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คำนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2561 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ได้จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3 – 6 ปี ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ เป็นคนดี มีวินัย สำนึกควำมเป็นไทย และมีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำติในอนำคต โดยดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนเศรษฐกิจ และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรทนเทศ แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.
2560-2579) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561)
แผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2560-2564) นำไปสู่กำรกำหนดทักษะสำคัญสำหรับ
เด็กในสตวรรษที่ 21
ขอขอบคุณบุคลำกรทุกฝ่ำยที่ มีส่ว นร่ วมทำให้กำรปรับ ปรุง หลักสูต รสถำนศึกษำระดั บ
ปฐมวัยให้มีควำมเหมำะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้จัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อไป

คณะครูปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ข

สารบัญ
หน้า
ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
จุดหมาย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระยะเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
- ประสบการณ์สาคัญ
- สาระที่ควรรู้
- หน่วยการเรียนรู้รายปี
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี
การจัดประสบการณ์
- หลักการจัดประสบการณ์
- แนวทางจัดประสบการณ์
- การจัดกิจกรรมประจาวัน
- ขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน
- รูปแบบการจัดกิจกรรมประจาวัน
- แนวทางการจัดกิจกรรมประจาวัน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
การจัดทาแผนประสบการณ์
การประเมินพัฒนาการ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

1
1
2
2
10
10
10
15
16
26
51
51
51
53
53
54
54
59
61
68
69
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รายงานผลการตรวจสอบหลักสูตร
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
คาสั่ง
ภาพกิจกรรม

80
81
83
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้พัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี บนพื้นฐำน
กำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กโดยองค์รวมอย่ำงมีควำมสุข
ตำมพัฒ นำกำรของเด็กรำยบุคคลให้ เต็มศักยภำพ ด้ว ยควำมรักควำมเข้ำใจของทุกคน เพื่อสร้ำงรำกฐำน
คุณภำพชีวิตที่ดี
วิสัยทัศน์
ภำยในปี 2565 โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ มุ่งพัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี ให้มีพัฒนำกำร ด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ เหมำะสมกับวัยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง 5 โดย
บู ร ณำกำรกำรจั ดประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่น อย่ำงมีควำมสุ ข มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้ ว ยกำรน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้อย่ำงเหมำะสม ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กให้มีพัฒนำ
รอบด้ำนอย่ำงสมดุล เต็มศักยภำพ
พันธกิจ
เพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบผลสำเร็จ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ จึงได้กำหนด พันธกิจร่วมกันดังนี้
1. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำระกำรเรียนรู้บนพื้นฐำนของทฤษฎีพัฒนำกำร แนวคิดทำงกำร
ศึกษำปฐมวัย หลักกำรอบรมเลี้ยงดู และกระบวนกำรทำงำนของสมอง
2. พัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี ให้มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำ อย่ำงสมดุลและเต็มศักยภำพ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
3. พัฒนำครูและบุคลำกร ให้สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น ด้วยกำรลงมือปฏิบัติที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับพัฒนำกำรเด็ก
4. น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม
5. จัดระบบสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จำเป็นต่อกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
นวัตกรรมที่เหมำะสม แหล่งเรียนรู้ และจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้มำพัฒนำเด็กปฐมวัย
6. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมพัฒนำเด็กปฐมวัย
7. จัดระบบกำรประเมินหลักสูตร และพัฒนำประสิทธิภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สำมำรถจัด
กำรศึกษำได้ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ มำตรฐำนที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์
เป้าหมาย
1. หลักสูตรสถำนศึกษำ ที่กำหนดสำระกำรเรียนรู้บนพื้นฐำนของทฤษฎีพัฒนำกำร แนวคิดทำงกำร
ศึกษำปฐมวัย หลักกำรอบรมเลี้ยงดู และกระบวนกำรทำงำนของสมอง
2. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ อย่ำงสมดุลและ
เต็มศักยภำพ เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
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3. ครูทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น ด้วยกำรลงมือ
ปฏิบัติที่หลำกหลำย สอดคล้องกับพัฒนำกำรเด็ก
4. ครูทุกคนน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยอย่ำง
เหมำะสม
5. โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์มีสภำพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมที่เหมำะสม
มำพัฒนำเด็กปฐมวัย
6. มีเครือข่ำยพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย ด้วยวิธี
ที่หลำกหลำยและมีควำมต่อเนื่องในทิศทำงเดียวกันกับโรงเรียน
7. ระบบกำรประเมินหลักสูตร และพัฒนำประสิทธิภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สำมำรถ
จัดกำรศึกษำได้ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ มำตรฐำนที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์
จุดหมาย
1.
2.
3.
4.

มีร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
มีสุขภำพจิตดี มีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย
มีทักษะกำรคิด กำรใช้ภำษำสื่อสำร และกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ได้กำหนดมำตรฐำน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยกำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน 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 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย ๔ มำตรฐำนคือ
มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้
ได้เหมำะสมกับวัย
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ตัวบ่งชี้
ตั ว บ่ ง ชี้ เ ป็ น เป้ ำหมำยในกำรพั ฒ นำเด็ ก ที่มี ค วำมสั ม พั น ธ์ส อดคล้ อ งกั บมำตรฐำนคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์
สภำพที่ พึ ง ประสงค์ เป็ น พฤติก รรมหรือ ควำมสำมำรถตำมวัย ที่ ค ำดหวั งให้ เด็ ก เกิ ด บนพื้ น ฐำน
พัฒ นำกำรตำมวั ย หรื อ ควำมสำมำรถตำมธรรมชำติ ใ นแต่ล ะระดับ อำยุ เพื่อนำไปใช้ ใ นกำรก ำหนดสำระ
กำรเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์ และประเมินพัฒนำกำรเด็ก โดยมีรำยละเอียดของมำตรฐำน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ร่างการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๑.๑ น้้าหนักและ
๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง ๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย
๑.๒ มีสุขภาพอนามัย ๑.๒.๑ ยอมรับประทำน
๑.๒.๑ รับประทำนอำหำรที่
สุขนิสัยที่ดี
อำหำรที่มีประโยชน์และดื่ม มีประโยชน์และดื่มน้ำ
น้ำที่สะอำดเมื่อมีผู้ชี้แนะ
สะอำดด้วยตนเอง
๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน
๑.๒.๒ ล้ำงมือ ก่อน
รับประทำนอำหำรและ
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน้ำ ห้อง
หลังจำกใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลำ
๑.๒.๔ ออกกำลังกำยเป็น
เวลำ
๑.๓.๑ เล่นและทำ
กิจกรรมอย่ำงปลอดภัยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลำ
๑.๒.๔ ออกกำลังกำยเป็น
เวลำ
๑.๓.๑ เล่นและทำ
กิจกรรมอย่ำงปลอดภัยด้วย
ตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย
๑.๒.๑ รับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ได้หลำยชนิดและ
ดื่มน้ำสะอำดได้ด้วยตนเอง
๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลำ
๑.๒.๔ ออกกำลังกำยเป็น
เวลำ
๑.๓.๑ เล่น ทำกิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาทสัมพันธ์กัน
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๒.๑ เคลื่อนไหว
๒.๑.๑ เดินตำมแนวที่
๒.๑.๑ เดินต่อเท้ำไป
๒.๑.๑ เดินต่อเท้ำถอยหลัง
ร่างกายอย่าง
กำหนดได้
ข้ำงหน้ำเป็นเส้นตรงได้โดย เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกำง
คล่องแคล่วประสาน
ไม่ต้องกำงแขน
แขน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ ๒.๑.๒ กระโดดสองขำขึ้นลง ๒.๑.๒ กระโดดขำเดียวอยู่ ๒.๑.๒ กระโดดขำเดียวไป
อยู่กับที่ได้
กับที่ได้โดยไม่เสีย กำรทรง ข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเนื่องโดย
ตัว
ไม่เสียกำรทรงตัว
๒.๑.3 วิ่งแล้วหยุดได้
๒.๑.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
๒.๑.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวำงได้
ขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว

๒.๒ ใช้มือ-ตา
ประสานสัมพันธ์ กัน

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
และลำตัวช่วย

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้งสองข้ำง

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจำกพื้นได้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดำษขำดจำกกันได้โดย
ใช้มือเดียว
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลมตำม
แบบได้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดำษ
กระดำษตำมแนวเส้นตรงได้ ตำมแนวเส้นโค้งได้
๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตำม ๒.๒.๒ เขียนรูปสำมเหลี่ยม
แบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน
ตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนำด ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนำด ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑ ชม. ได้ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๕ ชม. เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๒๕
ได้
ชม. ได้
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้
๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและ ผู้อื่น

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้เหมำะสมกับบำง ควำมรู้สึกได้ตำม
สถำนกำรณ์
สถำนกำรณ์
๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำแสดงออก ๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม
บำงสถำนกำรณ์
๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจใน
๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจใน
ผลงำนตนเอง
ผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม
๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์
๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจใน
ผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเองและผู้อื่น
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๔.๑ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข
๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข และ
และแสดงออก
และแสดงออกผ่ำนงำน
แสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ
ผ่านงานศิลปะ
ศิลปะ
ดนตรี และ
๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข
๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข และ
การเคลื่อนไหว
และแสดงออกผ่ำน
แสดงออกผ่ำนเสียงเพลง
เสียงเพลง ดนตรี
ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข
๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข และ
และแสดงท่ำทำง/
แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง ประกอบเพลง จังหวะ และ
จังหวะ และดนตรี
ดนตรี

อายุ ๕-๖ ปี
๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ
๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงท่ำทำง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต
๕.๒ มีความเมตตา
กรุณา มีน้าใจ
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน
๕.๓ มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่ำสิ่งใด ๕.๑.๑ ขออนุญำตหรือรอ
เป็นของตนเองและสิ่งใด
คอยเมื่อต้องกำรสิ่งของของ
เป็นของผู้อื่น
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕.๒.๑ แสดงควำมรัก
๕.๒.๑ แสดงควำมรักเพื่อน
เพื่อนและมีเมตตำ สัตว์
และมีเมตตำ
เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง
๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำหรือ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนสำเร็จ เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น

อายุ ๕-๖ ปี
๕.๑.๑ ขออนุญำตหรือรอคอย
เมื่อต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเอง
๕.๒.๑ แสดงควำมรัก
เพื่อนและมีเมตตำ สัตว์เลี้ยง

๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น
อย่ำงสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
๕.๔.๑ ทำงำนที่ได้รับ
๕.๔.๑ ทำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนสำเร็จ เมื่อมีผู้ มอบหมำยจนสำเร็จด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง
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มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้

อายุ ๓-๔ ปี
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้
ในการปฏิบัติ กิจวัตร ช่วยเหลือ
ประจ้าวัน
๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเอง
๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้ำที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๖.๓ ประหยัดและ
๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
พอเพียง
อย่ำงประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่ำงคล่องแคล่ว
๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร ๖.๑.๒ รับประทำนอำหำรด้วย
ด้วยตนเอง
ตนเองอย่ำงถูกวิธี
๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่
เข้ำที่ด้วยตนเอง
อย่ำงเรียบร้อยด้วยตนเอง
๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมลำดับ ๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่ำง
อย่ำงประหยัดและ
ประหยัดและพอเพียง ด้วย
พอเพียง เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตนเอง

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้
๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๗.๑.๑ มีสว่ นร่วมดูแลรักษำ ๗.๑.๑ มีสว่ นร่วมดูแล
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รักษำธรรมชำติและ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

๗.๒ มีมารยาทตาม
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
วัฒนธรรมไทย และรัก มำรยำทไทยได้เมื่อมี
ความเป็น ไทย
ผู้ชี้แนะ
๗.๒.๒ กล่ำวคำขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชำติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบำรมี

อายุ ๕-๖ ปี
๗.๑.๑ ดูแลรักษำธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำมมำรยำท
มำรยำทไทยได้ด้วยตนเอง ไทยได้ตำมกำลเทศะ
๗.๒.๒ กล่ำวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชำติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบำรมี

๗.๒.๒ กล่ำวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง
๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชำติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบำรมี
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๘.๑ ยอมรับความ
๘.๑.๑ เล่นและทำ
๘.๑.๑ เล่นและทำ
๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
เหมือนและความ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
ร่วมกับเด็กที่แตกต่ำงไปจำกตน
แตกต่างระหว่าง
แตกต่ำงไปจำกตน
แตกต่ำงไปจำกตน
บุคคล
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือทำงำน
๘.๒.๑ เล่นหรือทำงำนร่วมมือ
กับผู้อื่น
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
กับเพื่อนอย่ำงมีเป้ำหมำย
๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทำย ๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทำยหรือ
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทำยและพูดคุย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคล กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น ๘.๓.๑ ปฏิบัติตำม
๘.๓.๑ มีสว่ นร่วมสร้ำง
๘.๓.๑ มีสว่ นร่วมสร้ำงข้อตกลง
ในการเป็นสมาชิกที่ดี
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ข้อตกลงและปฏิบัติตำม และปฏิบัติตำมข้อตกลงด้วย
ของสังคม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็น
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
ผู้นำและผู้ตำมเมื่อมี ผู้ และผู้ตำมได้ด้วยตนเอง
ตำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ชี้แนะ
๘.๓.๓ ยอมรับกำร
๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข ๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ประนีประนอมแก้ไขปัญหำ ปัญหำโดยปรำศจำกกำรใช้ ปัญหำโดยปรำศจำกกำรใช้ควำม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ควำมรุนแรง เมื่อมีผู้ชี้แนะ รุนแรงด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ ๙ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ
๙.๒ อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง และสนทนำโต้ตอบ
ที่ฟัง
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่ำเรื่องด้วยประโยค ๙.๑.๒ เล่ำเรื่องเป็น
สั้นๆ
ประโยคอย่ำงต่อเนื่อง
๙.๒.๑ อ่ำนภำพ และพูด
๙.๒.๑ อ่ำนภำพ
ข้อควำมด้วยภำษำของตน สัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้งชี้
หรือกวำดตำมองข้อควำม
ตำมบรรทัด
๙.๒.๒ เขียนขีดเขี่ย อย่ำงมี ๙.๒.๒ เขียนคล้ำย
ทิศทำง
ตัวอักษร

อายุ ๕-๖ ปี
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนำโต้ตอบอย่ำงต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่อง
ได้
๙.๒.๑ อ่ำนภำพสัญลักษณ์ คำ
ด้วยกำรชี้หรือกวำดตำมอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อควำม
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตำม
แบบ เขียนข้อควำมด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง
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มาตรฐานที่ ๑๐มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๑๐.๑ มีความสามารถ ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ในการคิดรวบยอด
สิ่งต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดย และส่วนประกอบของสิ่ง
ใช้ประสำทสัมผัส
ต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดย
ใช้ประสำทสัมผัส
ตัวบ่งชี้

อายุ ๕-๖ ปี
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง
หรือควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ
จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำท
สัมผัส
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
๑๐.๑.๒ จับคู่และ
๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบสิ่งต่ำงๆ โดยใช้ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง ควำมแตกต่ำงและควำมเหมือน
ลักษณะหรือหน้ำที่กำรใช้ หรือควำมเหมือนของสิ่ง ของสิ่งต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะที่
งำนเพียงลักษณะเดียว
ต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้น
สังเกตพบเพียงลักษณะ
เดียว
๑๐.๑.๓ คัดแยก สิ่ง
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด ๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะหรือ
กลุ่มสิ่งต่ำงๆ โดยใช้อย่ำง ต่ำงๆ โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะ
หน้ำที่กำรใช้งำน
น้อยหนึ่งลักษณะเป็น
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
เกณฑ์
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ ๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ ๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของและ
หรือเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย ๓ หรือเหตุกำรณ์ อย่ำงน้อย เหตุกำรณ์อย่ำงน้อย ๕ ลำดับ
ลำดับ
๔ ลำดับ
๑๐.๒ มีความสามารถ ๑๐.๒.๑ ระบุที่เกิดขึ้นใน
๑๐.๒.๑ ระบุสำเหตุหรือ ๑๐.๒.๑ อธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุ
ในการคิดเชิง เหตุผล เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ ผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์ และผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
หรือกำรกระทำเมื่อมีผู้
หรือกำรกระทำด้วยตนเอง
ชี้แนะ
๑๐.๒.๒ คำดเดำ หรือ
๑๐.๒.๒ คำดเดำ หรือ
๑๐.๒.๒ คำดคะเนสิ่งที่อำจจะ
คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น คำดคะเน สิ่งที่อำจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในกำรลง
เกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมใน ควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมี
กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล เหตุผล
๑๐.๓ มีความสามารถ ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
ในการคิดแก้ปัญหา
ง่ำยๆ
ง่ำยๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
และตัดสินใจ
เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ แก้ปัญหำโดยลอง ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหำ และ ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหำสร้ำง
ผิดลองถูก
แก้ปัญหำโดยลองผิด
ทำงเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหำ
ลองถูก
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มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๑๑.๑ ท้างานศิลปะ ๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะ ๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำน
ความจินตนาการและ เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ศิลปะเพื่อสื่อสำรควำมคิด
ความคิดสร้างสรรค์ ควำมรู้สึกของตนเอง
ควำมรู้สึกของตนเองโดยมี
กำรดัดแปลง และแปลก
ใหม่จำกเดิมหรือมี
รำยละเอียดเพิ่มขึ้น
๑๑.๒ แสดงท่าทาง/ ๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำง ๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวตาม
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ท่ำทำงเพื่อสื่อสำรควำมคิด
จินตนาการอย่าง
ควำมรู้สึกของตนเอง
ควำมรู้สึกของตนเองอย่ำง
สร้างสรรค์
หลำกหลำยหรือแปลกใหม่
ตัวบ่งชี้

อายุ ๕-๖ ปี
๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำรดัดแปลงแปลก
ใหม่จำกเดิม และมีรำยละเอียด
เพิ่มขึ้น
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำงเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึกของ
ตนเองอย่ำงหลำกหลำยและ
แปลกใหม่

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ ๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่ำน ๑๒.๑.๑ สนใจซักถำม
๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมำ
การเรียนรู้
หนังสือด้วยตนเอง
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
อ่ำนและเขียนสื่อควำมคิดด้วย
ตัวหนังสือที่พบเห็น
ตนเองเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น ใน ๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในกำร
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
๑๒.๒ มีความสามารถ ๑๒.๒.๑ ค้นหำคำตอบของ ๑๒.๒.๑ ค้นหำคำตอบ
๑๒.๒.๑ ค้นหำคำตอบของข้อ
ในการแสวงหา ข้อสงสัยต่ำงๆ ตำมวิธีกำรที่ ของข้อสงสัยต่ำงๆ ตำม
สงสัยต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรที่
ความรู้
มีผู้ชี้แนะ
วิธีกำรของตนเอง
หลำกหลำยด้วยตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถำม ๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถำมว่ำ
ว่ำ “ใคร” “อะไร” ในกำร คำถำมว่ำ “ที่ไหน”
“เมื่อไร” “อย่ำงไร” ในกำร
ค้นหำคำตอบ
“ทำไม” ในกำรค้นหำ
ค้นหำคำตอบ
คำตอบ
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ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์กำหนดกรอบโครงสร้ำงในกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 3 ปี
กำรศึกษำ ใน 1 ปีกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ภำคเรียน โดยมีเวลำเรียน 200 วันต่อปีกำรศึกษำ แต่ละวันใช้เวลำ
เรียนและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันวันละ 7 ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้ เป็นสื่อกลำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ทุกด้ำน ให้เป็นไปตำมจุดหมำยของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบด้วย ประสบกำรณ์สำคัญ และสำระที่ควร
เรียนรู้ ดังนี้
๑. ประสบการณ์ส้าคัญ ประสบกำรณ์สำคัญเป็นแนวทำงสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในกำรออกแบบ
กำรจัดประสบกำรณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรครอบคลุมทุกด้ำน ดังนี้
๑.๑ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
พัฒนำกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก และกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำท ใน
กำรทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่ำง ๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกำสดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย สุข
นิสัย และกำรรักษำควำมปลอดภัย ดังนี้
ด้านร่างกาย
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑.๑.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(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
1.๑.๔ การรักษาความ
ปลอดภัย

1.๑.๕ การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกายตนเอง

(๑) กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน
(๑) กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน
(๒) กำรฟังนิทำน เรื่องรำว เหตุกำรณ์ เกี่ยวกับกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัย
(๓) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
(๑) กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทำง ระดับ และพื้นที่
(๒) กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกีดขวำง
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๑.๒ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองที่เหมำะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพำะ ที่เป็น อัต
ลักษณ์ ควำมเป็นตัวของตัวเอง มีควำมสุข ร่ำเริงแจ่มใส กำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนำคุ ณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภำพ ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และควำมเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านอารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี

ประสบการณ์ส้าคัญ
(๑) กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง และกำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบ เสียงดนตรี
(๒) กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
(๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติ
(๕) กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำง 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 (๑) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
อารมณ์
(๒) กำรเล่นบทบำทสมมติ
(๓) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) กำรร้องเพลง
(๕) กำรทำงำนศิลปะ
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์
(๑) กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมสำมำรถของตนเอง
เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเอง
มีความสามารถ
๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจ (๑) กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อื่นมีควำมสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้ำ
ผู้อื่น
หรือเสียใจและกำรช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบำดเจ็บ
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๑.๓ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำสปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ รอบตัวจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคม เช่น กำรเล่น
กำรทำงำนกับผู้อื่น กำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน กำรแก้ปัญหำข้อขัดแย้งต่ำง ๆ
ด้านสังคม
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน
๑.๓.๒ การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ส้าคัญ
(๑) กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
(๒) กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกห้องเรียน
(๒) กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
(๓) กำรทำงำนศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มำใช้ซ้ำหรือ
แปรรูปแล้วนำกลับมำใช้ใหม่
(๔) กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้
(๕) กำรเลี้ยงสัตว์
(๖) กำรสนทนำข่ำวและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจำวัน
๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม
(๑) กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนในควำมเป็นคนไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ (๒) กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อำศัยและประเพณีไทย
ความเป็นไทย
(๓) กำรประกอบอำหำรไทย
(๔) กำรศึกษำนอกสถำนที่
(๕) กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์
(๑) กำรร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
มีวินัย มีส่วนร่วม
(๒) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
และบทบาทสมาชิก
(๓) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ
ของสังคม
(๔) กำรดูแลห้องเรียนร่วมกัน
(๕) กำรร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
๑.๓.๕ การเล่นและท้างาน
(๑) กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
แบบร่วมมือร่วมใจ
(๒) กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(๓) กำรทำศิลปะแบบร่วมมือ
๑.๓.๖ การแก้ปัญหา
(๑) กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ
ความขัดแย้ง
(๒) กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง
๑.๓.๗ การยอมรับในความ
(๑) กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
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๑.๔ ประสบการณ์ส้าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่ำง ๆ ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย เพื่อเปิดโอกำสให้เด็กพัฒนำกำรใช้ภำษำ จินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ กำรคิดเชิง
เหตุผล และกำรคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวและมีควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน
ของกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ด้านสติปัญญา
1.การใช้ภาษา

ประสบการณ์ส้าคัญ
(๑) กำรฟังเสียงต่ำง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(๒) กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
(๓) กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องรำว ต่ำง ๆ
(๔) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมต้องกำร
(๕) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง หรือพูดเล่ำเรื่องรำว
เกี่ยวกับตนเอง
(๖) กำรพูดอธิบำยเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุกำรณ์ และควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ
(๗) กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่น และกำรกระทำต่ำง ๆ
(๘) กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
(๙) กำรพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
(๑๐) กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำน หลำกหลำยประเภท/รูปแบบ
(๑๑) กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมลำพัง กำรอ่ำนร่วมกัน กำรอ่ำนโดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๒) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่ถูกต้อง
(๑๓) กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำนตัวอักษร คำ และข้อควำม
(๑๔) กำรอ่ำนและชี้ข้อควำม โดยกวำดสำยตำตำมบรรทัดจำกซ้ำยไปขวำ
และจำกบนลงล่ำง
(๑๕) กำรสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย
(๑๖) กำรสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่ำนกำรอ่ำนหรือเขียนของผู้ใหญ่
(๑๗) กำรคำดเดำคำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้ำงซ้ำ ๆ กัน จำก
นิทำน เพลง คำคล้องจอง
(๑๘) กำรเล่นเกมภำษำ
(๑๙) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำส และกำรเขียนอิสระ
(๒๑) กำรเขียนคำที่มีควำมหมำยกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย
(๒๒) กำรคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อควำมหมำยด้วยตนเองอย่ำงอิสระ
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ด้านสติปัญญา
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา

๑.๔.๓ จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้

ประสบการณ์ส้าคัญ
(๑) กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม
(๒) กำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ และสถำนที่จำกมุมมองที่ต่ำงกัน
(๓) กำรบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทำง และระยะทำงของสิ่งต่ำง ๆด้วย
กำรกระทำ ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ
(๔) กำรเล่นกับสื่อต่ำง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก
กรวย
(๕) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจำแนกสิ่งต่ำง ๆ ตำมลักษณะและ
รูปร่ำง รูปทรง
(๖) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และกำรแยก ชิ้นส่วน
(๗) กำรทำซ้ำ กำรต่อเติม และกำรสร้ำงแบบรูป
(๘) กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
(๙) กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ
(๑๐) กำรรวมและกำรแยกสิ่งต่ำง ๆ
(๑๑) กำรบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่ำง ๆ
(๑๒) กำรชั่ง ตวง วัดสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน
(๑๓) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำรเรียงลำดับ สิ่งต่ำง ๆ ตำม
ลักษณะควำมยำว/ควำมสูง น้ำหนัก ปริมำตร
(๑๔) กำรบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ
(๑๕) กำรใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์กับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
(๑๖) กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำร
กระทำ
(๑๗) กำรคำดเดำหรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมีเหตุผล
(๑๘) กำรมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล
(๑๙) กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแก้ปัญหำ
(๑) กำรรับรู้ และแสดงควำมคิดควำมรู้สึกผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงำน
(๒) กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว
และศิลปะ
(๓) กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้รูปร่ำงรูปทรงจำกวัสดุที่
หลำกหลำย
(๑) กำรสำรวจสิ่งต่ำง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(๒) กำรตั้งคำถำมในเรื่องที่สนใจ
(๓) กำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อค้นหำคำตอบของข้อสงสัยต่ำง ๆ
(๔) กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจำกกำร
สืบเสำะหำควำมรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ และแผนภูมิอย่ำงง่ำย
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สาระที่ควรเรียนรู้
สำระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องรำวรอบตัวเด็กที่นำมำเป็นสื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจำกนำสำระที่ควรรู้นั้น ๆ มำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมำยที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้น
กำรท่องจำเนื้อหำ ผู้สอนสำมำรถกำหนดรำยละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ควำมต้องกำร และควำมสนใจ
ของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์สำคัญ ทั้งนี้ อำจยืดหยุ่นเนื้อหำได้ โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก
เด็กควรเรี ย นรู้ ชื่อ นำมสกุล รู ป ร่ ำงหน้ำตำ อวัยวะ
ต่ำงๆ วิธีระวังรักษำร่ำงกำยให้สะอำดและมีสุขภำพอนำมัย
ที่ดี กำรรับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์ กำรระมัดระวัง
ควำมปลอดภัยของตนเองจำกผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้ง
กำรปฏิบั ติต่อผู้ อื่น อย่ ำงปลอดภัย กำรรู้ จักประวัติ ค วำม
เป็นมำของตนเองและครอบครัว กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิก
ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน กำรเคำรพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น กำรรู้จักแสดงควำมคิดเห็นของตนเองและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรกำกับตนเอง กำรเล่นและทำสิ่ง
ต่ำง ๆ ด้วยตนเองตำมลำพังหรื อกับผู้ อื่น กำรตระหนั กรู้
เกี่ยวกับตนเอง ควำมภำคภูมิใจในตนเอง กำรสะท้อนกำร
รั บ รู้ อ ำรมณ์ แ ละควำมรู้ สึ ก ของตนเองและผู้ อื่ น กำร
แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกอย่ำงเหมำะสม กำร
แสดงมำรยำทที่ดี กำรมีคุณธรรมจริยธรรม
๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ กำร
เปลี่ ย นแปลงและควำมสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช
ตลอดจนกำรรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้ำ สภำพอำกำศ ภัย
ธรรมชำติ แรงและพลังงำนในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก
รวมทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรรักษำสำธำรณสมบัติ

๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
เด็ ก ควรเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ครอบครั ว สถำนศึ ก ษำ
ชุมชน และบุคคลต่ำง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด
และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถำนที่สำคัญ วัน
สำคัญ อำชีพของคนในชุมชน ศำสนำ แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยและกำรปฏิบัติ
ตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นและควำมเป็นไทย หรือแหล่ ง
เรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นอื่น ๆ

๒.4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
เด็ ก ควรเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรใช้ ภ ำษำเพื่ อ สื่ อ
ควำมหมำยในชีวิตประจำวัน ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรใช้ ห นั ง สื อ และตั ว หนั ง สื อ รู้ จั ก ชื่ อ ลั ก ษณะ สี
ผิ ว สั ม ผั ส ขนำด รู ป ร่ ำ ง รู ป ทรง ปริ ม ำตร น้ ำหนั ก
จ ำนว น ส่ ว นประกอบ กำรเปลี่ ย นแปลงและ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว เวลำ เงิน ประโยชน์
กำรใช้ ง ำน และกำรเลื อ กใช้ สิ่ ง ของเครื่ อง ใช้
ยำนพำหนะ กำรคมนำคม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ต่ ำ ง ๆ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น อย่ ำ งประหยั ด
ปลอดภัยและรักษำสิ่งแวดล้อม
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สาระที่ควรเรียนรู้รายปี
อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)

1)
2)
3)
4)
5)

1.ร่างกายของเรา
ชื่อของอวัยวะของร่ำงกำย
หน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆของ
ร่ำงกำย
ควำมสำคัญของอวัยวะส่วน
ต่ำง ๆ
กำรระวังรักษำอวัยวะของ
ร่ำงกำย
อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับ
อวัยวะส่วนต่ำง ๆ

2. เด็กดีพิบูลเวศม์
1) ชื่อจริงของตนเอง
2) ชื่อเล่นของตนเองและเพื่อน
3) สัญลักษณ์ประจำตัวและเพื่อน
4) เพศชำย – เพศหญิง
5) กำรปฏิบัติตนของเด็กชำยเด็กหญิง
๓.วันเด็ก วันครู
1) คำขวัญวันเด็ก
2) หน้ำที่ของเด็ก
3) คำขวัญวันครู
4) กำรปฏิบัติตนต่อครู

๔.กิน นอน เล่น เป็นเวลา
1) อำหำรของโรงเรียน
2) กำรรับประทำนอำหำรและกำร
ใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม
3) กำรนอนหลับพักผ่อน
4) กิจวัตรประจำวัน สุขนิสัยที่ดี

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
1.ร่างกายของหนู
1) ชื่ออวัยวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
2) หน้ำที่และควำมสำคัญของ
อวัยวะ
3) รูปร่ำง ลักษณะ ของตนเอง
4) ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ชำย-หญิง
5) กำรดูแลรักษำสุขภำพและควำม
สะอำดของร่ำงกำย

1)
2)
3)
4)

2.ประสาทสัมผัส
ชื่อของประสำทสัมผัสทั้ง 5
หน้ำที่ของประสำทสัมผัสทั้ง 5
ควำมสำคัญของประสำททั้ง 5
กำรดูแลรักษำควำมสะอำด

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)

2)
3)
4)
5)

1.ฉันและเธอ
ชื่อตนเอง ชื่อเพื่อน ชื่อเพื่อนใหม่
ในห้องเรียน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
กิจวัตรประจำวัน สุขนิสัยที่ดี
มำรยำทกำรอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
กำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย

1)
2)
3)
4)
5)

2. ประสาทสัมผัส
กำรมองเห็นด้วยตำ
กำรฟังเสียงด้วยหู
กำรดมกลิ่นด้วยจมูก
กำรชิมรสชำติด้วยลิ้น
กำรสัมผัสด้วยผิวกำย

1)

1)
2)
3)
4)
5)
๓. เด็กดีที่น่ารัก
1) กำรปฏิบัติในกำรเป็นเด็กที่ดี
2) กำรไหว้งำมตำมมำรยำทไทย
3) กำรรอคอย ช่วยเหลือ แบ่งปัน
4) กำรประหยัดอดออม
5) กำรใช้คำพูดที่ไพเรำะ
6) 5 คำมงคล

3 วันเด็ก วันครู
ควำมสำคัญของเด็กคำขวัญ
วันเด็ก
หน้ำที่ของเด็กที่ต้องปฏิบัติ
สิ่งที่ทำในวันเด็ก
ควำมสำคัญของครู
กำรปฏิบัติตนต่อครู
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)

๕.มารยาทงามยามรับประทาน
1) ชื่อภำชนะในกำรรับประทำน
อำหำร
2) กำรใช้ภำชนะอย่ำงถูกวิธี
3) มำรยำทในกำรรับประทำน
4) กำรรับประทำนอำหำรด้วย
ตนเอง
5) กำรจัดเก็บภำชนะ
๖.หนูน้อยคนเก่งเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอ
กิน
2) กำรพึ่งพำตนเอง
3) กำรประหยัดอดออม
4) กำรเอื้อเฟื้อ/กำรแบ่งปัน
๗.ค่านิยม 12 ประการ
1) คุณธรรม-จริยธรรม
2) กำรปฏิบัติต่อส่วนร่วม
3) กำรรักษำวัฒนธรรมประเพณี
4) ควำมรักควำมร่วมมือกัน

1.ทฤษฎีปรัชญำแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.ควำมพอในสิ่งที่มีอยู่
3.กำรพึ่งพำตนเอง
4. มีจิตสำธำรณะ
5.พอประมำณ
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

๘. หนูน้อยมาโรงเรียน
1) ชื่อโรงเรียน
2) สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
3) พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
4) ต้นไม้ประจำโรงเรียน
๙. พิบูลเวศม์น่าอยู่
1) ชื่อครูประจำชั้น,พี่เลี้ยง‚เพื่อน
2) ชื่อผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3) บุคคลต่ำง ๆในโรงเรียนที่ควร
รู้จัก
4) สถำนที่ต่ำง ๆในโรงเรียน

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

1)
2)
3)
4)
5)

๑๐.คุณครูผู้ใกล้ชิด
1) บุคคลต่ำงๆในโรงเรียนที่ควรรู้จัก
2) ชื่อคุณครูประจำชั้น พี่เลี้ยง
3) คุณครูห้องข้ำงเคียง
4) คุณครูพยำบำล ครูห้องสมุด
5) ครูเวรประจำวัน ฯลฯ
6) แม่ครัว คนงำน ภำรโรง ฯลฯ
11.อยู่ร่วมกันแสนสุขใจ
1) ห้องเรียนและมุมต่ำงในโรงเรียน
2) ข้อตกลงของห้องเรียน
3) ข้อตกลงในกำรเล่นมุมต่ำงๆใน
ห้องเรียน
4) กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของ
ห้องเรียน
5) กำรปฏิบัติตนต่อผู้อื่น

๕. ห้องเรียนแสนสนุก
1) ชื่อของห้องเรียน สีประจำ
ห้องเรียน
2) มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน
3) ข้อตกลงในห้องเรียน
4) กำรปฏิบัติตนในอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
5) มำรยำทต่ำงๆที่ควรปฏิบัติ
กำรรักษำควำมสะอำดของห้องเรียน

๔.พิบูลเวศม์น่าอยู่
ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง สัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน
บุคคลในโรงเรียนที่ควรรู้จัก
สถำนที่ /ห้องเรียนรู้ต่ำง ๆ ใน
โรงเรียน
กฎระเบียบและข้อตกลง
ห้องเรียนของเรำ
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)
อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
๑๒.ครอบครัวสุขสันต์
๖. บ้านและครอบครัว
1) บุคคลที่อยู่ในบ้ำน
1) ชื่อและลักษณะของบ้ำน
2) กำรปฏิบัติตนต่อบุคคลในบ้ำน
2) ส่วนประกอบของบ้ำน
อย่ำงเหมำะสม
3) ควำมสำคัญของห้องต่ำง ๆ
3) กำรช่วยเหลืองำนบ้ำน
4) บุคคลและสมำชิกภำยในบ้ำน
4) ชื่อสถำนที่ใกล้เคียงบ้ำน
5) กำรปฏิบัติตนและเป็นสมำชิกที่ดี
5) กำรปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้ำนอย่ำง
ภำยในบ้ำน
เหมำะสม

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
(ต่อ)
๕. ครอบครัวหรรษา
1) บ้ำนเลขที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
2) บ้ำนทำจำกวัสดุได้หลำยอย่ำง
3) สมำชิกในบ้ำน ต้องกำร
ปัจจัยพื้นฐำนและควำมรัก
4) ห้องต่ำง ๆภำยในบ้ำน
5) กำรปฏิบัติตนต่อครอบครัว

๑๓.พระคุณแม่
ควำมสำคัญต่อวันแม่
ควำมรักของแม่ที่มีต่อลูก
กำรปฏิบัติตนต่อแม่
พระนำมและพระรำชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิตติ์
พระบรมรำชินีนำ

๗. แม่คนดีที่หนึ่ง
1) ควำมหมำย ควำมสำคัญของแม่
2) วันแม่แห่งชำติ พระนำมสมเด็จ
พระนำงเจ้ำพระบรมรำชีนีนำรถ
3) สัญลักษณ์ วันแม่
4) กำรปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
5) กำรบำเพ็ญประโยชน์และกำร
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

๖.รักแม่
1) ควำมหมำยควำมสำคัญของแม่
2) วันแม่แห่งชำติ พระนำมสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ
3) สัญลักษณ์ วันแม่
4) กำรปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
5) กำรบำเพ็ญประโยชน์และกำร
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

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

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

๗.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
1) พระนำม
2) ประวัติ
3) พระรำชกรณีย์กิจ
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
5) กำรทำควำมดีถวำยในหลวง

1)
2)
3)
4)
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)
อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก (ต่อ)
๙. ตามรอยพ่อหลวง
๘. ค้าสอนของพ่อ
1) ประวัติของพระบำทสมเด็จพระ
1) ควำมสำคัญของวันพ่อ
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9
2) พระรำชกรณีย์กิจ ในหลวง ร.9
2) พระรำชกรณีย์กิจ เรื่อง เศรษฐกิจ 3) สัญลักษณ์ของวันพ่อ
พอเพียง
4) กำรปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อแม่
3) ควำมหมำยของพ่อ
5) จิตสำธำรณะ
4) ควำมสำคัญและหน้ำที่ของพ่อ
5) กำรปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อ
๑๕.ชุมชนของเรา
1) ที่ตั้งของชุมชน
2) สถำนที่สำคัญในชุมชน
3) อำชีพในชุมชน
4) กำรปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน
กำรเป็นสมำชิกที่ดีของชุมชน

๑๐.ชุมชนของเรา
1) ชื่อชุมชน
2) ชื่อบุคคลสำคัญในชุมชน
3) สถำนที่สำคัญต่ำง ๆในชุมชน
4) อำชีพในชุมชนกำรปฏิบัติตนใน
ชุมชน

๙. ชุมชนพิบูลเวศม์
1) ชื่อ ควำมหมำยของชุมชน
2) สถำนที่สำคัญในชุมชน
3) อำชีพของคนในชุมชน
4) แผนที่ชุมชน พิบูลเวศม์
5) กำรปฏิบัติตนในกำรอยูร่วมกัน
ของคนในสังคม

๑๖.กรุงเทพน่าอยู่
1) คำขวัญกรุงเทพมหำนคร
2) สถำนที่ท่องเที่ยว
3) ชื่อสวนสวยของกรุงเทพ
4) กำรเดินทำง

๑๑.เมืองไทยน่าอยู่
1) ชื่อเมืองหลวงของไทย
2) ชื่อบุคลสำคัญของประเทศไทย
3) สัญลักษณ์ ควำมหมำยของธงชำติ
ไทย
4) ลักษณะแผนที่และสถำนที่สำคัญ
ของประเทศไทย
5) อำหำร ประเพณี ของแต่ละภำค

๑๐. คนไทยรักเพื่อนบ้าน
1) เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
ภำษำไทย
2) 10 ประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
3) ธงชำติ ควำมหมำยของธงประจำ
ชำติในอำเซียน
4) สัญลักษณ์ของอำเซียน
5) ภำษำอำเซียน
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)
๑๗ .สัตว์น่ารัก
1) สัตว์ที่พบเห็น
2) สัตว์เลี้ยง
3) สัตว์น้ำ
4) สัตว์บก
5) ประโยชน์และโทษของสัตว์

1)
2)
3)
4)
5)

๑๘. ธรรมชาติรอบตัว
ธรรมชำติที่อยู่ใกล้ตัว
สถำนที่ที่เป็นธรรมชำติ
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กำรปลูกฝังนิสัยรักธรรมชำติ
ประโยชน์ของธรรมชำติ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
ธรรมชาติรอบตัว
1๒. สัตว์น่ารัก
ชื่อของสัตว์ชนิดต่ำง ๆ
ประเภทและลักษณะของสัตว์
ที่อยู่อำศัยและอำหำรของสัตว์
ประโยชน์และโทษของสัตว์
กำรระวังอันตรำยจำกสัตว์
กำรดูแลตนเองและผู้อื่นเมื่อไป
ทัศนศึกษำ

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
11. สัตว์น่ารู้
1) ชื่อสัตว์
2) กำรจัดกลุ่มประเภทของสัตว์
จัดตำมที่อยู่อำศัย และตำม
โครงสร้ำง
3) ธรรมชำติชีวิตของสัตว์ต่ำง ๆ
4) วงจรชีวิตสัตว์
5) ประโยชน์ของสัตว์และ
กำรอนุรักษ์

๑๓.น้้าใส ไหลเย็น
1) แหล่งน้ำ
2) ลักษณะและคุณสมบัติของน้ำ
3) ประโยชน์ของน้ำ
4) ประเพณีลอยกระทง
5) กำรดูแลรักษำและกำรประหยัด
น้ำ

๑๒. น้้ามีคุณค่า
1) ลักษณะและคุณสมบัติของน้ำ
2) แหล่งน้ำ
3) ประโยชน์ของน้ำและแหล่งน้ำ
4) วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
5) กำรใช้อย่ำงประหยัดและกำร
อนุรักษ์แหล่งน้ำ
6)

๑๔. ต้นไม้ประจ้าโรงเรียน
1) ต้นไม้ในโรงเรียน
2) ต้นไม้ประจำโรงเรียน
3) ส่วนประกอบของต้นไม้
4) ควำมสำคัญและประโยชน์
5) กำรดูแลบำรุงรักษำ กำรปลูก
ต้นไม้

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

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

1๔. เสียงอะไร
1) กำรเกิดเสียง
2) สำรวจเสียง
3) พลังงำนน้อยทำให้เกิดเสียงเบำ
4) เสียงดังและเสียงเบำ
5) กำรเดินทำงของเสียง
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)

1)
2)
3)
4)

๑๙.ฤดูกาล 3 ดู
สภำพอำกำศแต่ละฤดูกำล
กำรรักษำสุขภำพ
กำรปฏิบัติตน
ควำมแตกต่ำงของฤดูต่ำง ๆ

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
ธรรมชาติรอบตัว
1๖. ผีเสื้อหลากสี
1) ชื่อและชนิดของผีเสื้อ
2) วงจรชีวิตของผีเสื้อ
3) ลักษณะและส่วนประกอบของ
ผีเสื้อ
4) อำหำรและที่อยู่อำศัย
5) ประโยชน์และโทษของผีเสื้อ
๑๗. ดอกไม้แสนสวย
1) ดอกไม้ในโรงเรียน
2) ชื่อของดอกไม้
3) ลักษณะและส่วนประกอบดอกไม้
4) กำรเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์
ดอกไม้
5) กำรแลต้นดอกไม้
1๘. ฤดูกาลที่หนูรัก
1) ฤดูต่ำง ๆในประเทศไทย
2) กำรปฏิบัติตำมฤดูกำล
3) โรคติต่อที่มำตำมฤดูกำล
4) กำรดูแลรักษำสุขภำพ

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
1๕. แมลงเพื่อนรัก
1) ชื่อ แมลงชนิดต่ำง ๆ
2) ลักษณะของแมลง
3) ธรรมชำติชีวิตของแมลง
4) วงจรชีวิตแมลง
5) โทษและประโยชน์ของแมลง
1๖. ดอกบัว
1) ควำมหมำย/สัญลักษณ์ประจำ
โรงเรียน
2) ลักษณะ /ชนิดของดอกบัว
3) กำรเจริญเติบโต กำรดูแล
4) ประโยชน์และโทษของดอกบัว
กำรรักสิ่งแวดล้อม
1)
2)
3)
4)
5)

1๗. อากาศ
คุณสมบัติของอำกำศ
ประโยชน์ของอำกำศ
สภำพอำกำศ/ฤดูกำล
มลภำวะที่ทำให้อำกำศเสีย
กำรรักษำอำกำศให้บริสุทธิ์
รักษำสิ่งแวดล้อม
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)

๒๐.อาหารดีมีประโยชน์
ชื่ออำหำรชนิดต่ำง ๆ
อำหำรหลัก 5 หมู่
ประโยชน์ของอำหำร
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
กำรประกบอำหำร

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก
๑๙. กินอย่างมีคุณค่า
1) ชื่ออำหำร,อำหำรหลัก 5
หมู่
2) ควำมสำคัญของอำหำรแต่
ละมื้อ
3) ประโยชน์และโทษของ
อำหำรที่รับประทำน
4) วิธีกำรประกอบอำหำรอย่ำง
ง่ำย
5) มำรยำทในกำรรับประทำน
๒๐.ข้าวดีมีประโยชน์
1) ลักษณะของข้ำวและต้นข้ำว
2) ชนิดและประเภทของข้ำว
3) ประโยชน์ของข้ำว
4) วิธีกำรหุงข้ำวแบบง่ำยๆ
5) วิธีกำรเก็บรักษำข้ำว

๒๑.ผลไม้ชวนชิม
ชื่อ และลักษณะของผลไม้
กำรรับประทำนผลไม้อย่ำงถูกวิธี
กำรทำควำมสะอำดผลไม้
ประโยชน์ของผลไม้
กำรถนอมอำหำรที่ทำจำกผลไม้/ กำร
ประกอบอำหำร

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

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
18. กินดีมีสุข
1) อำหำรหลัก 5 หมู่
2) ปริมำณกำรรับประทำนอำหำรที่
เหมำะสมตำมวัย
3) อำหำรที่ไม่ควรรับประทำน
4) มำรยำทในกำรรับประทำน
อำหำร
5) วิธีกำรประกอบอำหำร

1)
2)
3)
4)
5)

๑๙. ข้าวกับชาวนาไทย
ลักษณะของข้ำวชนิดต่ำง ๆ
ลักษณะของต้นข้ำว นำ ชำวนำ
วิธีกำรปลูกข้ำว
อำหำรที่ทำจำกข้ำว
ประโยชน์ของข้ำว และ ต้นข้ำว

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

2๑.ปลอดภัยไว้ก่อน
อันตรำยจำกอุบัติเหตุ
ภำยในบ้ำน
อันตรำยนอกบ้ำน
กำระมัดระวังภัยรอบตัว
กำรเก็บรักษำสิ่งของต่ำง ๆ
เข้ำที่ให้ปลอดภัย

1)
2)
3)
4)
5)

21.ปลอดภัยไว้ก่อน
กำรเกิดอุบัติเหตุ
ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่ควรระวัง
ภัยธรรมชำติ
เชื่อโรคใกล้ตัว
สำรเคมี สำรพิษ ใน
ชีวิตประจำวันที่ควรระวัง
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อนุบาลปีที่ 1 (อายุ3-4ปี)

อนุบาลปีที่ 2 (อายุ4-5ปี)
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
๒๓.ดื่มนมกันเถอะ
๒๒.นมแสนอร่อย
1) ชนิดของนม นมที่ได้จำกสัตว์ นมที่ได้ 1) ประเภทของนมที่นิยมดื่ม
จำกพืช
2) ควำมแตกต่ำงของรสชำตินม
2) คุณค่ำของนม
3) ประโยชน์และโทษของนม
3) กำรปฏิบัติตนในกำรดื่มนม
4) วิธีกำรเก็บ รักษำ นม ต่ำง ๆ
4) อำหำรที่มีนมเป็นส่วนประกอ
5) วิธีประกอบอำหำรเกี่ยวกับ
5) กำรประกอบอำหำร “ นม ”
นม
๒๔. นักส้ารวจตัวน้อย
๒๓.หนูน้อยนักทดลอง
1) สำรวจสิ่งต่ำง ๆ บริเวณโรงเรียน
1) สำรวจสิ่งต่ำง ๆในบริเวณ
2) สังเกตและเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
โรงเรียน
ของก้อนหินและดอกไม้
2) สังเกต เปรียบเทียบควำม
3) สนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
แตกต่ำงของสิ่งที่พบเห็น
4) กำรสำรวจ/อุปกรณ์(แว่นขยำย)
3) ตั้งคำถำมและทดลองสิ่งที่
5) กำรฟังนิทำนแลตอบคำถำม
อยำกทดลอง
4) หำคำตอบจำกสิ่งที่ทดลอง
ใกล้ตัว
5) สรุปผลกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำยๆ

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)

2๒. หนูน้อยนักวิทย์
1) สำรวจสิ่งต่ำง ๆในบริเวณ
โรงเรียน
2) สังเกต สิ่งของรอบตัวทำจำกวัสดุ
ต่ำงกัน
3) อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ และกำรใช้
ที่เหมำะสม
4) กำรทดลอง ลูกกลมๆ (บ้ำนแห่ง
อนำคต)
5) กำรทดลอง สูงขึ้นไปบนท้องฟ้ำ
(โลกแห่งกำลเวลำ)
6)

2๔. การเดินทางแสนสนุก
2๓. การคมนาคม การเดินทาง
1) ชื่อยำนพำหนะต่ำง ๆ
1) ชื่อยำนพำหนะต่ำง ๆ
2) ประเภทของยำนพำหนะ
2) ประเภทของยำนพำหนะ
3) กำรเดินทำง บก อำกำศ น้ำ 3) กำรเดินทำง บก อำกำศ น้ำ
4) สัญญำณจรำจร
4) สัญญำณจรำจร
5) กำรระมัดระวังตนเองให้
5) กำรระมัดระวังตนเองให้
ปลอดภัยจำกกำรเดินทำง
ปลอดภัยจำกกำรเดินทำง
2๕. เทคโนโลยีน่ารู้
1) ชื่อและเครื่องมือในกำร
สื่อสำร
2) ควำมสำคัญของเทคโนโลยี
3) วิธีกำรใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม
4) ประโยชน์และโทษของกำร
ใช้ เทคโนโลยี

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)
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก
๒๕. สวัสดีปีใหม่
2๖ สวัสดีปีใหม่
1) คำอวยพรปีใหม่
1) ควำมหมำยของวันขึ้นปีใหม่
2) ขนบธรรมเนียมประเพณี
2) ควำมสำคัญของวันขึ้นปีใหม่
3) ควำมสำคัญของวันปีใหม่
3) กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันขึ้นปี
4) กำรเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักกำรให้
ใหม่
กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม
4) กำรส่งคำอวยพร ของขวัญ
ให้บุคคลต่ำง ๆ
5) ประเพณีไทยที่ปฏิบัติในวัน
ปีใหม่
๒๖.ของใช้ของฉัน
2๗.ของเล่น – ของใช้
1) ชื่อของใช้ประจำตัว
1) ชื่อของเล่น - ของใช้
2) กำรใช้ของใช้อย่ำงถูกต้อง
2) กำรแยกประเภทของเล่น
3) กำรช่วยเหลือตนเองในกำรใช้และเก็บ
ของใช้
ของใช้
3) วิธีกำรเล่น และกำรใช้
4) กำรใช้และกำรเก็บรักษำของใช้ให้เป็น
สิ่งของ
ที่
4) กำรเก็บรักษำของเล่นของใช้
5) กำรเลือกใช้ของใช้อย่ำงปลอดภัย
5) กำรช่วยเหลือตนเองและ
กำรแบ่งปันผู้อื่น
1)
2)
3)
4)
5)

๒๗.หนูน้อยนักคิดคณิตศาสตร์
รูปทรงต่ำง ๆ วงกลมสี่เหลี่ยม
สิ่งรอบตัวที่มีขนำดต่ำงกัน
สิ่งรอบตัวที่มีควำมสูงต่ำงกัน
สิ่งของมีน้ำหนักแตกต่ำงกัน
จำนวนนับ 1-5 และจับคู่1ต่อ1

๒๘.ตาวิเศษ
1) กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน
2) ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง
3) กำรประหยัดอดออม

๒๘. คณิต หรรษา
1) ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
2) กำรเปรียบเทียบ จำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ
3) กำรชั่งน้ำหนัก หนัก เบำ
4) กำรวัดขนำด สั้น ยำว
5) ทิศทำง

อนุบาลปีที่ 3 (อายุ5-6ปี)
2๕. วันปีใหม่
1) ควำมสำคัญของวันปีใหม่
2) กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่
3) วันสำคัญและประเพณีที่ควร
ปฏิบัติ
4) กำร์ดอวยพร
5) ประเพณีที่กำรอนุรักษ์ประเพณี

2๖. คณิตคิดสนุก
1) เครื่องหมำยต่ำง ๆรอบตัวเรำ
2) ตัวเลขที่พบในชีวิตประจำวัน
3) รูปทรงเรขำคณิตต่ำง ๆ
4) กำรวัดสิ่งต่ำง ๆในชีวิตประจำวัน
5) ค่ำของเงิน
2๗. ปฐมวัยพิชิตขยะ
1) ควำมหมำยและแหล่งที่มำของ
ขยะ
2) ประเภทของขยะ
3) กำรคัดแยกขยะ
4) กำรลดปริมำณของขยะ
5) โทษและอันตรำยที่มำจำกขยะ
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ตารางการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีแบบรวมอายุและชั้นปี
พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3
1.1 น้ำหนัก 1.1.1น้ำหนัก 1.1.1น้ำหนัก
1.1.1น้ำหนักและ
ส่วนสูงตำม
และส่วนสูงตำม และส่วนสูงตำม ส่วนสูงตำมเกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์ของกรม เกณฑ์ของกรม
ของกรมอนำมัย
อนำมัย
อนำมัย
1.2 มีสุขภำพ 1.2.1ยอม
1.2.1รับประทำน 1.2.1รับประทำน
อนำมัยสุขนิสัย รับประทำน
อำหำรที่มี
อำหำรที่มี
ที่ดี
อำหำรที่มี
ประโยชน์และน้ำ ประโยชน์ได้หลำย
ประโยชน์และ ดื่มที่สะอำดด้วย ชนิดและน้ำดื่มที่
น้ำดื่มที่สะอำด ตนเอง
สะอำดได้ด้วย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
1.2.2 ล้ำงมือ 1.2.2ล้ำงมือก่อน 1.2.2ล้ำงมือก่อน
ก่อนรับประทำน รับประทำน
รับประทำนอำหำร
อำหำรและหลัง อำหำรและหลัง และหลังกำรใช้
กำรใช้ห้องน้ำ
กำรใช้ห้องน้ำห้อง ห้องน้ำห้องส้วม
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ ส้วมด้วยตนเอง ด้วยตนเอง
ชี้แนะ
1.2.3 นอน
1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลำ พักผ่อนเป็นเวลำ

1.2.3 นอน
พักผ่อนเป็นเวลำ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรปฏิบัติตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยในกิจก
วัตรประจำวัน

สาระที่ควรรู้
1. อำหำรที่ช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโต
2.ปริมำณอำหำรที่เหมำะสมตำมวัย

1.กำรปฏิบัติตนตำมสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจำวัน

1. อำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
2. อำหำรหลัก 5 หมู่
3. มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
4. สุขนิสัยในกำรรับประทำนอำหำร
5. กำรมีเจตคติที่ดีต่อกำรรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์
1. กำรดูแลรักษำร่ำงกำยให้สะอำดและ
ปลอดภัย
2. กำรล้ำงมือ 7 ขั้นตอน

1.กำรปฏิบัติตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจำวัน
2.กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
3. กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจำวัน
1.กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจำวัน

1. ประโยชน์ของกำรนอนหลับพักผ่อน
2. ปริมำณกำรนอนที่เหมำะสมกับวัย
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พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2

สาระการเรียนรู้
อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

1.2.4 ออกกำลัง
กำยเป็นเวลำ

1.2.4 ออกกำลัง
กำยเป็นเวลำ

1.3.รักษำ
1.3.1เล่นและ 1.3.1เล่นและทำ
ควำมปลอดภัย ทำกิจกรรมอย่ำง กิจกรรมอย่ำง
ตนเองและผู้อื่น ปลอดภัย
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง

1.3.1 เล่นทำ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัย

1.กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กำรขว้ำง จับ โยน เตะ
2.กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงอิสระ
3.กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
4.กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
5.กำรเล่นนอกห้องเรียน
6.กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกรีดขวำง
7.กำรเล่นอิสระ
1.กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจำวัน
2.กำรฟังนิทำนเรื่องรำวเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำร
ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย
3.กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
4.กำรเล่นบทบำทสมมุติเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
5. กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น

1.2 มีสุขภำพ 1.2.4 ออก
อนำมัยสุขนิสัย กำลังกำยเป็น
ที่ดี (ต่อ)
เวลำ

สาระที่ควรรู้
1.ประโยชน์ของกำรออกกำลังกำย
2. กำรออกกำลังกำย /เล่นอุปกรณ์กีฬำ
3. กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงถูกวิธี และ
ปลอดภัย

1. กำรเกิดอุบัติเหตุ
2. กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและ
กำรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน
3.กำรดูแลรักษำควำมสะอำดของใช้ส่วนตัว
4.สัญลักษณ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
5.กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมเมื่อเจ็บป่วย
6.กำรระวังภัยจำกคนแปลกหน้ำและอุบัติภัย
ต่ำง ๆ

27

31

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
สภาพที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้
อนุบำลชั้นปีที่ 1
2.1เคลื่อนไหว
อย่ำง
คล่องแคล่ว
ประสำน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

อนุบำลชั้นปีที่ 2

2.1.1เดินตำม 2.1.1เดินต่อเท้ำไป
แนวที่กำหนดได้ ข้ำงหน้ำเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกำง
แขน
2.1.2 กระโดด 2.1.2 กระโดดขำ
สองขำขึ้นลงอยู่ เดียวอยู่กับที่ได้โดย
กับที่ได้
ไม่เสียกำรทรงตัว

สาระการเรียนรู้
อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

2.1.1 เดินต่อเท้ำถอย 1.กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย ทิศทำงระดับพื้นที่
ไม่ต้องกำงแขน
2.กำรเล่นเครือ่ งเล่นสนำมอย่ำงอิสระ
3.กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
2.1.2 กระโดดขำเดียว 1.กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกรีดขวำง
ไปข้ำงหน้ำได้อย่ำง
2.กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ต่อเนื่องโดยไม่เสียกำร ทิศทำงระดับพื้นที่
ทรงตัว
3.กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

2.1.3 วิ่งแล้ว
หยุดได้

2.1.3 วิ่งหลบหลีก 2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง
สิ่งกีดขวำงได้
กีดขวำงได้อย่ำง
คล่องแคล่ว

2.1.4 รับบอล
โดยใช้มือและ
ลำตัวช่วย

2.1.4 รับบอลโดย
ใช้มือทั้งสองข้ำง

2.1.4 รับบอลที่
กระดอนขึ้นจำกพื้นได้

สาระที่ควรรู้
1.กำรเดินพื้นฐำน
2.กำรเดินไปข้ำงหน้ำ – หลัง
3.กำรเดินตำมรูปแบบที่กำหนดเอง

1.กำรกระโดดข้ำมสิ่งกีดขวำง
2.กำรกระโดดขำคู่
3.กำรกระโดดขำเดียว
4.กำรกระโดดประกอบอุปกรณ์ /ตำมร)
แบบที่กำหนดเอง
1.กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกีดขวำง
1.กำรวิ่งพื้นฐำน
2.กำรกำรเล่นบทบำทสมมุติ เหตุกำรณ์ต่ำงๆ 2.กำรวิ่งซิกแซก
3.กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
3.วิ่งตำมรูปแบบที่กำหนดเอง
4.กำรเคลื่อนไหว โดยควบคุมตนเอง ไปใน 4.กำรมุด ลอด คลำน กลิ้ง
ทิศทำง ระดับ พื้นที่
5.กำรเล่นเกมกำรละเล่น
1. กำรเคลื่อนไหวที่ใช้ประสำนสัมพันธ์ของ
กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรขว้ำง จับ โยน
เตะ
2.กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

1. กำรโยน - รับ บอล
2. กำรโยน – รับบอล กระดอนจำกพื้น
3. กำรขว้ำง
3. กำรเตะบอล
4. กำรเล่นกับอุปกรณ์กีฬำอื่น ๆ
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ตัวบ่งชี้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

2.2.ใช้มือ-ตำ 2.2.1 ใช้กรรไกร
ประสำน
ตัดกระดำษขำด
สัมพันธ์กัน
จำกกันได้โดยใช้มือ
เดียว
2.2.2 เขียนรูป
วงกลมตำมแบบได้
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มี
รูขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1
ซม.ได้

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 2

สาระการเรียนรู้
อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

2.2.1ใช้กรรไกรตัด 2.2.1ใช้กรรไกรตัด
1.กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร ฉีกปะ ตัด ร้อย
กระดำษตำมแนว กระดำษตำมแนวเส้นโค้ง วัสดุ
เส้นตรงได้
2.กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆด้วยเศษวัสดุ
2.2.2เขียนรูป
2.2.2 เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตำมแบบ สำมเหลีย่ มตำมแบบได้
ได้อย่ำงมีมุมชัดเจน อย่ำงมีมมุ ชัดเจน

1.กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มี 2.2.3ร้อยวัสดุที่มีรู
รูขนำน
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
เส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.25ซม.ได้
0.5ซม.ได้

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

สาระที่ควรรู้
1.กำรตัดกระดำษ หรือวัสดุอื่น ๆ
2. กำรใช้กรรไกรอย่ำงถูกวิธี
3. กำรใช้กำวยึด ติด ปะ
4.กำรประดิษฐ์
1. กำรวำดภำพ
2.กำรขีด เขียน
3.กำรเล่นกับสีน้ำ
1. กำรร้อยวัสดุที่มีรู
2. กำรประดิษฐ์
3.กำรปั้นวัสดุต่ำง ๆ
4.กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัส ต่อเลโก้
น็อตปักหมุด กระดำนตะปู บล็อก
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พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3
3.1แสดงออก 3.1.1แสดง
3.1.1แสดง
3.1.1 แสดง
ทำงอำรมณ์ อำรมณ์
อำรมณ์ ควำมรู้สึก อำรมณ์ ควำมรู้สึก
อย่ำง
ควำมรู้สึกได้
ได้เหมำะสมกับ ได้สอดคล้องกับ
เหมำะสม
เหมำะสมกับ
ตำมสถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์อย่ำง
บำงสถำนกำรณ์
เหมำะสม
3.2 มี
3.2.1 กล้ำพูด
ควำมรู้สึกที่ดี กล้ำแสดงออก
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น

3.2.2 แสดง
ควำมพึงพอใจใน
ผลงำนของ
ตนเอง

3.2.1 กล้ำพูด
กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม
บำงสถำนกำรณ์

3.2.1 กล้ำพูด
กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์

3.2.2 แสดง
ควำมพึงพอใจใน
ผลงำนและ
ควำมสำมำรถของ
ตนเอง

3.2.2 แสดงควำม
พึงพอใจในผลงำน
และควำมสำมำรถ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรฟังเพลง ร้องเพลงและกำรแดงปฏิกิริยำ
โต้ตอบเสียงดนตรี
2. กำรเล่นบทบำทสมมุติ
3. เล่นอิสระ
4. กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อื่นมีควำมสุขเห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้ำหรือเสียใจ กำรช่วยเหลือปลอบโยน
เมื่อผู้อื่นได้รับบำดเจ็บ
1.กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
2.กำรพูดแสดงควำมรู้สึกและควำมต้องกำร
3.กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง
หรือพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง
4.กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
1.กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
2.กำรทำศิลปะแบบร่วมมือ
3.กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
4.กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่นและกำร
กระทำต่ำง ๆ

สาระที่ควรรู้
1. กำรเล่ำนิทำน
2. กำรเล่นบทบำทสมมุติ
3. มำรยำท พูด ขอบคุณ ขอโทษ และกำรให้อภัย
4. กำรแสดงควำมยินดีต่อผู้อื่นในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ
5.กำรแสดงควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1. กำรเล่ำข่ำวและเหตุกำรณ์
2. กำรเล่ำเรื่องรำวและประสบกำรณ์ของตนเอง
3. กำรร่วมสนทนำและแสดงควำมคิดเห็น
4. กำรเล่นบทบำทสมมุติ
5.มำรยำทในกำรพูด
6.มำรยำทในกำรฟัง
1. กำรทำงำนศิลปะ
2 กำรชื่นชมผลงำนของผู้อื่น
3.กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
4.กำรทำศิลปะแบบร่วมมือ
5.กำรแสดงควำมพอใจในตนเอง
6.กำรชื่นชมควำมสำมำรถของผู้อื่น
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มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
สภำพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
4.1 สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะ ดนตรี
และกำร
เคลื่อนไหว

อนุบำลชั้นปีที่ 1

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

4.1.1สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะ

4.1.1 สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ

4.1.1สนใจมี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ

1.กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ
2.กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม
3.กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆตำม
ควำมสำมำรถของตนเอง

1.กำรทำกิจกรรมศิลปะ
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
1.กำรฟังเพลง ร้องเพลง และกำรแสดง
ควำมสุขและแสดง ปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรี
ท่ำทำง/เคลื่อนไหว 2. กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง / ดนตรี
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1. กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง
2.กำรแสดงท่ำทำง เคลื่อนไหวประกอบ
เสียงเพลง เสียงดนตรีจังหวะช้ำเร็ว
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มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อนุบำลชั้นปีที่ อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3
1
5.1ซื่อสัตย์สุจริต 5.1.1บอกหรือ 5.1.1ขออนุญำต 5.1.1ขออนุญำต
ชี้ได้ว่ำสิ่งใดเป็น หรือรอคอยเมื่อ หรือรอคอยเมื่อ
ของตนและสิ่ง ต้องกำรสิ่งของ ต้องกำรสิ่งของ
ใดเป็นของผู้อื่น ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ ของผู้อื่นด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง

5.2 มีควำม
เมตตำกรุณำ มี
น้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน

5.2.1แสดง
ควำมรักเพื่อน
และมีเมตตำ
สัตว์เลี้ยง

5.2.2แบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

1. กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม , จริยธรรม
2. กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เชิงจริยธรรม
3. กำรเล่นบทบำทสมมุติ
4. กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
5. กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
6.กำรปฏิบัติตนตำหลักศำสนำที่นับถือ

1.กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงระเบียบ กฎ
กติกำ
2 ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ คุณธรรม ของโรงเรียน
อนุบำลพิบูลเวศม์
- ควำมซื่อสัตย์สุจริต
- ควำมเกรงใจ
3. กำรเคำรพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
4.กำรปฏิบัติตนตำหลักศำสนำที่นับถือ
- 1.คุณธรรมจริยธรรม
- ควำมเมตตำ กรุณำ
2.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกมีเมตตำ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

5.2.1แสดง
5.2.1แสดงควำม 1. กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับควำมเมตตำกรุณำ
ควำมรักเพื่อน
รักเพื่อนและมี
2. กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และมีเมตตำสัตว์ เมตตำสัตว์เลี้ยง เกี่ยวกับควำมเมตตำกรุณำ
เลี้ยง
3.กำรเล่นบทบำทสมมติ
4.กำรเลี้ยงสัตว์
5.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร
5.2.2ช่วยเหลือ 5.2.2 ช่วยเหลือ 1. กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม , จริยธรรม
แบ่งปันผู้อื่นได้ แบ่งปันผู้อื่นด้วย 2. กำรเล่นบทบำทสมมุติ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
3. กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน

- 1.คุณธรรมจริยธรรม
- กำรมีน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ควำมกตัญญู
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มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้
5.3 มีควำมเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น

5.4 มีควำม
รับผิดชอบ

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3
1
5.3.1แสดงสี 5.3.1 แสดงสี
5.3.1 แสดงสี
หน้ำหรือท่ำทำง หน้ำและท่ำทำง หน้ำและท่ำทำง
รับรู้ควำมรู้สึก รับรู้ควำมรู้สึก
รับรู้ควำมรู้สึก
ผู้อื่น
ผู้อื่น
ผู้อื่นอย่ำง
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
5.3.2 ทำงำนที่ 5.3.2 ทำงำนที่ 5.3.2 ทำงำนที่
ได้รับมอบหมำย ได้รับมอบหมำย ได้รับมอบหมำย
จนสำเร็จเมื่อมี จนสำเร็จเมื่อมีผู้ จนสำเร็จด้วย
ผู้ช่วยเหลือ
ชี้แนะ
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อื่น มีควำมสุขเห็นใจ
เสียใจ กำรช่วยเหลือ ปลอบโยน เมื่อผู้อื่นได้รับ
บำดเจ็บ
2.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร

สาระที่ควรรู้
1. กำรแสดงควำมยินดีกับเพื่อนเมื่อมี
ควำมสุข ในวำระต่ำง ๆ
2.กำรแสดงควำมเห็นอกเห็นใจเพื่อนหรือ
ผู้อื่น เช่น ช่วยเหลือ ปลอบโยนเมื่อเพื่อน
หรือผู้อื่นเสียใจ

- กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ - ควำมรับผิดชอบ
- กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดุแลรักษำสิ่งแวดล้อม - ควำมอดทน
ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน
- ควำมขยัน หมัน่ เพียร
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พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3

6.1 ช่วยเหลือ 6.1.1แต่งตัว
ตนเองในกำร โดยมีผู้ช่วยเหลือ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน
6.1.2
รับประทำน
อำหำรด้วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ

6.1.1แต่งตัวด้วย 6.1.1แต่งตัวด้วย 1. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ตนเอง
ตนเองได้อย่ำง
ประจำวัน
คล่องแคล่ว
2.กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงของหลัก
ปรัชญำของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2
6.1.2
1. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
รับประทำน
รับประทำนอำหำร ประจำวัน
อำหำรด้วยตนเอง ด้วยตนเองอย่ำง
ถูกวิธี

6.1.3ใช้ห้องน้ำ 6.1.3ใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมโดยมีผู้ ห้องส้วมด้วย
ช่วยเหลือ
ตนเอง

6.1.3ใช้และทำ
ควำมสะอำดหลัง
ใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง

1. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน
2. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน ภำยนอกห้องเรียน

สาระที่ควรรู้
1.กำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน กำรแต่งตัว
ล้ำงมือ อำบน้ำ
1.กำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน กำร
รับประทำนอำหำร
- กำรใช้ภำชนะในกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงถูก
วิธี
- มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
- กำรจับ ช้อน /ส้อม อย่ำงถูกวิธี
1.กำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน กำร ล้ำงมือ
อำบน้ำ กำรใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม
2.กำร
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มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 1 อนุบำลชั้นปีที่ 2 อนุบำลชั้นปีที่ 3

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ

6.2 มีวินัยใน
ตนเอง

6.2.1เก็บของ
เล่นของใช้เข้ำที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

6.2.1 เก็บของ
เล่นของใช้เข้ำที่
ด้วยตนเอง

6.2.1เก็บของเล่น 1.กำรร่วมกันกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
ของใช้เข้ำที่อย่ำง 2.กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
เรียบร้อยด้วย
3.กำรดูแลห้องเรียนร่วมกัน
ตนเอง

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. กำรทำศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
แล้ว มำใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมำใช้ใหม่
3.กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงของหลักปรัชญำของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สาระที่ควรรู้
1.กำรมีส่วนร่วมกันกำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงของห้องเรียน
2.กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของห้องเรียน
3.กำรดูแลควำมสะอำดควำมเรียนร้อยของ
ห้องเรียนร่วมกัน
1. กำรใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่ำงประหยัด
และพอเพียง
2. กำรนำวัสดุเหลือใช้มำสร้ำงชิ้นงำน

35

39

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อนุบำลชั้นปีที่ 1
อนุบำลชั้นปีที่ 2
7.1 ดูแล
7.1.1 มีส่วนร่วม 7.1.1 มีส่วนร่วม
รักษำ
ดูแลรักษำธรรมชำติ ดูแลรักษำธรรมชำติ
ธรรมชำติและ และสิ่งแวดล้อมเมื่อ และสิ่งแวดล้อมเมื่อ
สิ่งแวดล้อม มีผู้ชี้แนะ
มีผู้ชี้แนะ

7.1.2 ทิ้งขยะได้
ถูกที่

7.1.2 ทิ้งขยะได้
ถูกที่

สาระการเรียนรู้
อนุบำลชั้นปีที่ 3
7.1.1 มีส่วนร่วม
ดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูก
ที่

ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน
2.กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้
3.กำรเลี้ยงสัตว์
4. กำรสนทนำข่ำวและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
5.กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ
6.กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
แก้ปัญหำ
1.กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน
2.กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
3.กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่มและจำแนกสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง

สาระที่ควรรู้
1.สิ่งแวดล้อมและ.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์
2. สิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ และกำรอนุรักษ์
3.กำรรักษำสำธำรณสมบัติในโรงเรียน
4.กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้ ในสวนผัก
ปฐมวัย
5.กำรเลี้ยงสัตว์
1.กำรคัดแยกขยะ
2.กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อนุบำลชั้นปีที่ 1
อนุบำลชั้นปีที่ 2
อนุบำลชั้นปีที่ 3
7.2 มีมำรยำท 7.2.1 ปฏิบัติตน 7.2.1 ปฏิบัติตน 7.2.1 ปฏิบัติตนตำม
ตำมวัฒนธรรม
ตำมมำรยำทไทยได้ ตำมมำรยำทไทยได้ มำรยำทไทยได้ตำม
ไทย และรักควำม เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
กำลเทศะ
เป็นไทย

7.2.2 กล่ำวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ

7.2.2 กล่ำวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง

7.2.2 กล่ำวคำ
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง

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

สาระที่ควรรู้
1.กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย
- กำรแสดงควำมเคำรพ
- กำรพูดจำไพเรำะสุภำพ
- กำรกล่ำวคำขอบคุณและขอโทษ
- กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่
2.กำรประกอบอำหำรไทย
3.กำรเล่นพืน้ บ้ำนของไทย
- กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนในควำม 1.กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย
เป็นคนไทย
- กำรพูดจำสุภำพ
3.กำรศึกษำนอกสถำนที่
- กำรกล่ำวคำขอบคุณและขอโทษ
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. กำรร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

1. วันสำคัญ ของ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2. สัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย
3.กำรแสดงควำมจงรัก ภักดี ต่อชำติ
พระมหำกษัตริย์
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวบ่งชี้
8.1 ยอมรับ
ควำมเหมือน
และควำม
แตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล
8.2 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อนื่

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 1
อนุบำลชั้นปีที่ 2
อนุบำลชั้นปีที่ 3
8.1.1 เล่นและทำ 8.1.1 เล่นและทำ 8.1.1 เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็ก กิจกรรมร่วมกับเด็กที่ กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
ที่แตกต่ำงไปจำก แตกต่ำงไปจำกตน
แตกต่ำงไปจำกตน
ตน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
3. กำรเล่นรำยบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
4.กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมต่ำง ๆ

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

-1.กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ ทั้ง
รำยบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
2.กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมต่ำง ๆ
3.กำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มให้เสร็จตำมเวลำ
ที่กำหนด
1.กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ ทั้ง
รำยบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
- กำรให้ควำมเคำรพผู้ใหญ่
- กำรใช้วำจำสุภำพ

8.2.1 เล่นร่วมกับ 8.2.1 เล่นหรือ
เพื่อน
ทำงำนร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม

8.2.1 เล่นหรือ
ทำงำนร่วมมือกับ
เพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

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

8.2.2 ยิ้มหรือ
ทักทำยผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

8.2.2 ยิ้ม ทักทำย
หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์

1. กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2.กำรศึกษำนอกสถำนที่

8.2.2 ยิ้ม ทักทำย
หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้ด้วยตนเอง
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ตัวบ่งชี้
8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในกำร
เป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม

อนุบำลชั้นปีที่ 1
8.3.1ปฏิบัติตำม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 2
8.3.1มีส่วนร่วม
สร้ำงข้อตกลงและ
ปฏิบัติตำมข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

สาระการเรียนรู้
อนุบำลชั้นปีที่ 3
8.3.1 มีสว่ นร่วม
สร้ำงข้อตกลงและ
ปฏิบัติตำมข้อตกลง
ด้วยตนเอง

ประสบการณ์ส้าคัญ
1.กำรร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
2.กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีแก้ปัญหำ
3.กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง

8.3.2 ปฏิบัติตน 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
เป็นผู้นำและผู้ตำม ผู้นำและผูต้ ำมได้ด้วย ผู้นำและผูต้ ำมได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์

1.กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
2. กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
3. กำรเล่นพื้นบ้ำนของไทย

8.3.3 ยอมรับกำร
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำร
แก้ปัญหำ
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง

8.3.3ประนีประนอม
แก้ไขปัญหำโดย
ปรำศจำกกำรใช้
ควำมรุ่นแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

8.3.3
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหำโดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุ่นแรง
ด้วยตนเอง

สาระที่ควรรู้
1. กำรปฏิบัติตำม กฎ กติกำ ข้อตกลงของ
ห้องเรียน
2.กำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและนำเสนอ
ควำมคิดและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำเกี่ยวกับ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
1. กำรปฏิบัติตำม กฎ กติกำ ข้อตกลงของ
ห้องเรียน
2.กำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและนำเสนอ
ควำมคิดและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำเกี่ยวกับ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ- กำรเป็นผู้นำ
ผู้ตำม
1. .กำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและนำเสนอ
ควำมคิดและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำเกี่ยวกับ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรสนทนำโต้ตอบ
- ควำมสำมัคคี
2. กำรมีส่วนร่วมกันในกำรนำเสนอควำมคิด
และตัดสินใจเลือกแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่ำงสันติวิธีในสถำนกำรณ์ที่มีควำมขัดแย้ง
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พัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 2
อนุบำลชั้นปีที่ 3

9.1สนทนำ
โต้ตอบและ
เล่ำเรื่องให้
ผู้อื่นเข้ำใจ

9.1.1ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูด
โต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและพูด
โต้ตอบอย่ำง
ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
1 กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
2.กำรฟังนิทำน นิทำน คำคล้องจอง บทร้อย
กรองหรือเรื่องรำวต่ำง ๆ
3.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำร
4.กำรพุดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่น และกำร
กระทำต่ำง ๆ
5.กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด

9.1.2 เล่ำเรื่อง 9.1.2 เล่ำเรื่องเป็น 9.1.2 เล่ำเรื่องเป็น 1. กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ด้วยประโยคสั้นๆ ประโยคอย่ำง
เรื่องรำวต่อเนื่องได้ ต้องกำร
ต่อเนื่อง
2. กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของ
ตนเอง หรือพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง
3.กำรพูดอธิบำยเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุกำรณ์ และ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ
4.กำรพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร

สาระที่ควรรู้
1.กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
2.กำรฟังนิทำน นิทำน คำคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ
3.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำรในสิ่งต่ำง ใช้คำถำมใคร อะไร ทำไม
อย่ำงไรในสิ่งที่ต้องกำร
4.กำรเล่ำสิ่งที่กำลังเล่น กำลังทำ พูดให้กำลังใจ
ปลอบใจเพื่อนในกำรเล่น กำรทำงำน อธิบำยวิธี
เล่น
5.มำรยำทในกำรพูด รอจังหวะในกำรพูดไม่พูด
แทรกในขณะที่ผู้อื่นพูด
1.กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำม
ต้องกำรในสิ่งต่ำง ใช้คำถำมใคร อะไร ทำไม
อย่ำงไรในสิ่งที่ต้องกำร
2.กำรพูดเล่ำ ข่ำวประสบกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์
ประจำวัน
3.กำรพูดบอกลักษณะสิ่งของที่สังเกต
4.กำรเรียงคำพุดในสิ่งที่คิด เพื่ออธิบำยให้ผู้อื่นฟัง
เข้ำใจ
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ตัวบ่งชี้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

9.2 อ่ำน
9.2.1 อ่ำนภำพ
เขียนภำพ
และพูดข้อควำม
และ
ด้วยภำษำของตน
สัญลักษณ์ได้

9.2.2
เขียนขีดเขี่ย
อย่ำงมีทิศทำง

สภาพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 2
อนุบำลชั้นปีที่ 3
9.2.1 อ่ำนภำพ
สัญลักษณ์คำ
พร้อมทั้งชี้หรือ
กวำดตำมอง
ข้อควำมตำม
บรรทัด

9.2.2
เขียนคล้ำย
ตัวอักษร

9.2.1 อ่ำนภำพ
สัญลักษณ์คำ ด้วย
กำรชี้หรือกวำดตำ
มองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อควำม

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ

1.กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำนหลำยประเภท
หลำยรูปแบบ
2.กำรอ่ำนอิสระตำมลำพัง กำรอ่ำนร่วมกัน อ่ำน
โดยมีผู้ชี้แนะ
3.กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่ถูกต้อง
4.กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำน ตัวอักษร คำ และ
ข้อควำม
5. กำรอ่ำนและชี้ข้อควำม โดยกวำดสำยตำตำม
บรรทัดจำกซ้ำยไปขวำ จำกบนลงล่ำง
6.กำรสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำ
คุ้นเคย
7.กำรสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ ผ่ำนกำร
อ่ำนหรือเขียนของผู้ใหญ่
8.กำรคำดเดำ คำวลี หรือประโยคที่มีโครงสร้ำง
ซ้ำ ๆกันจำกนิทำน เพลง คำคล้องจอง
9.กำรเล่นเกมทำงภำษำ
9.2.2
-1. กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียนที่ถูกต้อง
เขียนชื่อของตนเอง -2. กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำส และกำรเขียน
ตำมแบบ เขียน
อิสระ
ข้อควำมด้วยวิธีที่ -3. กำรเขียนคำที่มีควำมหมำยกับตัวเด็ก/คำ
คิดขึ้นเอง
คุ้นเคย
-4. กำรคิดสะกดคำและกำรเขียนเพื่อสื่อ
ควำมหมำยด้วยตนเองอย่ำงอิสระ

สาระที่ควรรู้
1.กำรอ่ำนภำพ นิทำน อ่ำนป้ำยและสัญลักษณ์ที่
เด็กสนใจ อ่ำนนิทำนให้เพื่อนฟัง
2.กำรอ่ำนนิทำนหรือหนังสือที่สนใจอย่ำงอิสระ
ตำมลำพังในมุมหนังสือ อ่ำนร่วมกันโดยครูแนะนำ
ส่วนต่ำง ๆของหนังสือ
3.สังเกตกำรอ่ำนของครู อ่ำนหนังสือนิทำน ป้ำย
คำ แถบประโยค แผนภูมิ
4.ดูตัวอย่ำงกำรกวำดสำยตำ และชี้ข้อควำม
5.ชี้บอกตัวอักษรบำงตัวที่คุ้นเคยในชื่อของตน
นิทำน เพลง ป้ำย บัตร
6.มองและชี้ตัวอักษรในคำ ข้อควำมประโยค
นิทำน สังเกตทิศทำงกำรเขียนตัวพยัญชนะหรือ
คำที่คุ้นเคยของครู
7.เล่นเดำคำบำงคำที่คุ้นเคย
8.กำรเล่นเกมทำงภำษำ
1.สังเกตตัวอย่ำงกำรเขียนของครูในโอกำสต่ำง ๆ
2.กำรเขียนร่วมกับครู เลียนแบบกำรเขียนของครู
หรือคัดลอกตัวอักษร
3.กำรเขียนชื่อของตนเอง คำที่คุ้นเคย
4.กำรเขียนคำง่ำยๆประกอบภำพตำมควำมสนใจ
ของตนเอง หรือในโอกำสต่ำง ๆ ไม่ใช่ครูกำหนด
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มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
10.1 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิดรวบ
ยอด (ต่อ)

อนุบำลชั้นปีที่ 1
10.1.1 บอก
ลักษณะของสิ่ง
ต่ำงๆจำกกำร
สังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส

10.1.2 จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่ง
ต่ำงๆโดยใช้
ลักษณะหน้ำที่กำร
ใช้งำนเพียง
ลักษณะเดียว

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

10.1.1 บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่ำง ๆจำกกำรสังเกต
โดยใช้ประสำทสัมผัส

10.1.1 บอก
ลักษณะ
ส่วนประกอบ กำร
เปลี่ยนแปลงหรือ
ควำมสัมพันธ์ของ
สิ่งต่ำง ๆจำกกำร
สังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงหรือควำม
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

1.กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในสังเกต บอก
1. กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ กำร
เปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ ลักษณะ
- กำรดู
โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม
-กำรฟังเสียง
2. กำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ และสถำนที่จำก
-กำรดมกลิน่
มุมมองที่ต่ำงกัน
- กำรชิมรส
3. กำรบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทำง และ
- กำรรับรู้ผวิ สัมผัส
ระยะทำงของสิ่งต่ำง ๆ ด้วยกำรกระทำ
2. กำรสังเกตและบอกกำรเปลีย่ นแปลงของสิ่ง
ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ

ต่ำงๆ
3.กำรสังเกตและบอกควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ
10.1.2 จับคู่และ 1. กำรเล่นกับสื่อต่ำงๆ ที่เป็นทรงกลม ทรง 1. กำรเล่นสำรวจ จำแนก บอกลักษณะของสิ่งต่ำง
รอบตัว
เปรียบเทียบควำม สี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรวงกระบอก กรวย
แตกต่ำงและควำม 2.กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจำแนกสิ่ง 2.กำรเล่นสำรวจบอกสิ่งของรอบตัวที่มีลักษณะ
คล้ำยกันหรือเหมือนกัน
เหมือนของสิ่งต่ำงๆ ต่ำงๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง
3.เล่นเกมจำแนกภำพที่มีลักษณะคล้ำยกันหรือ
โดยใช้ลักษณะที่
3. กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
เหมือนกัน
สังเกตพบสอง
ของสิ่งต่ำงๆ
4.กำรคัดแยกจำแนก จัดกลุ่มสิง่ ต่ำงๆตำมลักษณะ
ลักษณะขึ้นไป
4. กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำร
รูปร่ำง รูปทรงหรือตำมเกณฑ์ตำ่ งๆที่กำหนด
เรียงลำดับ สิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว/
5. กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำรเรียงลำดับ
ควำมสูง น้ำหนัก ปริมำตร
สิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว/ควำมสูง น้ำหนัก
ปริมำตร
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
10.1 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิดรวบ
ยอด

อนุบำลชั้นปีที่ 1

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

10.1.3 คัดแยกสิ่ง 10.1.3 จำแนก
ต่ำงๆตำมลักษณะ และจัดกลุม่ สิ่ง
หน้ำที่กำรใช้งำน
ต่ำงๆโดยใช้อย่ำง
น้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์

10.1.3 จำแนก
และจัดกลุ่มสิ่ง
ต่ำงๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์

ประสบการณ์ส้าคัญ

1. กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำร
จำแนกสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะและรูปร่ำง
รูปทรง
2.กำรรวมและกำรแยกสิ่งต่ำงๆ
3.กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และกำรแยกชิ้นส่วน
4. กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่ำงๆ
ในชีวิตประจำวัน
10.1.4 เรียงลำดับ 10.1.4
10.1.4
1.กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่งของ
สิ่งของหรือ
เรียงลำดับสิ่งของ เรียงลำดับสิ่งของ ต่ำงๆในชีวิตประจำวันเหตุกำรณ์อย่ำง
หรือเหตุกำรณ์
หรือเหตุกำรณ์
2.กำรบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือ
น้อย ๓ ลำดับ
อย่ำงน้อย ๔
อย่ำงน้อย ๕
เหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ
ลำดับ
ลำดับ
3.กำรบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่ำงๆ
4.กำรใช้ภำษำคณิตศำสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน

สาระที่ควรรู้
1. กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจำแนกสิง่ ต่ำงๆ ตำม
ลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง
2.กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่ำงๆในชีวติ ประจำวัน
- กำรนับปำกเปล่ำ
- กำรนับเพิ่มขึ้น-ลดลง
-กำรแสดงค่ำจำนวนสิ่งของ

1.กำรร้องเพลงหรือท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับชื่อเรียกจำนวน
2.กำรแสดงลำดับที่ตำ่ งๆ
- บอกอันดับที่ของตนเองหรือเพื่อนที่ยืนในแถว
- ชี้หยิบหรือวำงสิ่งของตำมอันดับที่กำหนด
- กำรสนทนำบอกเกี่ยวกับอันดับในชีวิตประจำวัน
3.กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ เชื่อมโยงเวลำกับกำรกระทำและ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ
- ทบทวนกิจวัตรประจำวัน
- เล่นเกมเรียนลำดับเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ
4.สนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์จริงหรือเล่ำนิทำนโดยใช้ภำษำทำง
คณิตศำสตร์ในเหตุกำรณ์
- แสดงจำนวน เพิ่มขึ้น ลดลง
- แสดงลำดับที่ ก่อน หลัง กลำง ที่ 1 2 3
- เท่ำกัน ไม่เท่ำกัน มำกกว่ำ น้อยกว่ำ
- สั้น ยำว สูง ต่ำ เตี้ย หนัก เบำ รูปร่ำง รูปทรง
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สภำพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
10.2 มีควำม
สำมำรถในกำร
คิดเชิงเหตุผล

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

10.2.1 ระบุที่
เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์
หรือกำรกระทำเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

10.2.1 ระบุสำเหตุ
หรือผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุกำรณ์หรือกำร
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ

10.2.1 อธิบำย
เชื่อมโยงสำเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุกำรณ์หรือกำร
กระทำด้วยตนเอง

1. กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่
1.สำรวจเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ
และสนทนำเกี่ยวกับสำเหตุที่เกิด
2. กำรใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์กับเหตุกำรณ์ 2.สังเกต สำรวจ หรือทดลองอย่ำง
ในชีวิตประจำวัน
ง่ำยเกีย่ วกับสิ่งต่ำงๆรอบตัว แล้ว
อธิบำยสำเหตุและผลที่เกิดขึ้น

10.2.2 คำดเดำ 10.2.2 คำดเดำ
หรือ คำดคะเนสิ่งที่ หรือคำดคะเนสิ่งที่
อำจจะเกิดขึ้น
อำจจะเกิดขึ้น หรือมี
ส่วนร่วมในกำรลง
ควำมเห็นจำกข้อมูล

10.2.2 คำดคะเน
สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วมใน
กำรลงควำมเห็น
จำกข้อมูลอย่ำงมี
เหตุผล

1. กำรคำดเดำหรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะ
เกิดขึ้นอย่ำงมีเหตุผล
2. กำรชั่ง ตวง วัดสิ่งต่ำงๆ โดยใช้เครื่องมือ
และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน
3. กำรทำซ้ำ กำรต่อเติม และกำรสร้ำงแบบ
รูป

1.กำรสนทนำระหว่ำงฟังนิทำนหรือ
เรื่องเล่ำเพื่อให้คำดเดำพร้อมบอก
เหตุผล
2.กำรคำดคะเนหรือตั้งสมมุติฐำนก่อน
ทดลอง
3.กำรเล่นบทบำทสมมติในมุม
ประสบกำรณ์
4.กำรเล่นน้ำเล่นทรำย
5.กำรวัดควำมยำว ควำมสูง
6.กำรสำรวจจำกรูปแบบสิ่งต่ำงๆ
7.กำรวำงรูปแบบให้เหมือนต้นแบบ
หรือต่อเติมจำกที่กำหนด
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สภำพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
10.3 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
แก้ปัญหำ

อนุบำลชั้นปีที่ 1

อนุบำลชั้นปีที่ 2

10.3.1 ตัดสินใจ
ในเรื่องง่ำยๆ

10.3.1 ตัดสินใจใน
เรื่องง่ำยๆและเริ่ม
เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น

10.3.2 แก้ปัญหำ 10.3.2 ระบุปัญหำ
โดยลองผิดลองถูก และแก้ปัญหำโดย
ลองผิดลองถูก

สาระการเรียนรู้
อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

10.3.1 ตัดสินใจ 1.กำรมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำก
ในเรื่องง่ำยๆ และ ข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 2.กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรแก้ปัญหำ

1.บอกสิ่งที่สังเกตพบหรืออธิบำยข้อค้นพบ
จำกกำรสังเกต สำรวจ หรือทำกำรทดลอง
อย่ำงง่ำยเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ รอบตัว
- สำรวจต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน สรุป
ต้นไม้ที่พบ
- สังเกตสภำพอำกำศแต่ละวัน สนทนำสรุป
เกี่ยวกับสภำพอำกำศ
2.สำรวจรูปแบบของสิ่งต่ำงๆรอบตัว
สนทนำและบอกลักษณะที่พบ จัดกลุ่ม
สิ่งของว่ำจัดเป็นกลุ่มได้อย่ำงไร

10.3.2 ระบุ
1. กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
ปัญหำสร้ำง
กระบวนกำรแก้ปัญหำ
ทำงเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหำ

1.กำรตัดสินใจและเลือกวิธีแก้ปัญหำ
ระหว่ำงเล่น หรือทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน
2.วำงแผนและลงมือแก้ปัญหำ
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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
11.1 ทำงำน
ศิลปะตำม
จินตนำกำรและ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลง และ
แปลกใหม่จำก
เดิมหรือมี
รำยละเอียด
เพิ่มขึ้น

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลงใหม่จำก
เดิม และมี
รำยละเอียดเพิ่มขึ้น

1.กำรรับรู้ และแสดงงควำมคิด ควำมรู้สึก ผ่ำน
สื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงำน
2.กำรทำงำนศิลปะ
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
ทำงำนศิลปะ 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
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
11.1
ทำงำน
ศิลปะตำม
จินตนำกำร
และ
ควำมคิด
สร้ำงสรรค์

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลง และ
แปลกใหม่จำก
เดิมหรือมี
รำยละเอียด
เพิ่มขึ้น

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเองโดยมีกำร
ดัดแปลงใหม่จำก
เดิม และมี
รำยละเอียดเพิ่มขึ้น

1.กำรรับรู้ และแสดงงควำมคิด ควำมรู้สึก
ผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงำน
2.กำรทำงำนศิลปะ
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 เครื่องใช้ในกำรทำงำน
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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สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
11.2 แสดง
ท่ำทำง/
เคลื่อนไหว
ตำม
จินตนำกำร
อย่ำง
สร้ำงสรรค์

สาระการเรียนรู้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

อนุบำลชั้นปีที่ 2

อนุบำลชั้นปีที่ 3

11.2.1
เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำร
ควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง

11.2.1
เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำร
ควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเองอย่ำง
หลำกหลำยหรือ
แปลกใหม่

11.2.1
เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเองอย่ำง
หลำกหลำยและ
แปลกใหม่

ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
2. กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
3. กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
4. กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์
ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรขว้ำง กำร
จับ กำรโยน กำรเตะ
5. กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทำง ระดับ และพื้นที่
6. กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง และกำรแสดง
ปฏิกิริยำโต้ตอบ เสียงดนตรี
7. กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
8. กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ
ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหวและศิลปะ

สาระที่ควรรู้
1.ทำท่ำทำงเคลื่อนไหวร่ำงกำยในลักษณะต่ำงๆ
โยกตัวส่ำยสะโพก ตบมือ ย่ำเท้ำ ตำมจังหวะ
เสียงเพลง เช่นเพลงบรรเลง เพลงตำมสมัย
เพลงตำมหน่วยประสบกำรณ์ เพลงประจำ
โรงเรียน เพลงพื้นบ้ำน
2.ทำท่ำทำงตำมจินตนำกำรประกอบคำ
บรรยำย
3.แสดงท่ำทำงเคลื่อนไหวประกอบเสียง
เสียงดนตรี ช้ำ เร็ว
4.เล่นและแสดงบทบำทสมมติเป็นตัวละคร
ตำมหน่วยประสบกำรณ์ ตำมนิทำน
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มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

สภำพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 2
อนุบำลชั้นปีที่ 3

12.1 มีเจต 12.1.1 สนใจฟัง 12.1.1 สนใจ
คติที่ดีต่อ
หรืออ่ำนหนังสือ ซักถำมเกีย่ วกับ
กำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง
สัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น
12.1..2
กระตือรือร้นใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม

12.1.1 สนใจหยิบ
หนังสือมำอ่ำนและ
เขียนสื่อควำมคิด
ด้วยตนเองเป็น
ประจำอย่ำงต่อเนื่อง
12.1.2
12.1.2
กระตือรือร้นในกำร กระตือรือร้นในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรรู้

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

1. กำรอ่ำนนิทำนหรือหนังสือภำพทีสนใจอย่ำง
อิสระตำมมุมหนังสือ
2. กำรอ่ำนภำพนิทำน อ่ำนป้ำยและสัญลักษณ์ที่
เด็กสนใจอ่ำนนิทำนให้เพื่อนฟัง

1. กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2.กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
3.กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบเสำะหำควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆ และแผนภูมิอย่ำงง่ำย

1.กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน ใน
กิจวัตรประจำวัน
2.กำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งที่สงเกตุเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
3.กำรรวบรวมข้อมูลสิ่งต่ำงๆจำกกำรสังเกตด้วย
ประสำมสัมผัส เครื่องมืออย่ำงง่ำย
4.กำรบันทึกข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
5.กำรนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่ำงๆ
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สภำพที่พึงประสงค์
อนุบำลชั้นปีที่ 2
อนุบำลชั้นปีที่ 3

ตัวบ่งชี้

อนุบำลชั้นปีที่ 1

12.2 มี
ควำมสำมำรถ
ในกำร
แสวงหำ
ควำมรู้

12.2.1 ค้นหำ
คำตอบของข้อ
สงสัยต่ำงๆตำม
วิธีกำรที่มีผู้ชีแนะ

12.2.1 ค้นหำ
คำตอบของข้อสงสัย
ต่ำงๆตำมวิธีกำรของ
ตนเอง

12.2.1 ค้นหำ
คำตอบของข้อสงสัย
ต่ำงๆโดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำยด้วย
ตนเอง

12.2.2 ใช้
ประโยคคำถำมว่ำ
“ใคร”
“อะไร” ในกำร
ค้นหำคำตอบ

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถำมว่ำ “ที่ไหน”
“ทำไม” ในกำร
ค้นหำคำตอบ

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถำมว่ำ “เมื่อไหร่”
“อย่ำงไร” ในกำร
ค้นหำคำตอบ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
1. กำรสำรวจสิ่งต่ำงๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
2. กำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อค้นหำคำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำงๆ
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบเสำะหำควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆ
1. กำรตั้งคำถำมในเรื่องที่สนใจ

สาระที่ควรรู้
1.กำรสำรวจและบันทึกสิง่ ต่ำงๆ ที่พบเห็นใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.กำรสำรวจสิ่งที่มชี ีวิตและไม่มชี ีวิตในโรงเรียน
3.กำรสำรวจสิ่งต่ำงๆจำกกำรไปทัศนศึกษำ
1.กำรตั้งคำถำมจำกนิทำนที่ฟังหรือเรื่องที่สนใจ
2.กำรตั้งคำถำมจำกสิง่ ที่พบจำกกำรสังเกต กำร
สำรวจ หรือกำรกระทำต่ำงๆ
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การจัดประสบการณ์
กำรจัดประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอำยุ ๓ – ๖ ปี เป็นกำรจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณำกำรผ่ำน
กำรเล่น กำรลงมือกระทำจำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ไม่จัดเป็นรำยวิชำโดยมีหลักกำร และแนวทำง
กำรจัดประสบกำรณ์ ดังนี้
๑. หลักการจัดประสบการณ์
๑.๑ จัดประสบกำรณ์กำรเล่นและกำรเรียนรู้หลำกหลำย เพื่อพัฒนำเด็กโดยองค์รวมอย่ำงสมดุลและ
ต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและบริบท ของสังคม
ที่เด็กอำศัยอยู่
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ โดยให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก
๑.๔ จัดกำรประเมินพัฒนำกำรให้เป็นกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัด
ประสบกำรณ์ พร้อมทั้งนำผลกำรประเมินมำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก
๒. แนวทางการจัดประสบการณ์
๒.๑ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำรและกำรทำงำนของสมองที่เหมำะสมกับ
อำยุ วุฒิภำวะและระดับพัฒนำกำร เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
๒.๒ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับแบบกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัส
ทั้งห้ำ ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง
๒.๓ จัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และสำระกำรเรียนรู้
๒.๔ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วำงแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอควำมคิดโดยครู
หรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ ในบรรยำกำศที่อบอุ่นมีควำมสุข และเรียนรู้กำรทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่ำงๆกัน
๒.๖ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งกำรเรียนรี่หลำกหลำยและอยู่ในวิถีชีวิต
ของเด็ก
๒.๗ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะกำรใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
๒.๘ จัดประสบกำรณ์ทั้งในลักษณะที่ดีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและแผนที่เกิดขึ้นในสภำพจริงโดย
ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้
๒.๙ จัดทำสำรนิทัศน์ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคลนำมำ
ไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็ก และกำรวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบกำรณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งกำรวำงแผน กำรสนับสนุนสื่อแหล่ง
เรียนรู้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร
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กำรจัดประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จัดในรูปของกิจกรรมบูรณำกำรผ่ำนกำรเล่น ไม่จัดเป็นรำยวิชำ
เพื่อให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเกิดกำรเรียนรู้พัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำกิจกรรม
ที่ จั ด ให้ เ ด็ ก ในแต่ ล ะวั น ทั้ ง นี้ ป ระสบกำรณ์ ที่ จั ด จะต้ อ งครอบคลุ ม ประสบกำรณ์ ส ำคั ญ ที่ ก ำหนดในหลั ก สู ตร
กำรศึกษำปฐมวัยและควรยืดหยุ่นให้มีสำระกำรเรียนรู้ที่เด็กสนใจและสำระกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนกำหนดเมื่อเด็กได้รับ
ประสบกำรณ์สำคัญและทำกิจกรรมในแต่ล ะหัวเรื่อง เด็กควรจะเกิดแนวคิดตำมที่ได้เสนอแนะในหลักสูตรสำหรับ
กำรนำแนวคิดจำกนวัตกรรมต่ำงๆมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ผู้สอนต้องทำควำมเข้ำใจนวัตกรรมนั้นๆแต่ละ
นวัตกรรมจะมีจุดเด่นของตนเองแต่โดยภำพรวมแล้วนวัตกรรมส่วนใหญ่จะยึดเด็กเป็นสำคัญกำรลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตัวเด็กจะเป็นหัวใจสำคัญในแต่ละนวัตกรรมต่อไปนี้คือตัวอย่ำงนวัตกรรมที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัย
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ได้นำแนวคิดนวัตกรรมกำรสอนรูปแบบอื่นๆมำปรับใช้และบูรณำกำรในกำรจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักดังนี้
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือกำรศึกษำสืบค้นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจโดยเด็กเป็น
รำยบุคคล เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน มีโครงสร้ำงแบ่งเป็น3ระยะคือระยะเริ่มต้นโครงกำร ระยะพัฒนำโครงกำร
และระยะสรุปโครงกำร ซึ่งในแต่ละระยะมีควำมยืดหยุ่นประกอบด้วย กำรอภิปรำย กำรออกภำคสนำม กำร
สืบค้น กำรนำเสนอและจัดแสดงและแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้กับบุคคลอื่นๆ
การสอนภาษาโดยรวม/ธรรมชาติ (Whole Language) นวัตกรรมนี้มีปรัชญำควำมเชื่อว่ำกำรสอน
ภำษำให้กับเด็กนั้นต้องเป็นกำรสอนภำษำที่สื่อสำรอย่ำงมีควำมหมำยและเหมำะสมกับพัฒนำกำรด้ำนกำรรู้หนังสือ
ของเด็กผู้สอนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งกำรพูดกำรฟังกำรอ่ำนกำรเขียนเด็กจึงจะเรียนรู้ภำษำได้ดีและเด็กควรอยู่ใน
สภำพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภำษำที่สื่อควำมหมำยมีกำรจัดสื่อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรเล่นได้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติที่สุดนับว่ำมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อพัฒนำกำรทำงภำษำของเด็ก คือ ช่วยให้เด็กมีควำมสนุกสนำนในกำรเรียน
ภำษำ และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ ช่วยให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทำงภำษำทั้งด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน
อย่ำงครอบคลุมทุกด้ำนและเต็มศักยภำพ อีกทั้งยังช่วยให้ครูและผู้ปกครองเกิดควำมเข้ำใจในพัฒนำกำรทำงด้ำน
ภำษำด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนของเด็กเพิ่มขึ้น (ฉันทนำ ภำคบงกช, ม.ป.ป. )
การส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย EF (Executive Functions) เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด
(Mental process) ในสมองส่วนหน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคิด ควำมรู้สึก และกำรกระทำ เช่น กำรยั้งใจคิดไตร่ตรอง
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรยืดหยุ่นทำงควำมคิด กำรตั้งเป้ำหมำย วำงแผน ควำมมุ่งมั่น กำรจดจำและเรียกใช้ข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดลำดับควำมสำคัญของเรื่องต่ำง ๆ และกำรทำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุ
ควำมสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่เรำทุกคนต้องใช้ เพื่อให้เกิด ควำมสำเร็จในกำรเรียน กำรทำงำน รวมทั้งกำรมีชีวิต
กระบวนกำรทำงปั ญญำเหล่ ำนี้ ส ำมำรถพัฒ นำได้ในวัยเด็กตอนต้น ผ่ ำนกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์และสังคม เพื่อช่วยส่งเสริม EF ให้ดีขึ้น
แนวทางการจั ดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ร ะดับ
ปฐมวัยเป็นกำรตอบสนองและส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กในกำรเรียนรู้โลกธรรมชำติรอบตัวและพัฒนำทักษะทำง
สติปัญญำต่ำง ๆ เนื่องจำกเด็กในระดับปฐมวัยมีธรรมชำติของกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบวิทยำศำสตร์อยู่ ใน
ตนเอง กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมำก
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ที่สุด ให้ได้ทั้งกระบวนกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจะช่วยส่งเสริมศักยภำพของเด็กใน กำร
พัฒนำกรอบแนวคิดและทักษะต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นพื้นฐำนสำหรับกำรศึกษำในอนำคต
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM)กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยแบบ/รูปแบบ สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรเกี่ยวข้อง สำขำวิชำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ครู
ปฐมวัยสำมำรถเลือกนำมำใช้ได้ให้เหมำะสมกับหัวข้อเรื่องที่เด็กสนใจ ระดับพัฒนำกำรประสบกำรณ์ของเด็ก
ปฐมวัย ควำมพร้อมของครู และบริบทของโรงเรียน
๓. การจัดกิจกรรมประจ้าวัน
กิจกรรมสำหรับเด็กอำยุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ โรงเรียนจัดกิจกรรมประจำวัน ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงสภำพบริบทของผู้ปกครองในท้องถิ่น กรุงเทพมหำนคร ครอบคลุมพัฒนำกำร
ทุกด้ำนกำรจัดกิจกรรมประจำวันมีหลักกำรจัดและขอบข่ำยกิจกรรมประจำวัน ดังนี้
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ้าวัน
1) กิจกรรมให้เหมำะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวันแต่ยืดหยุ่นได้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ
ของเด็ก เช่น
- วัย ๓-๔ ปี มีควำมสนใจช่วงสั้นประมำณ ๘-๑๒ นำที
- วัย ๔ – ๕ ปี มีควำมสนใจอยู่ได้ประมำณ ๑๒-๑๕ นำที
- วัย ๕-๖ ปี มีควำมสนใจอยู่ได้ประมำณ ๑๕- ๒๐ นำที
๒) กิจกรรมที่ต้องใช้ควำมคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลำต่อเนื่องนำนเกินกว่ำ ๒๐
นำที
๓) กิจกรรมที่เด็กมีอิส ระเลือกเล่ นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลื อกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ คิด
สร้ำงสรรค์ เช่น กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลำประมำณ ๔๐-๖๐ นำที
๔) กิจกรรมควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ำมเนื้อใหญ่และ
กล้ำมเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้จัด
ประสบกำรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออก
กำลังกำยควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมำกนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ้าวัน
กำรเลือกกิจกรรมที่จะนำมำจัดในแต่ละวันสำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมใน
กำรนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึง ถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนำกำรทุกด้ำน ดังต่อไปนี้
๑) กำรพั ฒ นำกล้ ำ มเนื้ อ ใหญ่ เป็ น กำรพั ฒ นำควำมแข็ ง แรง กำรทรงตั ว ควำมยื ด หยุ่ น 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
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีควำมเชื่อมั่น กล้ำแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยั ด เมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน มีมำรยำทและปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเล่นให้เด็ก
ได้มีโอกำสตัดสินใจเลือก ได้รับกำรตอบสนองตำควำมต้องกำรได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง
๔) กำรพัฒนำสังคมนิสัย เป็นกำรพัฒนำให้เ ด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่ำงเหมำะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือตนเองในกำรทำกิจวัตรประจำวันมีนิสัยรักกำรทำงำน ระมัดระวังควำม
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรำยจำกคนแปลกหน้ำ ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น รับประทำนอำหำร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่ำย ทำควำมสะอำดร่ำงกำย เล่นและทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น ปฏิบัติตำมกฎกติกำข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้ำที่เมื่อเล่นหรือทำงำนเสร็จ
๕) กำรพัฒนำกำรคิด เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำควำมคิดรวบยอดทำง
คณิตศำสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนำ อภิปรำยและ
เปลี่ยนควำมคิดเห็น เชิญวิทยำกรมำพูดคุยกับเด็ก ศึกษำนอกสถำนที่ เล่นเกมกำรศึกษำ ฝึกกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้ำงชิ้นงำน และทำกิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรำยบุคคล
๖) กำรพัฒนำภำษำ เป็นกำรพัฒนำให้เด็กใช้ภำษำสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ ที่เด็กมีประสบกำรณ์โดยสำมำรถตั้งคำถำมในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทำงภำษำให้มีควำม
หลำกหลำยในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้ำแสดงออกในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
มีนิสัยรักกำรอ่ำน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภำษำ ทั้งนี้ต้องคำนึกถึงหลักกำรจัดกิจกรรม
ทำงภำษำที่เหมำะสมกับเด็กเป็นสำคัญ
๗) กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ได้ถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกและเห็นควำมสวยงำมของสิ่งต่ำงๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ดนตรี กำร
เคลื่อนไหวและจังหวะตำมจินตนำกำร ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ อย่ำงอิสระ เล่นบทบำทสมมุติ เล่นน้ำ เล่นทรำย เล่น
บล็อก และเล่นก่อสร้ำง
๓.๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ้าวัน
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ คำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำน โดยมีสัดส่วนเวลำใน
กำรพัฒนำเด็กแต่ละวันดังนี้
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ตำรำงกิจกรรมประจำวัน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์
เวลำ
กิจกรรม
07.00-07.30
(30 นำที)
รับเด็กเป็นรำยบุคคล ตรวจสุขภำพ บันทึกคำพูด
07.30-07.40
(10 นำที)
เก็บของใช้ เข้ำห้องน้ำ 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)
เข้ำห้องน้ำ แปรงฟัน ปูที่นอน
12.00-14.00
(2 ชั่วโมง)
นอนพักผ่อน
14.00-14.30
(30 นำที)
เก็บที่นอน 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
กำรจัดกิจกรรมประจำวัน เป็น กำรจัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำรที่นำควำมรู้ ควำมคิดรวบยอด ทักษะ
และประสบกำรณ์สำคัญทั้งมวลที่ผู้เรียนจะได้ รับในสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำเชื่อมโยงผสมผสำนเข้ำด้วยกันอย่ำงมี
ควำมหมำย และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นกำรขจัดควำมซ้ำซ้อน ควำมไม่สัมพันธ์ และควำม
ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพำะในระดับปฐมวัยศึกษำ ซึ่งเน้นกำรพัฒนำโดยองค์รวม แนวทำงหนึ่งในกำรจัดประสบกำรณ์
แบบบูรณำกำรที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวของกำรจัดประสบกำรณ์ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้น
เด็ ก เป็ น ศู น ย์ ก ลำง และมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรเรี ย นรู้ ข องสมอง คื อ "กิ จ กรรมหลั ก 6 กิ จ กรรม" ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย กิจ กรรมเสรี กิจ กรรมสร้ ำงสรรค์ กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
กิจกรรมกลำงแจ้ง และกิจกรรมเกมกำรศึกษำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑. กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ กำรเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ เ ด็ ก ได้
เคลื่ อนไหวส่ ว นต่ำง ๆ ของร่ ำงกำยอย่ ำงอิส ระตำมจังหวะ โดยใช้เสี ยงเพลง คำคล้ องจอง มำประกอบกำร
เคลื่ อนไหว เพื่อส่ งเสริ มให้ เด็กเกิดจิ น ตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เด็กวัยนี้ร่ำงกำยกำลั งอยู่ในระหว่ ำ ง
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) กำรเคลื่อนไหวพื้นฐำน 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 กำรเคลื่อนไหวหรือทำท่ำทำงประกอบเพลง
๔) กำรทำท่ำทำงกำยบริหำรประกอบเพลง หรือคำคล้องจอง
๕) กำรเคลื่อนไหวเชิงสร้ำงสรรค์ ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวที่ให้เด็กคิดสร้ำงสรรค์ท่ำทำง
ขึ้นเอง อำจชี้นำด้วยกำรป้อนคำถำม หรือใช้อุปกรณ์ประกอบ
๖) กำรเล่นหรือกำรแสดงท่ำทำงตำมคำบรรยำย เรื่องรำว ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวหรือแสดง
ท่ำทำงตำมจินตนำกำรจำกเรื่องรำวหรือคำบรรยำยที่ผู้สอนเล่ำ
๗) กำรปฏิบัติตำมคำสั่งหรือข้อตกลง ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวหรือทำท่ำทำงตำมสัญญำหรือ
คำสั่งตำมที่ได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม
๘) กำรฝึกทำท่ำทำงเป็นผู้นำ ผู้ตำม ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวหรือทำท่ำทำงจำกควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของเด็กเอง แล้วให้เพื่อนปฏิบัติตำม

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม
ผู้สอนนำสำระที่ควรเรียนรู้มำบูรณำกำรจัดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ ทั้งนี้มิได้ประสงค์ให้
เด็กท่องจำเนื้อหำ แต่ต้องกำรให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจำกนำสำระกำรเรียนรู้นั้นๆมำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก เพื่อ
บรรลุจุดหมำยที่กำหนดไว้ เป็นแนวทำงช่วยผู้สอนกำหนดรำยละเอียดและควำมยำกง่ำยของเนื้อหำให้เหมำะสม
กับพัฒนำกำรของเด็ก สำระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วยเรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคล และสถำนที่
แวดล้อมเด็ก ธรรมชำติรอบตัว และสิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็ก กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์/กิจกรรมในวงกลม จัด
ได้หลำยวิธี ได้แก่
1.
2.

กำรสนทนำหรือกำรอภิปรำย
กำรเล่ำนิทำนและกำรอ่ำนนิทำน
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กำรสำธิต
4. กำรทดลอง/ปฏิบัติกำร
5. กำรประกอบอำหำร
6. กำรเพำะปลูก
7. กำรศึกษำนอกสถำนที่
8. กำรเล่นบทบำทสมมติ
9. กำรร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง
10. กำรเล่นเกม
11. กำรแสดงละคร
12. กำรใช้สถำนกำรณ์จำลอง
3.

3.

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้ำงสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรรับรู้เกี่ยวกับควำมงำม และส่งเสริม
กระตุ้นให้เด็กแสดงออกทำงอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร โดยใช้กิจกรรมศิลปะหรือ
กิจกรรมอื่นที่เหมำะกับพัฒนำกำรของเด็กแต่ละวัย โดยกำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กำรวำดภำพและระบำยสี เช่น กำรวำดภำพสีเทียน หรือสีไม้ กำรวำดภำพด้วยสีน้ำ
กำรเล่นกับสีน้ำ เช่น กำรหยดสี กำรเทสี กำรเป่ำสี กำรละเลงสีด้วยนิ้วมือ
กำรพิมพ์ภำพ เช่น กำรพิมพ์ภำพด้วยพืช กำรพิมพ์ภำพด้วยวัสดุต่ำงๆ
กำรปั้น เช่น กำรปั้นดินเหนียว กำรปั้นแป้งปั้น กำรปั้นดินน้ำมัน กำรปั้นแป้งขนมปัง
กำรพับ ฉีก ตัด ปะ เช่น กำรพับใบตอง กำรฉีกกระดำษเส้น กำรตัดภำพต่ำงๆ
กำรปะติดวัสดุ
กำรประดิษฐ์ เช่น กำรประดิษฐ์เศษวัสดุ กำรร้อย กำรสำน

4. กิจกรรมการเล่นตามมุม
กิจกรรมกำรเล่นตำมมุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้เด็กเล่นอิสระตำมมุม หรือมุมประสบกำรณ์
หรือกำหนดเป็นพื้นที่เล่นที่จัดไว้ในห้องเรียน ซึ่งพื้นที่หรือมุมต่ำงๆเหล่ำนี้เด็กมีโอกำสเลือกเล่นได้อย่ำง
เสรีตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรของเด็ก ทั้งเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย เด็กอำจจะเลือกทำ
กิจกรรมที่ครูจัดเสริมขึ้น เช่น เกมกำรศึกษำ เครื่องเล่นสัมผัส
กำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม
1. เปิดโอกำสให้เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ 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
กิจกรรมกลำงแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกำสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่ำงกำยและ
แสดงออกอย่ำงอิสระ โดยยึดควำมสนใจและควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมกลำงแจ้งที่ผู้สอน
ควรจัดให้เด็กได้เล่น เช่น
1) กำรเล่นเครื่องสนำม
เครื่องเล่นสนำม หมำยถึง เครื่องเล่นที่เด็กอำจปีนป่ำย หมุน โยก ซึ่งทำออกมำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
- เครื่องเล่นสำหรับปีนป่ำย หรือตำข่ำยสำหรับปีนเล่น
- เครื่องเล่นสำหรับโยกหรือไกว เช่น ม้ำไม้ ชิงช้ำ ม้ำนั่งโยก ไม้กระดก ฯลฯ
- เครื่องเล่นสำหรับหมุน เช่น ม้ำหมุน พวงมำลัยรถสำหรับหมุนเล่น
- รำวโหนขนำดเล็กสำหรับเด็ก
- ต้นไม้สำหรับเดินทรงตัว หรือ ไม้กระดำนแผ่นเดียว
- เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน เช่น รถสำมล้อ รถลำกจูง ฯลฯ
2) กำรเล่นทรำย
ทรำยเป็นสิ่งทีเ่ ด็กๆชอบเล่น ทั้งทรำยแห้ง ทรำยเปียก นำมำก่อเป็นรูปต่ำงๆได้ และสำมำรถนำวัสดุอื่นมำ
ประกอบกำรเล่นตกแต่งได้ เช่น กิ่งไม้ ดอกไม้ เปลือกหอย พิมพ์ขนม ที่ตักทรำย ฯลฯ
ปกติบ่อทรำยจะอยู่กลำงแจ้ง โดยอำจจัดให้อยู่ใต้ร่มเงำใต้ต้นไม้หรือสร้ำงหลังคำ ทำขอบกั้น เพื่อมิให้
ทรำยกระจัดกระจำย บำงโอกำสพรมน้ำให้ชื้นเพื่อเด็กจะได้ก่อเล่น นอกจำกนี้ ควรมีวิธีกำรปิดกั้นมิให้สัตว์เลี้ยงลง
ไปทำควำมสกปรกในบ่อทรำยได้
3) กำรเล่นน้ำ
เด็กทั่วไปชอบเล่นน้ำมำก กำรเล่นน้ำนอกจำกสร้ำงควำมพอใจและคลำยควำมเครียดให้เด็กแล้วยังทำให้
เด็กเกิดกำรเรียนรู้อีกด้วย เช่น เรียนรู้ทักษะกำรสังเกต จำแนกเปรียบเทียบปริมำตร ฯลฯ
อุปกรณ์ที่ใส่น้ำอำจเป็นถังที่สร้ำงขึ้นโดยเฉพำะหรืออ่ำงน้ำ วำงบนขำตั้งที่มั่นคง ควำมสูงพอดีที่เด็กจะยืน
ได้พอดี และควรมีผ้ำพลำสติกกันเสื้อผ้ำเปียกให้เด็กใช้คลุมระหว่ำงเล่น
4) กำรเล่นสมมุติมุมห้องครัว
เป็นบ้ำนจำลองสำหรับให้เด็กเล่น จำลองแบบบ้ำนจริงๆ กระสอบป่ำน ของจริงที่ไม่ใช้แล้ว เข่น หม้อ เตำ
ชำม อ่ำง เตำรีด เครื่องครัว ตุ๊กตำสมมุติเป็นบุคคลในครอบครัว เสื้อผ้ำผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผลัดเปลี่ยน มีกำร
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ตกแต่งบริเวณใกล้เคียงให้เหมือนบ้ำนจริงๆ บำงครั้งอำจจัดเป็นร้ำนขำยของ สถำนที่ทำกำรต่ำงๆเพื่อให้เด็กเล่น
สมมุติตำมจินตนำกำรของเด็กเอง
5) กำรเล่นในมุมช่ำงไม้
เด็กต้องกำรกำรออกกำลังในกำรเคำะ ตอก กิจกรรมกำรเล่นในมุมช่ำงไม้นี้ จะช่วยในกำรพัฒนำกล้ำมเนื้อ
ให้แข็งแรง ช่วยฝึกกำรใช้มือและกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ นอกจำกนี้ยังฝึกให้รักงำนและส่งเสริม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อีกด้วย
6) กำรเล่นกับอุปกรณ์กีฬำ
เป็นกำรนำอุปกรณ์กีฬำมำให้เด็กเล่นอย่ำงอิสระหรือใช้ประกอบเกมกำรเล่นที่ให้อิสระแก่เด็กมำกที่สุด ไม่
ควรเน้นกำรแข็งขันเพื่อมุ่งหวังแพ้–ชนะ อุปกรณ์กีฬำที่นิยมนำมำให้เด็กเล่น เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบำสเกตบอล ห่วง
ยำง ฮูล่ำฮุบ อุปกรณ์กระโดดข้ำงสิ่งกรีดขวำง ฯลฯ
7) กำรเล่นเกมกำรละเล่น
กิจกรรมกำรเล่นเกมกำรละเล่นที่จัดให้เด็กเล่น เช่น เกมกำรละเล่นของไทย เกมกำรละเล่นของ ท้องถิ่น
เช่น มอญซ่อนผ้ำ รีรีข้ำวสำร แม่งู โพงพำง ฯลฯ กำรละเล่นเหล่ำนี้ต้องใช้บริเวณที่กว้ำง กำรเล่นอำจเป็นกลุ่มเล็ก /
กลุ่มใหญ่ ก็ได้ ก่อนเล่นผู้สอนอธิบำยกติกำและสำธิตให้เด็กเข้ำใจ ไม่ควรนำเกมกำรเล่นที่มีกติกำยุ่งยำกและเน้น
กำรแข่งขันแพ้ชนะมำจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยนี้ เพรำะเด็กจะเกิดควำมเครียดและสร้ำงควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง
6. เกมการศึกษา
เกมกำรศึกษำเป็นเกมที่ช่วยพัฒนำสติปัญญำ มีกฎเกณฑ์กติกำง่ำยๆ เด็กสำมำรถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็น
กลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหำเหตุผลและเกิดควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่ำง จำนวน ประเภทและ
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เกมกำรศึกษำที่เหมำะสมสำหรับเด็กวัย 3 – 5 ปี เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัด
หมวดหมู่ เรียงลำดับ โดมิโน ล็อตโต ภำพตัดต่อ ต่อตำมแบบ ฯลฯ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
กำรจัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ให้ ควำมสำคัญทั้งสภำพบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ในห้องเรียน และในบริเวณโรงเรียน เนื่องจำกธรรมชำติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้ำ ทดลอง
และต้องกำรสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น กำรจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของ
เด็ก จึ งมีควำมส ำคัญที่เกี่ย วข้องกับ พฤติกรรมและกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กสำมำรถเรียนรู้จำกกำรเล่ นที่เป็น
ประสบกำรณ์ตรงที่เกิดจำกกำรรั บ รู้ ด้ว ยประสำทสั มผั ส ทั้งห้ ำจึงจ ำเป็นต้ องจัดสิ่ ง แวดล้ อมในสถำนศึก ษำให้
สอดคล้องกับสภำพ และควำมต้องกำรของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมำยในกำรพัฒนำเด็ก
กำรจัดสภำพแวดล้อมคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ควำมสะอำด ควำมปลอดภัย
๒. ควำมมีอิสระอย่ำงมีขอบเขตในกำรเล่น
๓. ควำมสะดวกในกำรทำกิจกรรม
๔. ควำมพร้อมของอำคำรสถำนที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สนำมเด็กเล่น ฯลฯ
๕. ควำมเพียงพอเหมำะสมในเรื่องขนำด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น
๖. บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ กำรจัดที่เล่นและมุมประสบกำรณ์ต่ำง ๆ สภำพแวดล้อมภำยใน
ห้องเรียน
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หลั กส ำคัญในกำรจั ดต้องคำนึ งถึงควำมปลอดภัย ควำมสะอำด เป้ำหมำยกำรพัฒ นำเด็ก ควำมเป็น
ระเบี ย บ ควำมเป็ น ตัว ของเด็กเอง ให้ เด็กเกิดควำมรู้สึ กอบอุ่น มั่ นใจ และมีควำมสุ ข ซึ่งอำจจัดแบ่งพื้น ที่ ใ ห้
เหมำะสมกับกำรประกอบกิจกรรมตำมหลักสูตร ดังนี้
๑. พื้นที่อำนวยควำมสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
๑.๑ ที่แสดงผลงำนของเด็ก อำจจัดเป็นแผ่นป้ำย หรือที่แขวนผลงำน
๑.๒ ที่เก็บแฟ้มผลงำนของเด็ก อำจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรำยบุคคล
๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อำจทำเป็นช่องตำมจำนวนเด็ก
๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์กำรสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ
๑.๕ ป้ำยนิเทศตำมหน่วยกำรสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและกำรเคลื่อนไหว ต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้ นที่ที่เด็กสำมำรถจะทำงำนได้
ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสำมำรถเคลื่อนไหวได้อย่ำงอิสระจำกกิจกรรม
หนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น
๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบกำรณ์ สำมำรถจัดได้ตำมควำมเหมำะสมขึ้นอยู่กับสภำพของห้องเรียน
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจำกกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่ำงจำกมุมหนังสือ มุมบทบำทสมมติอยู่ติดกับมุม
บล็อก มุมวิทยำศำสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯลฯ ที่สำคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่ำงเพียงพอต่อกำร
เรียนรู้ของเด็ก กำรเล่นในมุมเล่นอย่ำงเสรี มักถูกกำหนดไว้ในตำรำงกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้โอกำสเด็กได้เล่น
อย่ำงเสรีประมำณวันละ ๖๐ นำทีกำรจัดมุมเล่นต่ำงๆ ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่ำงน้อย ๓-๕ มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้อง
๓.๒ ควรได้มีกำรผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตำมมุมบ้ำง ตำมควำมสนใจของเด็ก
๓.๓ ควรจัดให้มีประสบกำรณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรำกฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่อง
ผีเสื้อ ผู้สอนอำจจัดให้มีกำรจำลองกำรเกิดผีเสื้อล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชำติศึกษำหรือมุมวิทยำศำสตร์ ฯลฯ
๓.๔ ควรเปิดโอกำสให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้ำของ
อยำกเรียนรู้ อยำกเข้ำเล่น
๓.๕ ควรเสริมสร้ำงวินัยให้กับเด็ก โดยจัดให้มีเวรประจำวันทุกห้องเรียน มีข้อตกลงร่วมกันว่ำเมื่อ
เล่ น เสร็ จ แล้ ว จะต้ อ งจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ทุ ก อย่ ำ งเข้ ำ ที่ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยสภำพแวดล้ อ มนอกห้ อ งเรี ย น คื อ กำรจั ด
สภำพแวดล้อมภำยในอำณำบริเวณรอบ ๆ สถำนศึกษำ รวมทั้งจัดสนำมเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนำม จัดระวัง
รักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณสถำนศึกษำและบริเวณรอบนอกสถำนศึกษำ ดูแลรักษำควำมสะอำด ปลูก
ต้นไม้ให้ควำมร่มรื่นรอบๆบริเวณสถำนศึกษำ สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของ
เด็กบริเวณสนำมเด็กเล่น ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้
สนำมเด็กเล่น มีพื้นผิวหลำยประเภท เช่น ดิน ทรำย หญ้ำ พื้นที่สำหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่ร่ม ที่
โล่งแจ้ง พื้นดินสำหรับขุด ที่เล่นน้ำ บ่อทรำย พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรเล่น เครื่องเล่นสนำมสำหรับปีนป่ำย 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
สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
ทุกห้องเรียนจัดให้มีมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชำติ สื่อเทคโนโลยีที่
เหมำะสม สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนำเด็กในด้ำนต่ำงๆให้
ครบทุกด้ำนสื่อที่เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ โดยกำรจัดกำรใช้สื่อเริ่มต้นจำก สื่อของจริง ภำพถ่ำย
ภำพโครงร่ำง และ สัญลักษณ์ ทั้งนี้กำรใช้สื่อต้องเหมำะสมกับวัย วุฒิภำวะ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควำม
สนใจและควำมต้องกำรของเด็กที่หลำกหลำย ตัวอย่ำงสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม มีดังนี้
กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม
๑. มุมบทบำทสมมติ อำจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้
๑.๑ มุมบ้ำน
ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนำดเล็ก หรือของจำลอง เช่น เตำ กระทะ ครก กำน้ำ เขียง
มีดพลำสติก หม้อ จำน ช้อน ถ้วยชำม กะละมัง ฯลฯ
เครื่องเล่นตุ๊กตำ เสื้อผ้ำตุ๊กตำ เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตำ
เครื่องแต่งบ้ำนจำลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแป้ง หมอนอิง กระจกขนำดเห็นเต็มตัว
หวี ตลับแป้ง ฯลฯ
เครื่องแต่งกำยบุคคลอำชีพต่ำง ๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหำร ตำรวจ ชุดเสื้อผู้ใหญ่
ชำย และหญิง รองเท้ำ กระเป๋ำถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ
โทรศัพท์ เตำรีดจำลอง ที่รีดผ้ำจำลอง
ภำพถ่ำยและรำยกำรอำหำร
๑.๒ มุมหมอ
เครื่องเล่นจำลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์กำรรักษำผู้ป่วย เช่นหูฟัง เสื้อคลุมหมอ ฯลฯ
อุปกรณ์สำหรับเลียนแบบกำรบันทึกข้อมูลผู้ป่วย เช่น กระดำษ ดินสอ ฯลฯ
๑.๓ มุมร้ำนค้ำ
กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ใช้แล้ว
อุปกรณ์ประกอบกำรเล่น เช่น เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจำลอง ฯลฯ
๒. มุมบล็อก
ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนำดและรูปทรงต่ำงๆกัน จำนวนตั้งแต่ ๕๐ ชิ้นขึ้นไป
ของเล่นจำลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ
ภำพถ่ำยต่ำงๆ
ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อำจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลำสติก แยกตำมรูปทรง ขนำด
๓. มุมหนังสือ
หนังสือภำพนิทำน สมุดภำพ หนังสือภำพที่มีคำและประโยคสั้น ๆพร้อมภำพ
ชั้นหรือที่วำงหนังสือ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรอ่ำน เช่น เสื่อ พรม หมอน ฯลฯ
สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้ำน
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อุปกรณ์สำหรับกำรเขียน
อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่นเทป ตลับเทปนิทำนพร้อมหนังสือนิทำน หูฟัง ฯลฯ

๔. มุมวิทยำศำสตร์ หรือมุมธรรมชำติศึกษำ
วัสดุต่ำง ๆ จำกธรรมชำติ เช่น เมล็ดพืชต่ำง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรสำรวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก เข็มทิศ เครื่องชั่ง ฯลฯ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
๑. กำรวำดภำพและระบำยสี
สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีน้ำ
พู่กันขนำดใหญ่ (ประมำณเบอร์ ๑๒ )
กระดำษ
เสื้อคลุม หรือผ้ำกันเปื้อน
๒. กำรเล่นกับสี
กำรเป่ำสี มี กระดำษ หลอดกำแฟ สีน้ำ
กำรหยดสี มี กระดำษ หลอดกำแฟ พู่กัน สีน้ำ
กำรพับสี มี กระดำษ สีน้ำ พู่กัน
กำรเทสี มี กระดำษ สีน้ำ
กำรละเลงสี มี กระดำษ สีน้ำ แป้งเปียก
๓. กำรพิมพ์ภำพ
แม่พิมพ์ต่ำง ๆ จำกของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้ ก้ำนกล้วย ฯลฯ
แม่พิมพ์จำกวัสดุอื่น ๆ เช่น เชือก เส้นด้ำย ตรำยำง ฯลฯ
กระดำษ ผ้ำเช็ดมือ สีโปสเตอร์ (สีน้ำ สีฝุ่น ฯลฯ)
๔. กำรปั้น เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่ำง ๆ ไม้นวดแป้ง ฯลฯ
๕.กำรพับ ฉีก ตัดปะ เช่น กระดำษ หรือวัสดุอื่นๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนำดเล็ก
ปลำยมน กำวน้ำหรือแป้งเปียก 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 ผู้เล่นสำมำรถนำมำต่อเป็นรูปแบบ
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 ที่นำมำจัดเป็นพวก ๆ
ภำพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน
ภำพจัดหมวดหมู่ตำมรูปร่ำง สี ขนำด รูปทรงเรขำคณิต
๔. เกมวำงภำพต่อปลำย (โดมิโน)
โดมิโนภำพเหมือน
โดมิโนภำพสัมพันธ์
๕. เกมเรียงลำดับ
เรียงลำดับภำพเหตุกำรณ์ต่อเนื่อง
เรียงลำดับขนำด
๖. เกมศึกษำรำยละเอียดของภำพ (ล็อตโต้)
๗. เกมจับคู่แบบตำรำงสัมพันธ์ (เมตริกเกม)
๘. เกมพื้นฐำนกำรบวก
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม ตัวอย่ำงสื่อมีดังนี้
๑.สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจำกธรรมชำติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้ำ ฯลฯ
๒. สื่อที่จำลองขึ้น 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 เครื่องเล่นสำหรับปีนป่ำย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ
๒. ที่เล่นทรำย มีทรำยละเอียด เครื่องเล่นทรำย เครื่องตวง ฯลฯ
๓. ที่เล่นน้ำ มีภำชนะใส่น้ำหรืออ่ำงน้ำวำงบนขำตั้งที่มั่นคง ควำมสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี เสื้อคลุมหรือ
ผ้ำกันเปื้อนพลำสติก อุปกรณ์เล่นน้ำ เช่น ถ้วยตวง ขวดต่ำงๆ สำยยำง กรวยกรอกน้ำ ตุ๊กตำยำง ฯลฯ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตัวอย่ำงสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเคำะจังหวะ เช่น ฉิ่ง เหล็กสำมเหลี่ยม กรับ รำมะนำ กลอง ฯลฯอุปกรณ์ประกอบกำร
เคลื่อนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบิ้น แถบผ้ำ ห่วง
๒. หวำย ถุงทรำย ฯลฯ
การเลือกสื่อ มีวิธีกำรเลือกสื่อ ดังนี้
๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมำยและเรื่องที่สอน
๒. เลือกให้เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถของเด็ก
๓. เลือกให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถำนภำพของสถำนศึกษำ
๔. มีวิธีกำรใช้ง่ำย และนำไปใช้ได้หลำยกิจกรรม
๕. มีควำมถูกต้องตำมเนื้อหำและทันสมัย
๖. มีคุณภำพดี เช่น ภำพชัดเจน ขนำดเหมำะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้ำใจง่ำยในเวลำสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน
๘. เลือกสื่อที่สำมำรถสัมผัสได้
๙. เลือกสื่อเพื่อใช้ฝึก และส่งเสริมกำรคิดเป็น ทำเป็น และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นด้วยควำมมั่นใจ
การจัดหาสื่อ สำมำรถจัดหำได้หลำยวิธี คือ
๑.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวำงแผนกำรจัดซื้อตำมลำดับควำมจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมำณที่
ทำงสถำนศึกษำสำมำรถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนกำรจัดประสบกำรณ์
๒.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหำง่ำยเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ
เช่น กระดำษแข็งจำกลังกระดำษ รูปภำพจำกแผ่นป้ำยโฆษณำ รูปภำพจำกหนังสือนิตยสำรต่ำง ๆ เป็นต้น
ขั้นตอนการด้าเนินการผลิตสื่อส้าหรับเด็ก มีดังนี้
๑. สำรวจควำมต้องกำรของกำรใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด
๒. วำงแผนกำรผลิต โดยกำหนดจุดมุ่งหมำยและรูปแบบของสื่อให้เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถของเด็ก
สื่อนั้นจะต้องมีควำมคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อกำรใช้
๓. ผลิตสื่อตำมรูปแบบที่เตรียมไว้
๔. นำสื่อไปทดลองใช้หลำย ๆ ครั้งเพื่อหำข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
๕. นำสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง
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การใช้สื่อ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ดำเนินกำรดังนี้
1. กำรเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ มีขั้นตอน คือ
1.1 เตรียมตัวผู้สอน
ผู้สอนจะต้องศึกษำจุดมุ่งหมำยและวำงแผนว่ำจะจัดกิจกรรมอะไรบ้ำง
เตรียมจัดหำสื่อและศึกษำวิธีกำรใช้สื่อ
ทดลองใช้สื่อก่อนนำไปใช้จริง
๑.๒ เตรียมตัวเด็ก
ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน
เร้ำควำมสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
ให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่ใช่ทำลำย
เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่
๑.๓ เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน้าไปใช้
จัดลำดับกำรใช้สื่อว่ำจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง เพื่อควำมสะดวกในกำรสอน
ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ
๒. กำรนำเสนอสื่อ เพื่อให้บรรลุผลโดยเฉพำะใน กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ / กิจกรรมวงกลม /
กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ สร้ำงควำมพร้อมและเร้ำควำมสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
๒.๒ ใช้สื่อตำมลำดับขั้นของแผนกำรจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้
๒.๓ ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลำยๆชนิดพร้อมๆกัน เพรำะจะทำให้เด็กไม่สนใจ
กิจกรรมที่สอน
๒.๔ ผูส้ อนควรยื น อยู่ ด้ ำ นข้ ำ งหรือด้ำนหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืน จะต้องพูดคุยกับเด็ก
และสังเกตควำมสนใจ ของเด็ก พร้อมทัง้ สำรวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
๒.๕ เปิดโอกำสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ
ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้
๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่ำย มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน
๒.ขนำด ไม่ควรมีขนำดใหญ่เกินไป เพรำะยำกต่อกำรหยิบยก อำจจะตกลงมำเสียหำย แตก เป็นอันตรำยต่อเด็ก
หรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนำดใหญ่ โต๊ะ เก้ำอี้ที่ใหญ่และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนำดเล็กเกินไป เด็กอำจจะนำไปอมหรือ
กลืนทำให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก ลูกแก้วเล็ก ฯลฯ
๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เป็นสัน
๔. น้ำหนักไม่ควรมีน้ำหนักมำก เพรำะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว อำจจะตกลงมำเป็นอันตรำยต่อตัวเด็ก
๕. สื่อหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรำยต่อตัวเด็ก เช่น สำรเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ
๖. สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรำยต่อสำยตำ เช่น สีสะท้อนแสง ฯลฯ
การประเมินการใช้สื่อ
ควรพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ๓ ประกำร คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพื่อจะได้ทรำบว่ำสื่อนั้นช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด จะได้นำมำปรับปรุงกำรผลิตและกำรใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต ดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.

สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้เพียงใด
เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด
สื่อนั้นช่วยให้กำรสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตำมสำระกำรเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่
สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมำกน้อยเพียงใด เพรำะเหตุใด

กำรเก็บ รักษำ และซ่อมแซมสื่อ
กำรจัดเก็บสื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กฝึกกำรสังเกต กำรเปรียบเทียบ กำรจัดกลุ่ม ส่งเสริมควำมรับผิดชอบ
ควำมมีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้กำรเก็บสื่อเป็นกำรลงโทษเด็ก โดยดำเนินกำรดังนี้
๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตำมลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือ
จัดวำงไว้ด้วยกัน
๒. วำงสื่อในระดับสำยตำของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง
๓. ภำชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปร่งใส เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภำยในได้ง่ำยและควรมีมือจับเพื่อให้
สะดวกในกำรขนย้ำย
๔. ฝึกให้เด็กรู้ควำมหมำยของรูปภำพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ เพื่อเด็กจะ
ไดเก็บเข้ำที่ได้ถูกต้อง กำรใช้สัญลักษณ์ควรมีควำมหมำยต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อของจริง
ภำพถ่ำยหรือสำเนำ ภำพวำด ภำพโครงร่ำงหรือภำพประจุด หรือบัตรคำติดคู่กับสัญลักษณ์อย่ำงใดอย่ำงหน
๕. ตรวจสอบสื่อหลังจำกที่ใช้แล้วทุกครั้งว่ำมีสภำพสมบูรณ์ จำนวนครบถ้วนหรือไม่
๖. ซ่อมแซมสื่อชำรุด และทำเติมส่วนที่ขำดหำยไปให้ครบชุด
การพัฒนาสื่อ
กำรพัฒนำสื่อเพื่อใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้สำรวจข้อมูล สภำพปัญหำ
ต่ำงๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ำมีอะไรบ้ำงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำร
แนวทำงกำรพัฒนำสื่อ ควรมีลักษณะเฉพำะ ดังนี้
๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ำกับเหตุกำรณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมำะสมกับวัย
๒. ของเด็ก
๓. รักษำควำมสะอำดของสื่อ ถ้ำเป็นวัสดุที่ล้ำงน้ำได้ เมื่อใช้แล้วควรได้ล้ำงเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้
สะอำด เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วำงเป็นระเบียบหยิบใช้ง่ำย
๔. ถ้ำเป็นสื่อที่ผู้สอนผลิตขึ้นมำใช้เองและผ่ำนกำรทดลองใช้มำแล้ว ควรเขียนคู่มือประกอบกำรใช้
สื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจำนวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ใน
ซองหรือถุง พร้อมสื่อที่ผลิต
๕. พัฒนำสื่อที่สร้ำงสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์ คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนำกำร
๖. และเป็นของเล่นสนุกสนำนเพลิดเพลิน
แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้
๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยำกรหรือผู้เชียวชำญเฉพำะด้ำน ที่จัดหำมำเพื่อให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจอย่ำงกระจ่ำงแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ได้แก่
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เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
เจ้ำหน้ำที่/วิทยำกรในท้องฟ้ำจำลอง
พระสงฆ์
พ่อค้ำ – แม่ค้ำ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ผู้ปกครอง
ช่ำงตัดผม / ช่ำงเสริมสวย
ครู
ภำรโรง
ฯลฯ
๒. แหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิทยำกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในชุมชน
มีควำมสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสำมำรถเชื่อมโยงโลกภำยในและ
ภำยนอก (inner world & outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีกำรดำเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย ได้แก่
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์
ห้องวิทยำศำสตร์
ห้องศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์
ชุมชนพิบูลเวศม์
วัดธำตุทอง
สถำนีอนำมัยวัดธำตุทอง
สถำนีตำรวจ
สถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง
ร้ำนค้ำในหมู่บ้ำน แมกซ์แวลู แมคโคร
ตลำดพระโขนง ตลำดคลองตัน
๓. สถำนที่สำคัญต่ำงๆ ได้แก่ แหล่งควำมรู้สำคัญต่ำงๆ ที่เด็กให้ควำมสนใจ ได้แก่
ท้องฟ้ำจำลอง
สวนหลวง ร.9
พิพิธภัณฑ์เด็ก
แหล่งเรียนรู้บ้ำนครูธำนี
สวนสัตว์น้ำสยำมโอเซียนเวิลด์
ซำฟำรีเวิลด์
ฯลฯ
-

โลก
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การจัดท้าแผนประสบการณ์
แผนกำรจัดประสบกำรณ์เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ให้แก้เด็ก ช่วยให้ครูสำมำรถ
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำหรับเด็กได้อย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลให้เด็กปฐมวัยเกิดแนวคิด ทักษะ
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะ ค่ำนิยม และควำมเข้ำใจอย่ำงเหมำะสมกับพัฒนำกำร ได้รับประสบกำรณ์ที่สมดุล
สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำร และมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ คณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์จึงวำง
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ร่วมกัน เพื่อให้สำมำรถจัดประสบกำรณ์ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กให้บรรลุเป้ำหมำยของ
หลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์จัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เป็นหน่วยกำรเรียนรู้
รำยสัปดำห์ ผ่ำนกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลำงแจ้ง และ กิจกรรมเกมกำรศึกษำ
กำรกำหนดชื่อหน่วย ส่วนใหญ่ครูกำหนดหัวเรื่อง และบำงหน่วยเด็กมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเรื่องที่สนใจ
สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทในกำรดำเนินชีวิตประจำวันของเด็ก โดยแทรกคุณธรรมจริยธรรม
แทรกกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยเข้ำไปอย่ำงกลมกลืน
กำหนดรำยละเอียดของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ มีรำยละเอียดประกอบด้วย มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพ
ที่พึงประสงค์ จุดประสงค์ และสำระที่ควรรู้ทั้งประสบกำรณ์สำคัญและสำระที่ควรรู้ โดยในแต่ละแผนกำหนด
หัวข้อเป็นรำยสัปดำห์ แผนรำยวัน ภำคผนวก และแบบประเมินหลังกำรจัดประสบกำรณ์ โดยกำหนดเวลำเรียนใน
แต่ละหน่วยตำมควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและควำมสนใจเด็ก
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การประเมินพัฒนาการเด็ก
โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ ยึดหลักกำรกำรประเมินพัฒนำกำรดังนี้
1. วำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเป็นระบบ
1) นำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ด้วยกำรออกแบบ จัดทำในหน่วยกำรเรียนรู้ ประเมิน
พัฒนำกำรหลังแผนกำรจัดประสบกำรณ์
2) กำหนดวัตถุประสงค์กำรประเมิน วิธีกำรประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
3) เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประเมินพัฒนำกำรเด็กทุกคนทุกด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญำ
ซึง่
สอดคล้องและครอบคลุมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภำพที่พึงประสงค์ และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ
3. ประเมินเด็กเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี เพื่อพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของเด็ก เป็น
รำยบุ คคลให้ เต็มศั กยภำพ ครู ผู้ ส อนสั งเกตพฤติก รรมและบั นทึ ก พัฒ นำกำรเป็นระยะๆตลอดปี
กำรศึกษำ สรุปพัฒนำกำรในปลำยภำคเรียน
4. ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริงจำกกิจกรรมประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย ด้วย
วิธีกำรสังเกต กำรบันทึก พฤติกรรม กำรสนทนำ กำรสัมภำษณ์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลงำนเด็ก
โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงำนรำยบุคคล
5. สรุปผลกำรประเมิน จัดทำข้องมูล และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำเด็ก ข้อมูลที่ได้จำก กำร
สังเกตพฤติกรรมของแต่ละคนตำมสภำพที่พึงประสงค์ นำไปเทียบเกณฑ์กำรให้ระดับ คุณภำพในแต่
ละสภำพที่พึงประสงค์ ตังบ่งชี้ และมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดทำเป็นข้อมูลสำรสนเทศใน
ระดับห้องเรียน
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ
1. กำรสังเกตและกำรบันทึก คือกำรสังเกตขณะเด็กทำกิจกรรมประจำวัน เพื่อเข้ำใจพฤติกรรมเด็กได้ดี
ขึ้น และทรำบว่ำเด็กแต่ละคนมีจุดเด่น มีควำมสนใจ ควำมต้องกกำร หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนใด โดยบันทึกแบบบรรยำย และแบบสำรวจพฤติกรรมตำมรำยกำร
2. กำรบันทึกกำรสนทนำ บันทึกกำรเล่ำเรื่อง เล่ำผลงำน เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรแสดงควำม
คิดเห็น และพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำ
3. กำรสัมภำษณ์ เป็นกำรพูดคุยรำยบุคคลเพื่อประเมินควำมสำมำรถทำงสติปัญญำของเด็กและค้นพบ
ศักยภำพในตัวเด็ก
4. สำรนิทัศน์เพื่อกำรประเมินพัฒนำกำร เป็นกำรจัดทำข้อมูลที่เป็นหลักฐำนได้แก่
1.) พอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กเป็นรำยบุคคล
2.) สมุดบันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรประจำชั้น
3.) แบบบันทึกกำรตรวจสุขภำพ
4.) สมุดรำยงำนประจำตัวเด็ก อบ. 01
5.) สมุดบันทึกพัฒนำกำรเด็ก อบ.02
6.) แบบบันทึกพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย อบ.03
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การรายงานผลผู้ปกครอง
กำรรำยงำนผลพัฒนำกำรเด็ก โรงเรียนได้รำยงำนในหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กำรสนทนำพูดคุยโดยตรงเป็นรำยบุคคล
กำรติดต่อสื่อสำรทำงสื่อ โทรศัพท์ สื่อไลน์ เฟชบุ้คจำกสมำร์ทโฟน
จุลสำร สำรสัมพันธ์ รำยงำน ทุกสัปดำห์
กิจกรรมรักกำรอ่ำน
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน
กำรเยี่ยมบ้ำน

การบริหารจัดการหลักสูตร
กำรนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพตำมจุดหมำยของหลักสูตรผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรหลักสูตรในระบบสถำนศึกษำ ได้แก่ ผู้บริหำร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบำท
สำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพของเด็ก
1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย
กำรจัดกำรสถำนศึกษำแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหำร
สถำนศึกษำควรมีบทบำท ดังนี้
1.1 ศึกษำทำควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและวิสัยทัศน์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
1.2 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครู บุคลำกรโดยกำรประชุมชี้แจงควำมสำคัญและควำมจำเป็นที่ต้อง
ร่วมมือกันบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรโรงเรียน
1.4 จัดทำโครงกำร งบประมำณเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อดำเนินกำรดังนี้
1) ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเดิม
2) ระดมควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์ สภำพ/ ปัญหำ กำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก ควำมสำเร็จ จุดเด่น ควำมทันสมัย กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำปฐมวัย สภำพสังคมวัฒนธรรม ควำมต้องกำรของโรงเรียนเพื่อ
นำไปสู่กำรออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน และร่วมกัน
กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
3) ออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำกับคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยครู
บุคลำกรและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้ กำร
พิจำรณำนำควำมรู้ที่เป็นข้อมูลในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบรรจุในหลักสูตร
สถำนศึกษำ
1.6 นำร่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร โรงเรียน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
1.7 ขออนุมัติต่อกรรมกำรสถำนศึกษำ/คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และประกำศกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึ ก ษำ โดย รำยงำนกำรด ำเนิ น กำรต่ อ กรรมกำรสถำนศึ ก ษำ เปิ ด โอกำส
ให้
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบและ จัดทำประกำศกำร
ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2561
1.8 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560
1.9 กำรรับและพัฒนำครู ดำเนินกำรโดยคัดเลือกบุคลำกรที่ทำงำนกับเด็ก เช่น ผู้สอน พี่เลี้ยง อย่ำง
เหมำะสม โดยค ำนึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก เกณฑ์ และพั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ พ ร้ อ มด ำเนิ น งำตำมที่
ออกแบบหลักสูตรไว้ พัฒนำครูประจำกำรให้ สำมำรถใช้หลักสูตรสถำนศึกษำได้ตำวัตถุประสงค์
และมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
1.10 จัดทำโครงกำร/งบประมำณสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดสภำพแวดล้อม
ตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.11 นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรซึ่งครูเป็นผู้นำหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยจัดให้มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงมีระบบ
1.12 นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ และสภำพทีพึงประสงค์ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรสอนของ
ครู รำยงำนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระหว่ำงกำรใช้หลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ควำมทันสมัยสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.13 กำกับติดตำมให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก
1.14 กำกับ ติดตำม ให้มีกำรประเมินกำรนำหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ 3 เพื่อนำผลจำกกำร
ประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำสำระของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก บริบท
สังคมและให้มีควำมทันสมัย
2. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบาทผู้น้าหลักสูตรไปใช้
ผู้สอนร่วมเป็นกรรมกำรจัดทำหลักสูตรสถำน ศึกษำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน ร่วมกำหนดสำระ
กำรเรียนรู้รำยปี สำหรับกำรวำงระบบผู้สอน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคำนึงถึงควำมสำมำรถและ
ควำมเชี่ยวชำญกำรพัฒนำคุณภำพเด็กโดยถือว่ำเด็กทีควำมสำคัญทีสุด กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับ
ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้เด็กพัฒนำตนตำมธรรมชำติ สอดคล้องกับพัฒนำกำรและเต็มตำมศักยภำพ ครู
เป็นผู้อำนวยควำมสะดวกเป็นโค้ช ดังนั้น เป็นผู้สอนจึงมีบทบำทสำคัญยิงที่จะทำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ดังกล่ำวบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้สอนจึงมีบทบำท/หน้ำที่ ดังนี้
2.1 บทบำทของผู้สอนในฐำนะผู้ใช้กลักสูตร
1)ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ และวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึง
ประสงค์ กับสำระกำรเรียนรู้รำยปี
2) จัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ หรือแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เด็กมีอิสระกำร
เรียนรู้ทั้งกำยและใจ จัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนรู้โดยเปิดโอกำสให้เด็กเล่น/ทำงำนและเรียนรู้ทั้งรำยบุคคลและ
เป็นกลุ่ม สอดคล้องกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ทดลองใช้นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินพัฒนำกำร
ที่มีควำมทันสมัย ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวงจรคุณภำพ PDCA
3) จัดสภำพแวดล้อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
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5) ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ และประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึง
ประสงค์ ตรวจสอบกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรสอนของครู ร่วมจัดทำรำยงำน
กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระหว่ำงกำรใช้หลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
6) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำสื่อกำร
เรียนรู้
7) จัดส่งเอกสำร หลักฐำนเพื่อจัดทำข้อมูลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและนำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก
8) ประเมินกำรนำหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ 3 เพื่อนำผลจำกกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ
สำระของหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก ชุมชน ท้องถิ่นและให้มีควำมทันสมัย
2.2 บทบำทในฐำนะผู้ดูแลเด็ก/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/เสริมหลักสูตร
1) สังเกตและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
2)ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
3)ฝึกให้เด็กมีควำมเชื่อมั่น มีควำมภูใจในตนเองและกล้ำแสดงออก
4)ฝึกกำรเรียนรู้หน้ำที่ ควำมมีวินัย และกำรมีนิสัยที่ดี
5)จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้ำงเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหำเฉพำะบุคคล
6)ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ บ้ำน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพปละมี
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
3. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
กำรศึกษำระดับปฐมวัยเป็นกำรศึกษำที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องสื่อสำรกันตลอดเวลำ
เพื่อควำมเข้ำใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบำท
หน้ำที่ ดังนี้
3.1 มีส่วนร่วมในกำรกำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ และให้ควำมเห็นชอบกำหนดสำระกำรเรียนรู้รำยปี
แผนกำรเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถำนศึกษำ และกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเด็กตำมศักยภำพ
สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและจำเป็น
3.3 มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของเด็กและในกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4. บทบาทของชุมชน
ชุมชนมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือ
เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ดังนี้
4.1 มีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ในบทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สมำคม/ชมรม
ผู้ปกครอง
4.2 มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๔.๔ เป็นแหล่งเรียนรู้ เครือข่ำยกำรเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบกำรณ์จำกสถำนกำรณ์จริง
๔.๕ ส่งเสริมให้กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกำรภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กทุกด้ำน รวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
๔.๖ ประสำนงำนกับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรของชุมชน และมี
ส่วนในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น
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๔.๗ มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทำหน้ำที่เสนอแนะใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กำรเชื่อมต่อของกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งบุคลำกรทุก
ฝ่ำยจะต้องให้ควำมสนใจต่อกำรช่วยลดช่องว่ำงของควำมไม่เข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำทั้งสองระดับซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นๆ ทั้งระบบกำรเชื่อมต่อของ
กำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับประถมดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบำทเป็นผู้นำในกำรเชื่อมต่อโดยเฉพำะระหว่ำงหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยในช่วงอำยุ ๓- ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ โดยต้องศึกษำหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทำควำมเข้ำใจ โรงเรียนอนุบำลพิบูลเวศม์ จัดระบบกำรบริหำรงำน
ด้ำนวำกำรที่จะเอื้อต่อกำรเชื่อมต่อกำรเชื่อมโยงกำรศึกษำโดยกำรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
๑.๑ จัดประชุมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษำให้ครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ
ร่วมกันสร้ำงรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำเพื่อให้ครูทั้งสองระดับได้
เตรียมกำรสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้
๑.๒ จัดหำเอกสำรด้ำนหลักสูตรและเอกสำรทำงวิชำกำรของทั้งสองระดับมำไว้ให้ครูและบุคลำกรอื่นๆ ได้
ศึกษำทำควำมเข้ำใจ อย่ำงสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกำสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ควำมรู้ใหม่ๆ
๑.๔ จัดเอกสำรเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์บ้ำนโรงเรียน ระหว่ำงสถำนศึกษำ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ
๑.๕ จัดให้มีกำรพบปะ หรือกำรทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองสม่ำเสมอต่อเนื่องในระหว่ำงที่เด็กอยู่ใน
ระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของบุตรหลำนได้อย่ำง
ถูกต้อง
๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบำงโอกำส
๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พ่อแม่และผู้ปกครองอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้ำเรียนระดับปฐมวัยและ
ก่อนเด็กจะเลื่อนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองเข้ำใจกำรศึกษำทั้งสองระดับและให้ควำม
ร่วมมือในกำรช่วยเหลือเด็กให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม่ได้ดี
๒. ครูระดับปฐมวัย
ครูระดับปฐมวัยนอกจำกจะต้องศึกษำทำควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและจัดกิจกรรมพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแล้ว ควรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลำกรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในกำรปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ โดยครูอำจจะจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรำยบุคคลเพื่อส่งต่อครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ซึ่งจะทำ
ให้ครูระดับประถมศึกษำสำมำรถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในกำรปรับตัวเข้ำกับกำรเรียนรู้ใหม่ต่อไป
๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบกำรณ์ที่ดีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที ๑ เพื่อให้
เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
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๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกำสทำควำมรู้จักกับครูตลอดจนสภำพแวดล้อม บรรยำกำศของห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ในภำคเรียนที่ 2
๓. ครูระดับประถมศึกษา
ครูระดับประถมศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อกำรจัด
ประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยเพื่อนำมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ดังต่อไปนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกำสได้ทำควำมรู้จักคุ้นเคยกับครูและห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ก่อนเปิดภำคเรียน
๓.๒ จัดสภำพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบกำรณ์ภำยในหอง
เรียน เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสทำกิจกรรมได้อย่ำงอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมกำรศึกษำ เพื่อช่วยให้เด็ก
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในกำรสร้ำงข้อตกลงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตน
๓.๔ เผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา
พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องทำควำมเข้ำใจหลักสูตรของกำรศึกษำทั้งสองระดับและ
เข้ำใจว่ำ ถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษำแล้ว แต่เด็กยังต้องกำรควำมรักควำมเอำใจใส่ กำรดูแลและกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่ำงจำกระดับปฐมวัย ควรให้ควำมร่วมมือกับครูและสถำนศึกษำในกำรช่วยเตรียมตัวเด็ก
เพื่อให้เด็กสำมำรถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
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รายงานผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
รายงานผลตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ฉบับนี้ เป็นแบบสารวจ
ความคิดเห็นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนนาหลักสูตรไปใช้และให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาทาหน้าที่ตรวจสอบ 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 ปี 2 คน
๓. สถานะ/ตาแหน่งหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา 1
ครูปฐมวัย 7 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 5
ผู้แทนผู้ปกครอง 55 คน
ผู้แทนชุมชน 2
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………….
รวมผู้ตอบแบบประเมิน 70 คน
ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนนาไปใช้
ตามลาดับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ ๓ ดี
หมายถึง สามารถนาหลักสูตรไปใช้ได้ครบถ้วนและเหมาะสม
ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้ หมายถึง สามารถนาหลักสูตรไปใช้ได้แต่บางประเด็นควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถนาไปใช้เป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุงแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนนาไปใช้นั้น ได้กาหนดภาพรวมองค์ประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1.ส่วนนา 2. หลักสูตรสถานศึกษา 3.การบริหารจัดการ
หลักสูตร 4.การเชื่อมต่อของการศึกษา โดยมีรายเอียดตามลาดับเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบ คือ 1. ส่วนนา
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 นาไปสู่การปฏิบัติตามจุดหมายที่กาหนดในหลักสูตรได้มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 84.29และระดับคุณภาพ
พอใช้ ร้อยละ 15.71
ข้อที่ 4มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.1 นามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์ ไปใช้ได้ครบถ้วนมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ
72.86และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 27.14
4.2นามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์ไปใช้กับเด็กทุกกลุ่มอายุและระดับชั้นเรียนได้
ครบถ้วนมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 72.86ระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ25.71และระดับคุณภาพ ปรับปรุงร้อยละ
1.43
องค์ประกอบ คือ 2.หลักสูตรสถานศึกษา
ข้อที่ 5การจัดเวลาเรียน
5.1 กาหนดเวลาเรียนต่อ ๑ ปีการศึกษาได้ความเหมาะสมมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 84.29 และระดับคุณภาพ
พอใช้ ร้อยละ 15.71
5.2 กาหนดเวลาเรียนแต่ละวันมีความเหมาะสมมีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 85.71 และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อย
ละ 14.29
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5.3 กาหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจาวันมีความเหมาะสมมีระดับคุณภาพ 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
6.2มีความครอบคลุมประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ 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 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
มีระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 78.57 และระดับคุณภาพ พอใช้ ร้อยละ 21.43
8.2มีสื่อที่หลากหลายเหมาะสม 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 ติดตามการนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติมีระดับคุณภาพ 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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การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
วันที่ 22 พฤษภำคม 2561 โรงเรียนอนุบำลพิบลู เวศม์ได้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัย ได้ แก่ นายทรงศิลป์ เจริ ญวัฒนาโรจน์ ประธานกรรมการสถาน นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยน
คณะทีมบริ หารโรงเรี ยน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครองเครื อข่าย ตัวแทนครู ประถมศึกษาปี ที่ 1 และคณะครู ปฐมวัย
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