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คำนำ 

 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕65 จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 

ซึ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น เพื่อที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
และมีทักษะชีวิตควบคู่ทักษะสมอง เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)   
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖5  ให้มีความ
เหมาะสมต่อการนำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป  
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ความนำ 
 

 สภาพการเปลี ่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ     (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสำคัญในการกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
 ตามที่หนังสือกะทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๖.๔/ว ๕๐๐๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
สอดคล้องกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ สพฐ.๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิด ถึง ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที ่เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐาน
ชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์      เป็น  คนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพราะฉะนั้น สถานศึกษาท่ีเปิดทำการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จะต้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๔   ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึก
ความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ        ในอนาคต 
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มีการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ทุกรายการครบถ้วน 
ถูกต้องสมบูรณ์ ตามองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
 โรงเรียน เทศบาล ๑ (บ้านเก่า)ตั ้งอยู ่เลขที ่ ๓๕๗ หมู ่ที ่ 8  ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน     
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57120 โทรศัพท์ 053-721075  โทรสาร 053-721075  สังกัด 
เทศบาลตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  จำนวน  2๗  ห้องเรียน แยกเป็นระดับปฐมวัย ๙ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา ๑๒ ห้องเรียน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ห้องเรียน สำหรับระดับปฐมวัยจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณการ 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ สำหรับเด็กอายุ ตั้งแต่ ๓ – ๖ ปี 
 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเก่า ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ภายใต้การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตลอดมา จวบจนในปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุน
จากทางเทศบาลตำบลเมืองพาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ ด้าน อย่างสม่ำเสมอ ทำให้
โรงเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป 



๒ 
 

 

ต่อมาทางรัฐบาลได้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทในการบริหารและจัดการทางด้านการศึกษา 
โรงเรียนบ้านเก่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู 
จึงได้สมัครใจเข้ารับการถ่ายโอนเข้าสู่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 กระทั่งวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านเก่า ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและทาง
โรงเรียนได้จัดพิธีรับมอบการถ่ายโอนเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 และเม่ือวันที่ 16 เมษายน  พ.ศ. 
2550 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้โอนบุคลากร เข้าสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน จำนวน 10 คน และมีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 
เป็นต้นมา  

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 
 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) จัดการพัฒนาเด็ก อายุ 3 -6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ
ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง การมีวินัยในตนเองของเด็กแต่ละคน ด้วยความรัก ความเข้าใจเพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและจัดการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 

 
วิสัยทัศน์ 

 ภายในปี  256๖  โรงเร ียนเทศบาล 1 (บ ้านเก ่า) ม ุ ่งพ ัฒนาเด ็กปฐมว ัย อาย ุ ๓ -6 ปี                  
ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  ส่งเสริมให้เด็กคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ มีทักษะชีวิต  
ทักษะสมองที่เหมาะสมตามวัย  เด็กมีพัฒนาการเป็นเลิศตามศักยภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม      
ทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งได้แก่พัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล และเต็มศักยภาพ 
๒. พัฒนาครูปฐมวัยทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ

เล่นที่มีความหมาย 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง เรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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เป้าหมาย 
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์

รวมอย่างสมดุลและมีความสุข 
๒. ครูปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มี

ความหมาย 
๓. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อย่างเพียงพอ 
๔. ผู้ปกครอง ครอบครวั ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
จุดหมาย  

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ 
และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย  

และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 

๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 

   สัมพันธ์กัน 
๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 
 



๔ 
 

 

๓.พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                  ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
                    เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 
สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระ
เรียนรู้ใน การจัดประสบการณ์ กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กโดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้  
 
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย  
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยท่ีดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

 
 
 
 



๕ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ยอมรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ำที่สะอาด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ำสะอาดด้วยตนเอง 

-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ได้หลายชนิดและดื่มน้ำสะอาด
ได้ด้วยตนเอง 

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

-นอนพักผ่อนเป็นเวลา -นอนพักผ่อนเป็นเวลา -นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
-ออกกำลังกายเป็นเวลา -ออกกำลังกายเป็นเวลา -ออกกำลังกายเป็นเวลา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-เล่นและทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-เล่นและทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

-เล่นและทำกิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-เดินตามแนวที่กำหนดได้ -เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน 

-เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางเกง 

-กระโดดสองขา ขึ้นลงอยู่กับที่
ได้ 

-กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตัว 

-กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรง
ตัว 

-วิ่งแล้วหยุดได้ -วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ -วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

-รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัว
ช่วย 

-รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง -รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พ้ืนได้ 



๖ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ใช้กรรไกรตัดกระดาขาดจาก
กันได้โดยใช้มือเดียว 

-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้ 

-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 

-เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ -เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน 

-เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

-ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ซม.ได้ 

-ร้อยวัสดุที่มีรูจนาดเส้นผ่านศูนย์ 
๐.๕ ซม.ได ้

-ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได้ 

 
๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์ 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
ตามสถานการณ์ 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-กล้าพูดกล้าแสดงออก -กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบางสถานการณ์ 

-กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

-แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

-แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง 

-แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น 

 
 
 
 
 



๗ 
 

 

 มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

-สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

-สนใจและมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

-สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ
และ ดนตรี 

 
 มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน 

- ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง 

-แสดงความรักเพ่ือนและ
มีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

-แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง 

-แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วย
ตนเอง 

 
 
 
 



๘ 
 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่างสอดคล้อง
กบสถานการณ์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ มีความรับผิดชอบ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จด้วยตนเอง 

 
๓.พัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

- แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ - แต่งตัวด้วยตนเอง - แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

- รับประทานอาหารด้วยตนเอง -รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 

- รับประทานอาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี  

-ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

-ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

-ใช้และทำความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ มีวินัยในตนอง 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง 

-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 

-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลังได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง 

-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 



๙ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

-ทิ้งขยะได้ถูกท่ี -ทิ้งขยะได้ถูกท่ี -ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ 
ตามกาลเทศะ 

-กล่าวคำขอบคุณและขอโทษเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

-กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 

-กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

-หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

-หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

-ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระมาร
มี 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ  
           ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

-เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเด็กท่ีแตกต่าง
ไปจากตน 

-เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ที่แตกต่างไปจากตน 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-เล่นร่วมกับเพื่อน -เล่นหรือทำงานร่วมกับ

เพ่ือนเป็นกลุ่ม 
-เล่นหรือทำงานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย 

-ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคล
ที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ -มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง

และปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

-มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดีได้ด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

-ยอมรับการประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วย
ตนเอง 

 
 
 



๑๑ 
 

 

๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง 

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
เรื่องท่ีฟัง 

-เล่า เรื่องด้วยประโยคสั้นๆ -เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง 

-เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-อ่านภาพ และพูดข้อความด้วย
ภาษาของตน 

-อ่านภาพ  สัญลักษณ์ คำ 
พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

-อ่านภาพ  สัญลักษณ์ คำ ด้วย
การชี้ หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ 

-เขียนขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง -เขียนคล้ายตัวอักษร  
 

-เขียนชื่อของตนเอง ตามแบบ 
 เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง  

 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-บอกลักษณะของสิ่งของต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

-บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

-บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งของต่างๆจากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

-จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การงานเพียง
ลักษณะเดียว 

-จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้

-จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่ง



๑๒ 
 

 

ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว 

ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป 

-คัดแยกสิ่งต่างๆตามลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน 

-จำแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

-จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดย
ใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์ 

-เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลำดับ 

-เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ 
ลำดับ 

-เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ลำดับ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

-ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ การกระทำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระทำด้วยตนเอง 

-คาดเดา หรือ คาดคะเนสิ่งที่อาจ
เกิดข้ึน 

-คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน หรือมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

-คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 
และมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ -ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
เริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 

-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

-แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก -ระบุปัญหา และแก้ปัญหา
โดยลองผิดลองถูก 

-ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 

-สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมหรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

-สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมและ 
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
 

-เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 
อย่างหลากหลายหรือแปลก
ใหม่ 

-เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 

-สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วย
ตนเอง 

-สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่
พบเห็น 

-หยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อ
ความคิดด้วยตนเองเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง 

-กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

 
 



๑๔ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-๔ ปี อายุ 4-๕ ปี อายุ 5-๖  ปี 
-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ตามวิธีการของตนเอง 

-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
ตามวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 

-เชื่อมโยงคำถา “อะไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

-ใช้ประโยคคำถามว่า “ท่ี
ไหน” “ทำไม” ในการค้นหา
คำตอบ 

-ใช้ประโยคคำถามว่า “เม่ือไร” 
อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ 

  
ระยะเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก ๓ ปีการศึกษา  ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้า
สถานศึกษา เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา  
 
สาระการเรียนรู้รายปี  

สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควร
เรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์สำคัญ 

ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้
เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

๑.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

 ๑.๑.๑  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
๑.๑.๑.๑ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
๑.๑.๑.๒ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๑.๑.๑.๓ การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๑.๑.๑.๔ การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการ

ขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
๑.๑.๑.๕ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 



๑๕ 
 

 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
๑.๑.๒.๑ การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
๑.๑.๒.๒ การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๑.๑.๒.๓ การปั้น  
๑.๑.๒.๔ การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วย เศษวัสดุ 
๑.๑.๒.๕ การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
๑.๑.๓.๑ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๔.๑ การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
๑.๑.๔.๒ การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๔.๓ การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๑.๑.๔.๔ การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕  การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 
๑.๑.๕.๑ การเคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
๑.๑.๕.๒ การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๑.๒ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็น  
อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื ่นได้พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพด้านดนตรี 
๑.๒.๑.๑ การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๑.๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๑.๒.๑.๓ การเล่นบทบาทสมมติ 
๑.๒.๑.๔ การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๑.๒.๑.๕ การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

 ๑.๒.๒ การเล่น 
๑.๒.๒.๑ การเล่นอิสระ 
๑.๒.๒.๒ การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
๑.๒.๒.๓ การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
๑.๒.๒.๔ การเล่นนอกห้องเรียน 
 



๑๖ 
 

 

 ๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
๑.๒.๓.๒ การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓.๓ การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

 ๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
๑.๒.๔.๑ การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
๑.๒.๔.๒ การเล่นบทบาทสมมติ 
๑.๒.๔.๓ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๑.๒.๔.๔การร้องเพลง 
๑.๒.๔.๕ การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
๑.๒.๕.๑ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๑.๒.๖.๑ การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือเสียใจ 

และการ ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
๑.๓ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
การเล่น การทำงานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
     ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

๑.๓.๑.๑ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
๑.๓.๑.๒การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๓.๒.๑ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
๑.๓.๒.๒ การทำงานศิลปะที่ใช้วสัดุหรือสิ่งของที่ใช้แลว้มาใช้ซ้ำหรอืแปรรูปแลว้นำกลบัมาใช้ใหม่ 
๑.๓.๒.๓ การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๑.๓.๒.๔ การเลี้ยงสัตว ์
๑.๓.๒.๕ การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตประจำวัน 
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 

๑.๓.๓.๑ การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
๑.๓.๓.๒ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๑.๓.๓.๓ การประกอบอาหารไทย 



๑๗ 
 

 

๑.๓.๓.๔ การศึกษานอกสถานที่ 
๑.๓.๓.๕ การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีสวนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 
๑.๓.๔.๑ การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๑.๓.๔.๒ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิที่ดีของห้องเรียน 
๑.๓.๔.๓ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
๑.๓.๔.๔ การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๑.๓.๔.๕ การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
๑.๓.๕.๑ การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑.๓.๕.๒ การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
๑.๓.๕.๓ การทำศิลปะแบบร่วมมือ  

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
๑.๓.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๑.๓.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑.๓.๗.๑ การเล่นหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
 

๑.๔ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหา การคิด
เชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
๑.๔.๑.๑ การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๑.๔.๑.๒ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
๑.๔.๑.๓ การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรงหรือเรื่องราวต่างๆ 
๑.๔.๑.๔ การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
๑.๔.๑.๕ การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ตนเอง 
๑.๔.๑.๖ การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
๑.๔.๑.๗ การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ 



๑๘ 
 

 

๑.๔.๑.๘ การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๑.๔.๑.๙ การพูดเรียงลำดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
๑.๔.๑.๑๐ การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
๑.๔.๑.๑๑ การอ่านอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๑.๔.๑.๑๒ การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
๑.๔.๑.๑๓ การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
๑.๔.๑.๑๔ การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
๑.๔.๑.๑๕ การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย 
๑.๔.๑.๑๖ การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๑.๔.๑.๑๗ การคาดเดาคำ วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้างซ้ำๆ กัน จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง 
๑.๔.๑.๑๘ การเล่นเกมทางภาษา 
๑.๔.๑.๑๙ การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
๑.๔.๑.๒๐ การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
๑.๔.๑.๒๑ การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
๑.๔.๑.๒๒ การคิดสะกดคำและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 ๑.๔.๒.๑ การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง

ต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
 ๑.๔.๒.๒ การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
 ๑.๔.๒.๓ การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระทำ 

ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
 ๑.๔.๒.๔ การเล่นกับสื่อต่างๆท่ีเป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
 ๑.๔.๒.๕ การคัดแยก การจัดกลุ ่ม และการจำแนกสิ ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง 

รูปทรง 
 ๑.๔.๒.๖ การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
 ๑.๔.๒.๗ การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
 ๑.๔.๒.๘ การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน 
 ๑.๔.๒.๙ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ 
 ๑.๔.๒.๑๐ การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
 ๑.๔.๒.๑๑ การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
 ๑.๔.๒.๑๒ การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 



๑๙ 
 

 

 ๑.๔.๒.๑๓ การจับคู่ การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับสิ่งต่างๆตามลักษณะความยาว/
ความสูงน้ำหนัก ปริมาตร 

 ๑.๔.๒.๑๔ การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา 
 ๑.๔.๒.๑๕ การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
 ๑.๔.๒.๑๖ การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
 ๑.๔.๒.๑๗ การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 ๑.๔.๒.๑๘ การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
 ๑.๔.๒.๑๙ การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 ๑.๔.๓.๑ การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
 ๑.๔.๓.๒ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
 ๑.๔.๓.๓ การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
 ๑.๔.๔.๑ การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
 ๑.๔.๔.๒ การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
 ๑.๔.๔.๓ การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
 ๑.๔.๔.๔ การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา

ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 



 

 
 

๒๐ 
 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  
 (สำหรับอายุ 3 –6 ปี)  

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

 

ประสบการณ์สำคัญ 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

1.1 น้ำหนัก
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

1.1.1 มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

1.1.1 มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

1.1.1 มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรม
อนามัย 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย  
ในกิจวัตรประจำวัน  
๒. การฟังเพลง การร้องเพลง  
และการแสดงปฏิกิริยา โต้ตอบ
เสียงดนตรี  
๓. การเล่นและการทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน  
๔. การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกและความต้องการ  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
- อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่
แตกต่างกัน เช่น ขม หวาน 
เปรี้ยว เค็ม เผ็ด 
- สุขนิสัยและมารยาทที่ดีใน
การรับประทานอาหาร 
- ประโยชน์ของอาหาร 
- วิธีการประกอบอาหาร เช่น 
ต้ม ผัด แกง ทอด 

- ข้าวมหัศจรรย์ 
- อาหารดีมีประโยชน์ 
 

 

 

 



 

 
 

๒๑ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

1.2 มีสุขภาพ
อนามัยและสุข
นิสัยที่ดี 

1.2.1 ยอม
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ำสะอาดเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

1.2.1 
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ำสะอาดด้วย
ตนเอง 

1.2.1 
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้
หลายชนิดและดื่ม
น้ำสะอาดด้วย
ตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย
ที่ดีในกิจวัตรประจำวัน  
๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
๓. การเล่นตามมุม ประสบการณ์/มุม
เล่นต่าง ๆ  
๔. การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
๕. การพูดอธิบายเกี่ยวกับ สิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
- อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่
แตกต่าง กัน เช่น ขม หวาน 
เปรี้ยว เค็ม เผ็ด 
- สุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 
- ประโยชน์ของอาหาร 
- วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม 
ผัด แกง ทอด 

- หนูน้อยปลอด 
COVID - 19 
- อวัยวะและ
ประสาทสัมผัส 
-อาหารดีมีประโยชน์ 
 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ำห้องส้วมเม่ือ
มีผู้ชี้แนะ 

1.2.2 ล้างมือ
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

1.2.2 ล้างมือ
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำ  
ห้องส้วมด้วย
ตนเอง 
 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย
ที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 
๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
๓. การเล่นตามมุม  
ประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ 
๔. การเล่นและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
๕. การพูดอธิบายเกี่ยวกับ 
สิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
- อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่
แตกต่าง 
กัน เช่น ขม หวาน เปรี้ยว เค็ม 
เผ็ด 
- สุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 
- ประโยชน์ของอาหาร 
- วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม 
ผัด แกง ทอด 

- หนูน้อยปลอด 
COVID - 19 
-อวัยวะและประสาท
สัมผัส 
-อาหารดีมีประโยชน์ 



 

 
 

๒๒ 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

1.2 มีสุขภาพ
อนามัยและสุข
นิสัยที 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 นอน
พักผ่อน 
เป็นเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 นอน
พักผ่อน 
เป็นเวลา 

1.2.3 นอน
พักผ่อน 
เป็นเวลา 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย 
ส่วนตน  
 ๒. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน  
3. การเล่นทางภาษา  
4. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง  
5. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม  
6. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน  
7. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ  

- ประโยชน์ของการนอนหลับ
พักผ่อน 

- หนูน้อยปลอด 
COVID - 19 
-อวัยวะและ
ประสาทสัมผัส 
-หนูน้อยคนเก่ง 
-อาหารดีมี
ประโยชน์ 



 

 
 

๒๓ 
 

1.2.4 ออกกำลัง
กายเป็นเวลา 
 

1.2.4 ออกกำลัง
กายเป็นเวลา 
 

1.2.4 ออก
กำลังกายเป็น
เวลา 

8. การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ การ
เคลื่อนไหว พร้อมวัสดุ 
9. การเล่นอิสระ  
10. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
11.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  
12.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
13.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 

- การออกกำลังกายท่ีเหมาะสม
กับวัย  

-จากบ้านสู่โรงเรียน 
-อวัยวะและ
ประสาทสัมผัส 
-หนูน้อยคนเก่ง 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

1.3 รักษา
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อ่ืน 

1.3.1 เล่นและทำ
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1.3.1 เล่นและ
ทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

1.3.1 เล่น ทำ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน  
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ  
๓. การทํางานศิลปะ  
๔. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน  
๕. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
6.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

- ระวังรักษาความสะอาดของ
ร่างกายและการมีสุขอนามัยที่ดี 
- การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน 
- การล้างมือ 
- การแต่งกาย 
- การรับประทานอาหาร 
- การใช้ห้องนำ้ห้องส้วม 

-จากบ้านสู้โรงเรียน 
- หนูน้อยปลอด 
COVID - 19 
-หนูน้อยคนเก่ง 

 



 

 
 

๒๔ 
 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่ละกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
2.1เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน 
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตาม
แนวที่กำหนดได้ 
 

2.1.1. เดินต่อ
เท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกาง
แขน 

2.1.1. เดินต่อ
เท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน 

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี  
2. การเล่นบทบาทสมมติ  
3. การใช้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
5.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์และภาษา) 

- ความแตกต่างระหว่าง
กลางวัน กลางคืน 
- ลักษณะของดวงอาทิตย์ 
- ลักษณะของดวงจันทร์ 
- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
- สัตว์ที่หากินในเวลากลางวัน
และกลางคืน 
 

-กลางวัน 
กลางคืน 
 

 ๒.๑.๒ กระโดด
สองขาขึ้นลงอยู่
กับท่ีได้ 

2.1.2 กระโดด
ขาเดียวอยู่กับที่
โดยไม่เสียการ
ทรงตัว 

2.1.2 กระโดด
ขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 

1. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัดการปะ และการร้อยวัสดุ  
2. การฟังเพลง  
3. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน  
4. การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์และภาษา) 

- ความเป็นมาและความสำคัญ
ของวันลอยกระทง 
- กิจกรรมในวันลอยกระทง 
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
แม่น้ำ 
- ส่วนประกอบของกระทง 
- การประดิษฐ์กระทง 

-ลอยกระทง 
 



 

 
 

๒๕ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

2.1เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน 
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

๒.๑.๓ วิ่งแล้ว
หยุดได้ 

2.1.3 วิ่งหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางได้ 

2.1.3 วิ่งหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว 
 

1. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์  
2. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน  
3. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า  
4. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
5.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
6.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มวิชาการ
(ภาษา)  

- การแยกของใช้ส่วนตัวและ
ส่วนรวม 
- ลักษณะของเล่นของใช้ 
- การเก็บของเล่นของใช้ 
- การปฏิบัติตนในการเล่น 
- การใช้วัสดุและของเล่นของ
ใช้อย่างคุ้มค่า 

-ของเล่นของใช้ 

 ๒.๑.๔ รับลูกบอล
โดยใช้มือและลำตัว
ช่วย 

2.1.4 รับลูก
บอบโดยใช้มือทั้ง
สองข้าง 

2.1.4 รับลูกบอล
ที่กระดอนขึ้นจาก
พ้ืนได้ 

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี  
2. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ  
3. การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
4. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม  
5.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์และภาษา) 

- ชื่อและส่วนประกอบของ
ต้นไม้ 
- รูปร่างและลักษณะของใบไม้ 
- การปลูกต้นไม้ การดูแล
ต้นไม้ 
- ประโยชน์ของต้นไม้ 
- การประกอบอาหารจากพืช 

-ต้นไม้ให้ร่มเงา 



 

 
 

๒๖ 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
2.2 ใช้มือ ตา 
ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้
มือเดียว 

2.2.1 ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษ 
ตามแนวเส้นตรง
ได้ 

2.2.1 ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษ 
ตามแนวเส้นโค้ง
ได้ 

 1. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ  
2. การเล่นบทบาทสมมุต ิ 
3. การประกอบอาหารไทย  
4. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ 
5.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
- อาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่
แตกต่าง กัน เช่น ขม หวาน 
เปรี้ยว เค็ม เผ็ด 
- สุขนิสัยและมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 
- ประโยชน์ของอาหาร และ
วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม 
ผัด แกง ทอด 

-อาหารดีมี
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ใช้มือ ตา 
ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๒.๒เขียนรูป
วงกลมตามแบบ
ได้ 

2.2.2 เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตาม
แบบได้ 
อย่างมีมุมชัดเจน 

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี  
2. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ  
3. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน  
4. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนํา 
5.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
6.เรียนรู้กิจกรรมกิจกรรมผ่านกลุ่ม
วิชาการ(ภาษา)  

- ระวังรักษาความสะอาดของ
ร่างกายและการมีสุขอนามัยที่ดี 
- การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 
- การล้างมือ 
- การแต่งกาย 
- การรับประทานอาหาร 
- การใช้ห้องนำ้ห้องส้วม 
- การเก็บของใช้ส่วนตัว 
- การปูและเก็บเครื่องนอน 

-หนนู้อยคนเก่ง 
 
 
 

 



 

 
 

๒๗ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

 ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่
มีรขูนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ 
ซม.ได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่
มีรขูนาดเส้น ผ่า
ศูนย์กลาง๐.๕ 
เซนติเมตรได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่
มีรขูนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๒๕ เซนติเมตรได้ 

1. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ  
2. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 3. การ
พูดอธิบายเกี่ยวกับ สิ่งของ เหตุการณ์ 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
3.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
4.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 

- ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น 
ข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวสุก 
- ลักษณะของต้นข้าว 
- การนับปากเปล่าจำนวน 1 - 
10 
- ขั้นตอนในการทำนา 

- อาหารที่ทำมาจากข้าว 

-ข้าวมหัศจรรย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๘ 
 

พัฒนาการด้านอารมณ์  
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

3.1 แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3.1.1. แสดง
อารมณ์ความรู้สึก
ได้ตาม
สถานการณ์ 

3.1.1 แสดง
อารมณ์ความรู้สึก
ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี  
2. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือปลอดโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ  
3. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม  
4. การเล่นและทำงานรว่มกับผู้อ่ืน  
5. การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง  
หรือเรื่องราวต่างๆ  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสาท
สัมผัส 
8.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์และภาษา) 

-การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น 
-การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
- การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วย
ตนเองตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน 

-เพ่ือนๆน่ารัก 
-โรงเรียนของเรา 
 
 
 



 

 
 

๒๙ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

3.2 มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก 

3.2.1กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์  

3.2.1กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี  
2. การเล่นบทบาทสมมติ  
3. การเล่นและทำงานรว่มกับผู้อ่ืน 
4. การพูดแสดงความคิดความรู้สึก
และความต้องการ  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 

-การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
-การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
- การชื่นชมผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน 
- การรับรู้อารมณ์และแสดง
ความรู้สึกต่อตนเองและผู้อ่ืน 
อย่างเหมาะสม 
- การแสดงมารยาทที่ดี 
- ความภาคภูมิใจในตนเอง 

-เพ่ือนๆน่ารัก 
-โรงเรียนของเรา 
 

3.2 มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

๓.๒.๒ แสดงความ
พึงพอใจในผลงาน
ตนเอง 

3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเอง 

3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงานของ
ตนเองและ
ความสามารถของ
คนอ่ืน 

1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี  
2. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วย 
เศษวัสดุ  
3. การเล่นบทบาทสมมติ  
4. การเล่นและทำงานรว่มกับผู้อ่ืน  
5. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ  

-ความภาคภูมิใจในตนเอง 
-การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืน 
-การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
- ชื่นชมยินดี เมื่อผู้อื่นประสบ
ผลสำเร็จ 
- ความภาคภูมิใจในตนเอง 

-เพ่ือนๆน่ารัก 
-โรงเรียนของเรา 
-วันเด็ก วันครู 
 



 

 
 

๓๐ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

6. การพูดแสดงความคิดความรู้สึก
และความต้องการ  
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 
8.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๑ 
 

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

4.1 สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
 
 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 

4.1.1 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 

4.1.1 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี  
๒. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี  
๓. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ  
๔. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  
๕. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
สร้างสิ่งต่างๆจากแท่งไม้บล็อก  

- ความภาคภูมิใจในตนเอง 
- การสะท้อนการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
- การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
- การเรียนรู้ที่จะแสดงความ
คิดเห็น  
- การเรียนรู้ที่จะเล่นหรือทำสิ่ง
ต่างๆด้วยตนเองหรือกับผู้อ่ืน 

- วันแม่แห่งชาติ 
- สีแสนสวย 
 

4.1 สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

4.1.2 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน 
เสียงเพลง ดนตรี 
 

4.1.2 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน 
เสียงเพลง ดนตรี 
 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี  
๒.การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ  
๓.การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน  
๔.การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน 
ภาษา ท่าทางการเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ  

๕.การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง    
สิ่งต่างๆจากแท่งไม้บล็อก  

- ความภาคภูมิใจในตนเอง 
- การสะท้อนการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
- การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
- การเรียนรู้ที่จะแสดงความ
คิดเห็น  
- การเรียนรู้ที่จะเล่นหรือทำสิ่ง
ต่างๆด้วยตนเองหรือกับผู้อ่ืน 

-ลอยกระทง 
-พ่อของหนู 
-วันขึ้นปีใหม่ 



 

 
 

๓๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

4.1 สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
 
 
 

๔.๑.๓ สนใจ  
มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี 

4.1.3 สนใจ  
มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

4.1.3 สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี  
๓. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น  
๔. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ  
๕. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส 
 

- ความภาคภูมิใจในตนเอง 
- การสะท้อนการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
- การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
- การเรียนรู้ที่จะแสดงความ
คิดเห็น  
- การเรียนรู้ที่จะเล่นหรือทำสิ่ง
ต่างๆด้วยตนเองหรือกับผู้อ่ืน 

-วันขึ้นปีใหม่ 
-วันลอยกระทง 
 



 

 
 

๓๓ 
 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ 5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

5.1 ซื่อสัตย์
สุจริตและรู้
ถูกผิด 

5.1.1 บอก
หรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนและ
สิ่งใดเป็นของ
ผู้อื่น 
 

5.1.1 ขอ
อนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืน
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.1.1 ขอ
อนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืน
ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน 
๒. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓. การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
๔. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม  
๕. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 
8.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ(ภาษา) 

- การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
- การมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

-หนูคนเก่ง 
-วัด 
-ชุมชนของเรา 
-ครอบครัวสุข
สันต์ 
-โตไปไม่โกง 

5.๑.๑.สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผล 

5.๑.๑. สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ

5.๑.๑. สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ

๑. การปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือ  
๒.การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง  
๓.สำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว  

- การแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

-หนูคนเก่ง 
-วัด 
-ชุมชนของเรา 



 

 
 

๓๔ 
 

ประโยชน์ส่วน 
รวมได้ในบาง 
ครั้งโดยมีผู้
ชี้แนะ 

ผลประโยชน์
ส่วนรวมได้โดยมีผู้
ชี้แนะ 

ผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ด้วย
ตนเอง 

4.เรียนรู้กิจรรมผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส 
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต) 

-ครอบครัวสุข
สันต์ 
-โตไปไม่โกง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

5.2 มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 
 
 
 

5.2.1 แสดง
ความรักเพ่ือนและ
มีเมตตา สัตว์เลี้ยง 

5.2.1 แสดงความ
รักเพ่ือนและมี
เมตตา สัตว์เลี้ยง 

5.2.1  แสดง
ความรักเพ่ือน
และมีเมตตา สัตว์
เลี้ยง 

๑. สุนทรียภาพดนตรี การเล่นบทบาท
สมมุต ิ 
๒. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ  
๓. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม  
๔. การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
๕. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ(ภาษา) 

- การมีคุณธรรม จริยธรรม 

- การแสดงออกทางอารมณ์

และความรู้สึกอย่าง

เหมาะสม 

- การสะท้อนการรับรู้

อารมณ์และความรู้สึกของ

ตนเองและผู้อื่น 

- การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันละ
กันของสิ่งมีชีวิต- ความ
เมตตา กรุณา 
 

-เพ่ือนๆน่ารัก 
-สัตว์โลกน่ารัก 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วัด 
-แมลง 

5.2.2 แบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้

ชี้แนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือ
และ แบ่งปันผู้อ่ืน
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือ
และ แบ่งปันผู้อ่ืน

ได้ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย  
๒. คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาที่นับถือ  

- การมีคุณธรรม จริยธรรม 
- การแสดงมารยาทที่ด ี
- การแสดงความรู้สึกในทาง
ที่ด ี

-หนูคนเก่ง 
-วัด 
-วันแม่แห่งชาติ 
-พ่อของหนู 



 

 
 

๓๕ 
 

 

๓. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม  
๔. การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม  
5.เรียนรู้กิจกรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ(ภาษา) 

- ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
- ความกตัญญู 
- ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืน
ได้ 
 

-แมลง 
-โตไปไม่โกง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

5.3 มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสี
หน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสี
หน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสี
หน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๑. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ  
๒. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน  
๓. การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
๔. การพูดแสดงความคิด ความรู้ และ
ความต้องการ  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- การมีคุณธรรม จริยธรรม 
- การแสดงมารยาทที่ด ี
- การแสดงความรู้สึกในทางที่ดี 
และเหมาะสม  
- การเรียนรู้ที่จะแสดงออก
ทางอารมณ์- ความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน 

-เพ่ือนๆน่ารัก 
-หนูคนเก่ง 
-หนูน้อยพอเพียง 
 

5.4 มีความ
รับผิดชอบ 

5.4.1 ทำงานที่
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

5.4.1 ทำงานที่
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

5.4.1 ทำงานที่
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จด้วย
ตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ  
๒. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม  
๓. การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ  

- คุณธรรมจริยธรรม 
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 
- ความเพียร 
 

-ครอบครัวสุข
สันต์ 
-โลกสวยด้วยมือ
เรา 
-โตไม่ไม่โกง 



 

 
 

๓๖ 
 

 
พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
6.1 ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัว
โดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

6.1.1 แต่งตัวด้วย
ตนเอง 

6.1.1 แต่งตัว
ด้วยตนเองอย่าง
คล่องแคล่ว 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
2. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจำวัน  
3. การทำงานศิลปะ  
4.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน    
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 
- ความเพียร 
-วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี 

- หนูน้อยปลอด 
COVID - 19 
-หนูคนเก่ง 

๖.๑.๒ 
รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

6.1.2รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 

6.1.2
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเองอย่างถูก
วิธ ี

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
2. การปฏิบัติตนตามสุขภาพอนามัย สุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน  
3. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน  
4. การทำงานศิลปะ  

- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน    
-การแสดงมารยาททีดีในการ
รับประทานอาหาร 
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 
- ความเพียร 

-อาหารดีมี
ประโยชน์ 
-หนูน้อยคนเก่ง 
-ผัก-ผลไม ้
-เด็กดีมีวินัย 

๔. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ(ภาษา) 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 



 

 
 

๓๗ 
 

5. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

 ๖.๑.๓ ใช้
ห้องน้ำห้องส้วม
โดยมีช่วยเหลือ 

6.1.3 ใชห้้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

6.1.3 ใช้และ
ทำความสะอาด
หลังใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
2. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  
3.การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน  
4. การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก
และความต้องการ  
5. การปั้น  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน    
- ความรับผิดชอบ 
-วิธีรักษาร่างกายให้สะอาด
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรม 
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 

หนูน้อยปลอด 
COVID - 19 
-อวัยวะและ
ประสาทสัมผัส 
- อาหารดีมี
ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๓๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
6.2 มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของ
เล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.2.1เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีด้วย
ตนเอง 

6.2.1 เก็บของ
เล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

1. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทางระดับและพ้ืนที่  
๒. การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
๔. การมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม  
5. การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน  
6. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน  
7. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน  
8. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
9.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 
10.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์)  

- ความมีวินัย 
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 
- ความเพียร 

-ของเล่นของใช้ 
-กลางวัน - 
กลางคืน 
-สีแสนสวย 
-ต้นไม่ให้ร่มเงา 
-โลกสวยด้วยมือ
เรา 
 
 

 

 



 

 
 

๓๙ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
 ๖.๒.๒ เข้าแถว

ตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมี

ผู้ชี้แนะ 

6.2.2 เข้าแถว
ตามลำดับก่อนหลังได้

ด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถว
ตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 

 

1. การมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม  
2. การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน  
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน  
4. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ  ในห้องเรียน 
5.เรียนรู้กิจกรราผ่านกลุ่มประสบการณ์ชีวิต  
 

- การแสดงมารยาททีดี่ 
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 
- ความเพียร 
- ความมีระเบียบวินัย 

 

-จากบ้านสู่
โรงเรียน 
-ของเล่นของใช้ 

6.3 ประหยัด
และพอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัด
และพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.3.1 ใชส้ิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

6.3.1 ใช้
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัด
และพอเพียง
ด้วยตนเอง 

1. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
3. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า  
4. การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำหรือแปรรูป
แล้วนำกลับมาใช้ใหม่  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

-การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง 
ใช้สิ่งของ เครื่องใช้อย่าง
ประหยัด 
-การกำกับตนเอง 
-การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่
ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-โลกสวยด้วยมือ
เรา 
-หนูน้อยตา
วิเศษ 
-หนูน้อย
พอเพียง 

 



 

 
 

๔๐ 
 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี  
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

7.1.1 มีสว่น
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเม่ือ
มีผู้ชี้แนะ 

7.1.1 มีสว่นร่วมดู
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเม่ือมีผู้
ชี้แนะ 

7.1.1 มีสว่น
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

๑. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ  
2. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
4. ฟังเพลง นิทาน คำคล้องจองหรือ
เรื่องราวต่างๆ  
5. การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- การเพาะปลูกดูแลต้นไม้ 
- การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
- การเลี้ยงสัตว์ 

- ต้นไม้ให้ร่มเงา 
- สัตว์โลกน่ารัก 
- โลกสวยดว้ยมือเรา 

 7.1.2 ทิ้งขยะ
ได้ถูกท่ี 

7.1.2 ทิ้งขยะได้
ถูกที่ 

7.1.2 ทิ้งขยะ
ได้ถูกท่ี 
 
 
 
 
 
 

๑. การเคลื่อนกายพร้อมอุปกรณ์(ริบบิ้น)  
2. การเล่นบทบาทสมมติ 
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน  
4. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต  
 

- ขยะและการคัดแยกขยะ 
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม 
- การร่วมกันกำหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 

- ชุมชนของเรา 
- โลกสวยดว้ยมือเรา 

 

 



 

 
 

๔๑ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

7.2 มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทยและรัก
ความเป็นไทย 

7.2.1 ปฏิบัติ
ตนตามมารยาท
ไทยได้เมื่อมีผู้

ชี้แนะ 

7.2.1 ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได้

ด้วยตนเอง 

7.2.1 ปฏิบัติ
ตนตามมารยาท
ไทย 
ได้ตามกาลเทศะ 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี  
2. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน  
3. การเล่นอิสระ  
4. การพูดและแสดงความคิดความรู้สึก
และความต้องการ  
5.กลุ่มประสบการณ์ชีวิต 

- การปฏิบัติตนตามมารยาท 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดสุภาพ 
- การกล่าวคำขอบคุณและ
ขอโทษ 

- หนูเป็นเด็กไทย 
- หนูน้อยตาวิเศษ 
- ครอบครวัแสนสุข 
-ประเทศไทย 
-จังหวัดเชียงราย 

 ๗.๒.๓ หยุดยืน
เมื่อได้ยินเพลง

ชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระ

บารม ี

๗.๒.๓ ยนืตรงเมื่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ

บารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรง
และร่วมร้อง
เพลงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี 

๑. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ  
2. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ  
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
4. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ  
5. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย  
6. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์และความสำคัญของสิ่งต่างๆ  
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

- การปฏิบัติตนในความเป็น
ไทย 
- สัญลักษณ์สำคัญของชาติ
ไทย 
- วันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- การแสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

- วันอาสาฬหบูชา 
– วันเข้าพรรษา 
-วัด 
-หนูเป็นเด็กไทย 
-ประเทศไทย 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 
- วันขึ้นปีใหม่ 
 



 

 
 

๔๒ 
 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ 8  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

 

ประสบการณ์สำคัญ 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

8.1 ยอมรับ
ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

8.1.1 เลน่และทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็ก
ที่แตกต่างไปจากตน 

 

8.1.1 เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็ก
ที่แตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับ
เด็กท่ีแตกต่างไป

จากตน 

1. การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่  
2. การทำศิลปะแบบร่วมมือ  
3. การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน  
4.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
 

-การเคารพสิทธิของของ
ตนเองและผู้อื่น 
-การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
-การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
- การเล่นและทำสิ่งต่างๆ กับ
ผู้อื่น 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้
ตาม 

-หนูเป็นเด็กไทย 
-โตไปไม่โกง 
-ชุมชนของเรา 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

 

ประสบการณ์สำคัญ 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

8.2 มี
ปฏิสัมพันธ์ทีดี
กับผู้อ่ืน 

๘.๒.๑เล่นรว่มกับ
ผู้อื่น 

8.2.1 เล่นหรือ
ทำงานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 

8.2.1เล่นหรือ
ทำงานร่วมกับ

1. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น  
2. การทำศิลปะแบบร่วมมือ  
3. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 1.3.6 

-การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองรวมทั้งการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

-ครอบครัวสุขสันต ์
-บุคคลอาชีพต่างๆ  



 

 
 

๔๓ 
 

เพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 

4. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา  
5. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง  
6. การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
7. การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน  
8.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

 

-การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอง
ครัวและโรงเรียน 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
- การเล่นและทำสิ่งต่างๆ 
ร่วมกับผู้อ่ืน 
- การกำกับตนเอง   

 

8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 
 
 
 

 

8.3.1 มีสว่นร่วม
สร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
 

 

8.3.1 มีสว่นร่วม
สร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วย
ตนเอง 
 

 

1. การมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม  
2. การร่วมกำหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน  
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน  
4.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 
 
 

-ครอบครัวสุข
สันต์  
-ชุมชนของเรา 
-โรงเรียนของเรา 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

๔๔ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

  
๘.๓.๒ ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตาม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3.2 ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้

ตามได้ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3.2 ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้ตาม
ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. การมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม  
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน  
๓. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  
4. การเล่นและทำงานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ  
5. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  
6. การเล่นและการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  
7. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
8.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
9.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 

 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ของสังคม 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
-การปฏิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

 
-ชุมชนของเรา 
-โรงเรียนของเรา 
-เพ่ือนน่ารัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

๔๕ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

 ๘.๓.๓. ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

 

8.3.๓
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.3 
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วย
ตนเอง 

1. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
2. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา  
3. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง  
4. การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
5. การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน  
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
-การแสดงออกทางอารมณ์

และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

-ชุมชนของเรา 
-ครอบครัวสุขสันต ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

๔๖ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

9.1 สนทนา
โต้ตอบและ
เล่าเรื่องราว
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

๙.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและผู้โต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง 

1. การปั้น  
2. การเล่นตามมุมประสบการณ์
ต่างๆ  
3. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน  
4. การนับและแสดงจำนวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์) 
 

- นับและแสดงจำนวน 1 - 
10 
- การรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่ม
และบอกจำนวน 
ทีเ่กิดจากการรวมสิ่งต่างๆ 
สองกลุ่มมีผลรวมไม่เกิน 10 
- การแยกกลุ่มออกจากกลุ่ม
ใหญ่และบอกจำนวนที่เหลือ
เมื่อแยกกลุ่มย่อยที่มีจำนวนไม่
เกิน 10 
- เปรียบเทียบจำนวนของสิ่ง
ต่างๆ เช่น เท่ากันหรือไม่
เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า 
- เรียงลำดับที่ สิ่งของต่างๆ ไม่
เกิน 3 สิ่ง 
 
 
 

- คณิตคิดสนุก 

   สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 



 

 
 

๔๗ 
 

ตัวบ่งชี้ ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

 ๙.๑.๒ เล่าเรื่องดว้ย
ประโยคสั้น  ๆ

9.1.2 เล่าเรื่องราวเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

9.1.2 เล่าเรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 

1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
2. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม  
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน  
4. การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา 
จากบนลงล่าง  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ 
(ภาษา) 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสาท
สัมผัส 

- ประเภทของสัตว์สัตว์แต่ละ
ชนิดมีรูปร่าง ลักษณะและ
ขนาดแตกต่างกัน 
- สัตว์แต่ละชนิดมีธรรมชาติ
ความเป็นอยู่ที่แตกตา่งกัน 
- การป้องกันอันตรายและ
ความปลอดภัยจากสัตว์ 
- ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์ 
- การสังเกต จับคู่เปรียบเทียบ 
จำแนก 
จัดกลุ่มสัตว์ 

- สัตว์โลกน่ารัก 

9.2 การอ่าน 
เขียนภาพ
และ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.1 อ่านภาพและ
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน 

9.2.1 อ่านภาพสัญลักษณ์ 
คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คำ 
พร้อมทั้งชี้หรือ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ 

1. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ  
2. การทำงานศิลปะ  
3. การเล่นบทบาทสมมต ิการปฏิบัติ
ตนในความเป็นไทย  
4. การสังเกตสิ่งต่างๆ จาก 
มุมมองที่ต่างกัน  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสาท
สัมผัส 

- สมาชิกในครอบครัว (เครือ
ญาติ) 
- จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
- บทบาทหน้าที่สมาชิกใน
ครอบครัว 
- การปฏิบัติตนต่อบุคคลใน
ครอบครัว 
- อาชีพของบุคคลใน
ครอบครัว 

-ครอบครัวสุขสันต์ 



 

 
 

๔๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

9.2 การอ่าน 
เขียนภาพ
และ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย
อย่างมีทิศทาง 

9.2.2 เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวธิีที่คิด

ขึ้นเอง 

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี  
2. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี  
3. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน  
4. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม  
5.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสาท
สัมผัส 
6.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

- ฤดูกาล 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดู
ฝน ฤดูหนาว 
- สภาพอากาศในฤดูต่างๆ 
- อากาศร้อน อากาศเย็น ฝน
ตก การเคลื่อนตัวของอากาศ 
- การรักษาสุขภาพของตนเอง
ในฤดตู่างๆ 
- โรคที่พบในฤดตู่างๆและการ
ป้องกัน 

- ฤดูกาลหรรษา 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๔๙ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

10.1 มี
ความสามารถใน
การคดิรอบยอด 

๑๐.๑.1 บอก
ลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

10.1.1 บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
2. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย  
3. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม  
4. การปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
5. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหาความขัดแย้ง  
6. การคัดแยก การจัดกลุ่มและการ
จำแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง  
7. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม  
8. การบอกและเรียงลำดับกิจกรรม
ตามช่วงเวลา  

-การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
- การใช้ประสาทสัมผัสใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

 

-ฤดูกาลหรรษา 
-กลางวัน-กลางคืน 

-แมลง 



 

 
 

๕๐ 
 

9.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสาท
สัมผัส 
10.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 
11.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

10.1 มี
ความสามารถใน
การคิดรอบยอด 

   12. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและ
การสร้างสิ่งต่างๆ จากแท่งไม้บล็อก  
13. การเล่นตามมุมประสบการณ์/
มุมเล่นต่างๆ  

  

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่ง 
ต่าง ๆ โดยใช้
ลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งานเพียง
ลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบ 2 ลักษณะขึ้น
ไป 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นที่  
2. การปั้น 
3. การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
เล่นต่างๆ  
3. การสนทนาข่าวที่เก่ียวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
4. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
5. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร จำนวน และ
ส่วนประกอบ 
- จับคู่ และเปรียบเทียบสิ่ง

ต่างๆ 

-คณิตคิดสนุก 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้ 



 

 
 

๕๑ 
 

6. การชั่ง ตวง วัดสิง่ต่างๆโดยใช้
เครื่องมือปละหน่วยที่ไม่ใช่หนว่ย
มาตรฐาน  
7. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งตา่ง ๆ  
8. การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

    เรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร  
9. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผสั  
10. การบอกและแสดงตำแหนง่ 
ทิศทางและระยะทางของสิง่ต่างๆ ด้วย
การกระทำ ภาพวาด ภาพถา่ย และ
รูปภาพ  
11. เรียนรู้ผ่านกลุ่มวิชาการ  
12.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประ
สารทสัมผัส 
13.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 
14.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

  



 

 
 

๕๒ 
 

10.1 มี
ความสามา
รถในการคิด
รอบยอด 

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่ง 
ต่าง ๆ ตามลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้

งาน 

10.1.3 จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
อย่างน้อย 1 ลักษณะ

เป็นเกณฑ์ 

10.1.3 จำแนก
และจัดกลุ่มสิ่งต่าง 
ๆ โดยใช้ย่างน้อย 
2 ลักษณะเป็น

เกณฑ์ 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
๒. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
๓. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  
๔. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  
5. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส  
6. เรียนรู้ผ่านกลุ่มวิชาการ  
7.กลุ่มประสารทสัมผัส 
8..เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์) 

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร จำนวน และ
ส่วนประกอบ 
- การจำแนก และจัดกลุ่ม

สิ่งต่างๆ 

- คณิตคิดสนุก 
-วิทยาศาตร์น่ารู้ 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

10.1 มี
ความสามารถใน
การคดิรอบยอด 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่าง
น้อย ๓ ลำดับ 

10.1.4 เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 4 ลำดับ 

10.1.4 
เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 
ลำดับ 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
๒. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
๓. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร จำนวน และ
ส่วนประกอบ 
- การเรียงลำดับสิ่งของ 
และเหตุการณ์ต่างๆ 

- คณิตคิดสนุก 
-วิทยาศาตร์น่ารู้ 



 

 
 

๕๓ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

๔. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  
5. เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสาท
สัมผัส  
6. เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(คณิตศาสตร์) 

10.2 มี
ความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 ระบุสาเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

10.2.1 ระบุ
สาเหตุหรือผลที่
เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการ
กระทำด้วยตนเอง 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
๒. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
๓. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  
4. การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก 
ทรงกรวย  
5. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ  
6. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  
7. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่างๆ  

-ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผสั ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
จำนวน และส่วนประกอบ 
-ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผสั ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
จำนวน และส่วนประกอบ 
- มีความสามารถในการคิด

เชิงเหตุผล 

- คณิตคิดสนุก 
-วิทยาศาตร์น่ารู้ 
-น้ำดื่ม - น้ำใช้ 



 

 
 

๕๔ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

8. การรับรู้และแสดงความคิด 
ความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุ ของเล่นและ
ชิ้นงาน  
9. การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโดยใช้
รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย  
10. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส  
11. เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕๕ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

10.2 มี
ความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๒ คาดเดา 
หรือ คาดคะเนสิ่งที่

อาจจะเกิดข้ึน 

10.2.2  
คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการ

กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

10.2.2 คาดเดา
หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึนและ
มีส่วนร่วมในการลง
ความคิดเห็นจาก

ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
๒. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
๓. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  
๔. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  
5. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส  
6. เรียนรู้ผ่านกลุ่มวิชาการ  
7. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทำต่างๆ  
8. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล  
9.การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา  
10. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร จำนวน และ
ส่วนประกอบ 
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร จำนวน และ
ส่วนประกอบ 
- มีความสามารถในการ

คิดเชิงเหตุผล 

-วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
-น้ำดื่ม น้ำใช้ 
-กลางวัน กลางคืน 

 

 

 



 

 
 

๕๖ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

10.3 
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใน
เรื่องง่าย ๆ 

10.3.1ตัดสินใจเรื่อง
ง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผล
ที่เกิดขึ้น 

10.3.1 ตัดสินใจ
เรื่องง่าย ๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
2. การเล่นบทบาทสมมติ เหตุการณ์
ต่างๆ 
3. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
4. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  
5. การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร  
6. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน
หรือคำคุ้นเคย  
7. การตาดเดาคำ วลี หรือ ประโยค
ที่มีโครงสร้างซ้ำๆกัน จากนิทาน 
เพลง คำคล้องจอง  
8.การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล  
9. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  
10. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส  

 11.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ 

-การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และของผู้อื่น 
-การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 

-สื่อสารไร้พรมแดน 
-โตไปไม่โกง 



 

 
 

๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

  สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

    12. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระทำ  

  

10.3 
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหา
โดยลองผิดลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลอง

ถูก 

10.3.2 ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหา 

๑. การเคลื่อนไหวตนเองโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
๒. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง  
๓. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา  
๔. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  
5.การเพาะปลูกและการดูแลต้นไม้  
6. เรียนรู้ผ่านกลุ่มประสาทสัมผัส  
7. เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ  

-การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และของผู้อื่น 

-การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและการ

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

-การสื่อสารไร้พรมแดน 
-ดอกไม้แสนสวย 

 



 

 
 

๕๘ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี  
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อายุ 4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

11.1 ทำงาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

11.1.1 สร้าง
ผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี  
2.การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การปะ และการร้อยวัสดุ  
3. การเล่นตามมุมประสบการณ์  
4. การทำงานศิลปะ  
5. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
6. การต่อของชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณแ์ละการแยกชิ้น  
7.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต 

-วิธีการใช้เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการทำงาน
ศิลปะอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย เช่น กรรไกร  

-ลอยกระทง 
-วันขึ้นปีใหม่ 
-สีแสนสวย 
 
 



 

 
 

๕๙ 
 

 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

11.2 แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ตาม
จินตนาการ
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก

ของตนเอง 

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร

ความคิด ความรู้สึก ของ
ตนเอง 

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือ

แปลกใหม่ 

1.การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
2.การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย 
กลุ่มใหญ ่ 
3.การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
4.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะ  
5.การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ  
6.การแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ  
7. การทำซ้ำ การต่อเต็มและการสร้าง
แบบรูป  
8. การเล่นเครื่องอย่างปลอดภัย  
9.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มประสบการณ์
ชีวิต 

-การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ 
-การเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ 
-การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา 
ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว 
-การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและ
พ้ืนที่ 
-การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 

- การฟังเพลง การ
ร้องเพลงและการ

แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 

-ความปลอดภัย
ในยานพาหนะ 
- สัตว์โลกน่ารัก 

 



 

 
 

๖๐ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะกับวัย 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

12.1 มีเจต
คติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจหรือ
ฟังอ่านหนังสือด้วย
ตนเอง 

 

12.1.1 สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ

ตัวหนังสือที่พบเห็น 

12.1.1 สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิด
ด้วยตนเองเป็น

ประจำอย่างต่อเนื่อง 

1.การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
2. การใช้ภาษา  
3. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท/รูปแบบ  
4. การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การ
อ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ  
5. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง  
6. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
คำ และข้อความ  
7. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตา ตามบรรทัด จากซ้ายไปขวา 
จากบนลงล่าง  
8. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็น
คำผ่านการอ่านและเขียนของผู้ใหญ่  
9. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็น 
 

-การเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

-ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้หนังสือ

และตัวหนังสือ 

-ฤดูกาลหรรษา 
-การสื่อสารไร้
พรมแดน 
-จังหวัดเชียงราย 
-วันขึ้นปีใหม่ 

-อาเซียนน่ารู้ 



 

 
 

๖๑ 
 

 

 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

 

   คำผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่  
10. การเขียนร่วมกันตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ  
11. การเขียนคำที่มีความหมายกับตัว
เด็ก/คำคุ้นเคย  
12. การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ  
13. สืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คำตอบของข้อสงสัยต่างๆ  
14. การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย  
15.เรียนรู้กิจกรรมผ่านกลุ่มวิชาการ
(ภาษา) 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

12.1 มีเจต
คติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

12.1.2 กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

12.1.2 ค้นหา
คำตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายด้วย
ตนเอง 

1. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
2. เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้  
3. การสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว  
4. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  
5. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
คำตอบของข้อสงสัยต่างๆ  
6. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิ
อย่างง่าย  
7. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด  
8. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ  
9. การเล่นนอกห้องเรียน  
10 การศึกษานอกสถานที่  
11.เรียนรู้ผ่านกิจรรมวิชาการ
(คณิตศาสตร์และภาษา) 

-การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 
- การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 

-ความปลอดภัย
ใยยานพาหนะ 
-ต้นไม่ให้ร่มเงา 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 
ชั้นอนุบาล 1 
(อาย ุ3 - ๔ปี) 

ชั้น อนุบาล 2 
(อาย ุ4 –5 ปี) 

ชั้น อนุบาล 3 
(อาย ุ5 –6 ปี) ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

12.2 มี
ความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า  “ใคร” 
“อะไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถามว่า 
”ท่ี ไหน” “ทำไม”  ใน
การค้นหาคำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถามว่า  
“เม่ือไหร่” 
“อย่างไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

1. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
2. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
3. เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้  
4. การสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว  
5. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
6. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
คำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
7. การละเล่นพื้นบ้านของไทย  
8. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่น
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  
9. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  
10.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิชาการ
(คณิตศาสตร์และภาษา) 

-การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 
- การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 

-ผัก - ผลไม ้
-หนูเป็นเด็กไทย 



๖๔ 
 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด

แนวคิดหลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด
ไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความ
ต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธี
ระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การ
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย   
การรู้จักความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื ่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อื่น การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี  
การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน 

สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญ

ของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอ่ืนๆ 

 ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ  ภัย

ธรรมชาติ แรง และพลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ

รักษาสาธารณสมบัติ 

 ๒.๔ สิ ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู ้เกี ่ยวกับการใช้ภาษาเพื ่อสื ่อความหมายใน

ชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 

ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ

สิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ กา ร



๖๕ 
 

 

คมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา

สิ่งแวดล้อม 

 

การจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ        

มอนเตสซอรี่ผ่านอุปกรณ์  การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

๑. หลักการจัดประสบการณ์บูรณาการรูปแบบมอนเตสซอรี่ 
1.๑ พัฒนาการเรียนรู้ในการทำงานด้วยตนเอง โดยมีความรับผิดชอบในการที่จะ

ควบคุมตนเองให้ทำงานได้สำเร็จ 
๑.2 พัฒนาการทางด้านสังคม โดยการเรียนรู ้ในการมีชีว ิตสังคมที ่แท้จริงใน

ห้องเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม รู้จักที่จะช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ทักษะทางสังคมจะได้รับการพัฒนาตามวัยและมีวินัยในตนเอง 

๑.3 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ด้วยการเป็นผู้ทีมีจิตที่สงบ มีสมาธิในการทำงาน 
รู้จักควบคุมตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และรู้จักการรอคอยโอกาสของตนเอง มีอารมณ์
ที่เหมาะสม 

๑.4 พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ด้วยการรู้จักแยกแยะ มีความคิดริเริ ่ม รู ้จัก
ตัดสินใจและแก้ปัญหา เลือกได้อย่างอิสระ 

๑.5 การพัฒนาทางด้านร่างกาย ทักษะกลไกจะได้ร ับการดูแลและพัฒนาทั้ง
กล้ามเนื้อย่อยกล้ามเนื้อใหญ่ และสมดุลของร่างกาย รวมถึงการดูแลระวังรักษาสุขภาพให้
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างถูกสุขลักษณะและมีสุขนิสัยที่ดีในการทำกิจวัตรประจำวัน 

๑.๖ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
๑.๗ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
๑.๘ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
๑.๙ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
๑.๑๐ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
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๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองที่

เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ

เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมมอนเตสซอรี่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมพละศึกษา กิจกรรมโยคะ กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมเกษตร กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม  

๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอความคิดโดย
ครูหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือ
ในลักษณะต่างๆกัน 

๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 

๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่ดีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่ เกิดขึ้นใน
สภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

๒.๙ จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 

๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน 
 การสนับสนุนสื่อแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบเป็นการ
ช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม
ประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่
สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรมประจำวันมีหลักการจัด
และขอบข่ายกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
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 ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
  ๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กใน
แต่ละวันแต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
   วัย ๓ - ๔ ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ ๘-๑๒ นาที 
   วัย ๔ – ๕ ป ีมีความสนใจอยู่ได้ประมาณ   ๑๒-๑๕ นาที 
   วัย ๕ - ๖ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ  ๑๕- ๒๐ นาที 

๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนาน
เกินกว่า  ๒๐ นาที 

  ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื ่อช่ วยให้เด็กรู ้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี

 ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็น
ผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบ
ทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมากนัก เพ่ือ
เด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
 การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึกถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี กิจกรรมมอนเตสซอรี่ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมเกษตร 
  ๓.๒.๒ การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส อุปกรณ์มอนเตสซอรี่กลุ่ม
ประสาทสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้
อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินน้ำมัน ฯลฯ 
  ๓.๒.๓ การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
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ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ตาความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมรักการอ่าน 
  ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันมี
นิสัยรักการทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจาก
คนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอน
หลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ  
  ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้สนทนา อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ 
เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และทำกิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล 
  ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัด
กิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้า
แสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึกถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 
  ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน รูปแบบมอนเตสซอรี่ 

0๗.00 - 0๗.๔๕  น.  รับเด็ก  ตรวจสุขภาพรายบุคคล เก็บของใช้ส่วนตัว ดูแลห้องเรียน   
0๗.๔5 - 08.๒0  น.  เคารพธงชาติ สวดมนต์กิจกรรม  

พูดคุยหน้าแถว (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ) 
08.๒0 - 0๙.๐0  น.  กิจกรรมห้องเรียนเสริมประสบการณ์ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.  ดื่มนม (กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง) 
0๙.๑0 - 09.๕0  น.  กิจกรรมห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
09.๕0 - ๑๐.๓0  น.           กิจกรรมห้องเรียนศิลปะสร้างสรรค์ 
๑๐.๓0 – 1๑.๑0  น. กิจกรรมเสริมรูปแบบมอนเตสซอรี่  

- ภาษาจีน 
- ภาษาอังกฤษ 
- พลศึกษา(ว่ายน้ำ,โยคะ)  
- รักการอ่าน 
- เกษตร 
- จิตสาธารณะ 
- ICT ปฐมวัย 

11.๑0 - 12.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 - 1๔.๓0  น.  นอนหลับพักผ่อน  เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
14.๓0 - 1๕.๒0  น.  กิจกรรมตามเป้าหมายสถานศึกษา รูปแบบมอนเตสซอรี่ 

- กิจกรรมภาษาไทย 
- กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรม 
- กิจกรรมวัฒนธรรม 
- อบรมสุดสัปดาห์ 

1๕.๒0 - 1๖.๐0  น.  สรุป  กลับบ้าน 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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การจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสำคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้
สนใจที่จะเรียนรู้  ค้นคว้า  ทดลอง  และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ
การเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็น ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งห้าจึงจำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความ
ต้องการของหลักสูตร เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 
  การจัดสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๑.ความสะอาด  ความปลอดภัย 
๒.ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
๓.ความสะดวกในการทำกิจกรรม 
๔.ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สนามเด็กเล่น  ฯลฯ 
๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 

 ๖.บรรยากาศในการเรยีนรู ้การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
  หลักสำคัญในการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก 
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจ
จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  พื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 

  ๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือที่แขวนผลงาน 
  ๑.๒ ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 

        ๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจทำเป็นช่องตามจำนวนเด็ก 
        ๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
  ๑.๕ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 
 ๒.  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็กสามารถจะ
ทำงานได้ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้
อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อ่ืน 
 ๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของ
ห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ  มุม
บทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯ ลฯ ที่สำคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุ
อุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกกำหนดไว้ในตาราง
กิจกรรมประจำวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาทีการจัดมุมเล่นต่างๆ  
ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓-๕  มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของห้อง 
๓.๒ ควรได้มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 
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๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น  เช่น เด็ก
เรียนรู้เรื่องผีเสื้อ ผู้สอนอาจจัดให้มีการจำลองการเกิดผีเสื้อไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุม
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 ๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็น
เจ้าของ อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น 
 ๓.๕  ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้อง
จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อยสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนคือ การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษา
ความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด 
ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กบริเวณสนามเด็กเล่นต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 
  สนามเด็กเล่นมีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นที่สำหรับเล่นของเล่น
ที่มีล้อ รวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง พื้นดินสำหรับขุด ที่เล่นน้ำ บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น 
เครื่องเล่นสนามสำหรับปีนป่าย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตรา
เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 
  ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที ่นั ่งไว้ใต้ต้นไม้มีร ่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ ่มย่อย ๆ หรือ
กิจกรรมที่ต้องการความสงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองบริเวณ
ธรรมชาติปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา มีไม่มากนัก อาจปลูกพืชใน
กระบะหรือกระถาง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ   ที่เป็นสื่อของจริง   สื่อธรรมชาติ  
สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม  สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้
ครบทุกด้านสื่อที่เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  โดยการจัดการใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของ
จริง  ภาพถ่ายภาพโครงร่าง และ สัญลักษณ์ทั้งนี้การใช้สื ่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย  ตัวอย่างสื่อประกอบการ
จัดกิจกรรม มีดังนี้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว  และจังหวะ 
 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ตามจังหวะอย่างอิสระ  โดยใช้เสียงเพลง  คำคล้องจอง  เครื่องเคาะจังหวะ  และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ประกอบการเคลื่อนไหว  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์  รู้จังหวะและควบคุม
การเคลื่อนไหวของตนเองได้  ได้แก่ การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหวอิสระ การเคลื่อนไหว
ตามคำบรรยาย การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง การเคลื่อนไหวเชิง
สร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวเป็นคู่ การทำท่าทางประกอบเพลง  การทำท่าทาง
ตามความหมายของเพลง การเป็นผู้นำและผู้ตาม การร้องเพลง 
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กิจกรรมมอนเตสซอรี่  
 สื่ออุปกรณม์อนเตสซอรี่  ประกอบด้วยสื่อ ๓ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มประสาท
สัมผัส และกลุ่มวิชาการซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับการเขียน,อ่าน และคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วย
พัฒนาทักษะความเป็นตัวของตัวเอง  พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ  การประสานสัมพันธ์ของตา-
มือ  พัฒนาทักษะด้านอารมณ์  พัฒนาทักษะการดูแลสิ่งแวดล้อม  พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง    

 อุปกรณ์กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมในกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีวัตถุประสงค์ ในการฝึก
เด็กให้มีระเบียบวินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจเองได้ เรียนรู้กระบวนการในการ
ทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่  มัดเล็ก และกล้ามเนื้อมือ ฝึกตา-มือ ประสานสัมพันธ์ 
เป็นการปูพื้นฐานในการเรียนต่อไป ได้แก่ การฝึกทำอุปกรณ์ตีไข่  คีบใหญ่ ติดแปะ เจาะกระดาษ ไม้
หนีบผ้า ปัดฝุ่น เทเม็ดสาค ูตัดกระดาษเฉียง ตัดกระดาษตรงฉีกกระดาษ  เปิด-ปิดฝาขวด ตวงข้าวสาร 
ตวงของเหลว ปั้นแป้งโด ขัดรองเท้า อาบน้ำน้อง คีบฟองน้ำ หยอดเหรียญ  ตำถั่ว ร้อยกระดุมใหญ่ 
ร้อยกระดุมเล็ก กวาดขยะ บีบฟองน้ำ เทน้ำตามขีดที่กำหนด เทน้ำผ่านกรวย ร้อยมาลัย    เช็ดกระจก 
กรอกน้ำใส่ขวด เย็บกระดาษ ย้ายไข่ เทน้ำใส่ถาดทำน้ำแข็ง จัดแจกันดอกไม ้  หวีลูกตาล สวมถุงมือ    
สวมถุงเท้า เปิด-ปิดกุญแจ  รีดผ้า ตักถั่ว แว่นขยาย สวมเถาปิ่นโต คีบตะเกียบ ใส่ปลอกหมอน ตักหิน
สีด้วยทัพพีกรองร้อยหลอดด้าย ผูกเชือกรองเท้า แยกสีลวดเสียบกระดาษ พับผ้า ตักลูกปิงปอง กรอบ
ไม้ฝึกผูกโบว์ กรอบไม้ฝึกคาด เข็มขัด กรอบไม้ฝึกติดกระดุมเล็ก กรอบไม้ฝึกติดกระดุมใหญ่ กรอบไม้
ฝึกติดตะขอ กรอบไม้ฝึกกลัดเข็มกลัด   
 อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ กลุ่มประสาทสัมผัส ช่วยพัฒนาทักษะด้านประสาทสัมผัสทั้ง 5  ด้าน  
ได้แก่  การฟัง  การสัมผัส  การดมกลิ่น  การรู้รส  และการมองเห็น ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้
ของเด็ก  เด็กจะได้เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้โดย ง่าย เป็นการปู
พื้นฐานให้เด็กได้มีความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว เป็นเส้นทางไปสู่การเรียนรู้โลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้น โดย
การฝึกทำอุปกรณ์จับคู่เปลือกหอย ถาดแยกพวก ปิดตาสัมผัสผ้า กล่องเสียง กล่องสี 1 กล่องสี 2 
กล่องสี 3 ทรงกระบอกไร้จุกสีน ้ำเง ิน ทรงกระบอกไร้จุกสีเขียว ทรงกระบอกไร้จุกสีเหล ือง 
ทรงกระบอกไร้จุกสีแดง ทรงกระบอกมีจุกท่อนที่ 1 ทรงกระบอกมีจุกท่อนที่ 2 ทรงกระบอกมีจุก
ท่อนที่ 3 ทรงกระบอกมีจุกท่อนที่ 4 แผ่นสัมผัสหยาบ-เรียบ แผ่นไม้ประมาณน้ำหนัก สัมผัสถุงผ้า 
ขวดสำรวจกลิ่น ชุดสามเหลี่ยม ชุดห้าเหลี่ยม ชุดหกเหลี่ยม แผ่นไม้ประมาณน้ำหนัก ขวดอุณหภูมิ 
หอคอยสีชมพู แขนงไม้สีแดง แผ่นภาพเรขาคณิต รูปทรงเราขาคณิต บันไดสีน้ำตาล 

 อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ กลุ่มวิชาการ กิจกรรมในกลุ่มวิชาการ (คณิตศาสตร์ และภาษา) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ให้แก่เด็กเกี่ยวกับจำนวน ตัวเลข การอ่าน และการเขียน โดยเด็กจะ
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน จากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่
เป็นสื่อ   
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 อุปกรณ์ทางด้านภาษาการเขียนและการอ่าน ได้แก่ การฝึกทำอุปกรณแ์ผ่นภาพโลหะ กรอบรูป
เรขาคณิต บัตรพยัญชนะ สระ บัตรอักษรกระดาษทราย กระบะทรายสำหรับเขียน ตัวอักษรเคลื่อนที่ 
สำหรับใช้ในการสร้างคำหรือประสมคำ บัตรคำ บัตรภาพ และของจำลอง  

 อุปกรณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ การฝึกทำอุปกรณ์.บัตรตัวเลขกระดาษทราย แขนงไม้
คณิตศาสตร์ นับแท่งไม้ / นับตะเกียบ นับกระดุม ลูกปัดหลักเลขท่ีจัดไว้สำหรับการเรียนเกี่ยวกับหลัก
เลขหน่วย สิบ ร้อย พัน กระดานบวกเลข กระดานลบเลข ไม้จำนวน ตัวเลขกระดาษทราย เกม
ธนาคาร ลูกปัด  ๑๑–๑๙ กระดาน  ๑๑–๑๙ บัตรเลข  กระดาน  ๑๐–๙๐ การนับต่อเนื่อง การนับ
ข้าม กระดานคูณ กระดานหาร 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม  
  เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ รอบตัวท่ีเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น
ไป ด้วยการใช้สื่อ ได้แก่ บัตรภาพตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น วันสำคัญต่างๆ บัตรคำ ตามหน่วยการ
เรียนรู้ เช่น วันสำคัญต่างๆ จิกซอว์ ตัวต่อ กิจกรรมเสริม เช่น A – Z , 1  - 10 ส ื ่อจำลอง ช ุด การ
แปรงฟัน สื่อจำลอง ชุด สัตว์ / ผลไม้ สื่อจำลอง ชุด ตุ๊กตาอาเซียน สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อจำลอง  เช่น 
ลูกโลก  ตุ๊กตาสัตว์ สื่อหนังสือนิทาน สื่ออาเซียน สื่อไม้บล็อก กระดานไวท์บอร์ดพับได้ ฟันจำลอง
ขนาดเล็ก ร่างกายจำลอง  สื่อชุดอาชีพและยานพาหนะ เกมฝึกกล้ามเนื้อมือ ความสัมพันธ์ ตาชั่ง 2 
แขน ตาชั่งพลาสติก กระดานผสม พยัญชนะ-สระ เกมวัดทักษะด้านเหตุผล ห้องครัว-ห้องนอน จับคู่
ความสัมพันธ์ เกมจับคู่บุคคล-อาชีพ-เครื่องใช้ เครื่องหมายจราจร ชุดโบทานี(ชิ้นส่วนพฤษศาสตร์)  
ชุดโบทานี(ชุดสัตว์)  โรงหุ่น ฉากนิทาน 
 
ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรี  การเล่นตามมุม  

 จุดมุ่งหมายของการจัดศูนย์การเรียน กิจกรรมเสรี การเล่นตามมุมศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีมี
ความมุ่งหมายท่ีสำคัญโดยเฉพาะ  ดังนี้ 

 1. ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ด้วยการประกอบกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  และ
สนองความต้องการของเด็ก  โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มประสบการณ์ชีวิต   กลุ่ม
ประสาทสัมผัส  และกลุ่มคณิตศาสตร์และภาษา 

 2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกกิจกรรมด้วยตนเอง  ได้ลงมือปฏิบัติจริง         เด็ก
ได้รับความสนุกและเพลิดเพลินแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องวิตกกังวล 

 3. ฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมด้านประสาทสัมพันธ์ทางตาและมือเกิดพัฒนาการ
ทางการตัดสินใจ  การมีเหตุผล  รู ้ขนาด  จำนวนสี  และรูปลักษณะ  ทั ้งช่วยฝึกเชาวน์ปัญญา        
อันเป็นทางนำหรือเตรียมเด็กไปสู่การอ่าน  และการเขียนในโอกาสต่อไป 

 4. ฝึกเด็กให้ เรียนรู้สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนและเพ่ือนภายในสังคมเล็ก ๆ และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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 5. ฝึกเด็กให้รู้จักการเล่นเครื่องเล่น  การเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องเล่น  ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยและครบถ้วน 

 6. ให้เป็นวิธีการที่เด็ก ๆ ได้รับความรัก  ความอบอุ่น  การอบรมเลี้ยงดู และการปกป้องให้
เกิดความปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 

 7. ให้เป็นวิธ ีการช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้ร ับพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจและร่างกาย  
สติปัญญา และสังคม  ครบถ้วนพร้อมในโอกาสเดียวกัน 

 8. ให้เป็นวิธีการช่วยให้ครูทราบปัญหา  ความคับข้องใจของเด็ก  ทำให้ครูสามารถหาวิธี
ช่วยคลี่คลายปัญหาแก่เด็กได้ 

 9. เป็นวิธีการปูพื้นฐานประสบการณ์  และความรู้ ให้เด็กมีความพร้อมสามารถช่วยตนเอง
ได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับวัยของเด็ก   

 10. ให้เป็นวิธีที่ช่วยให้ครูทราบความสนใจเป็นพิเศษของเด็ก  และสามารถประเมินผล
พัฒนาการ  และพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนได้  พร้อมที่จะรายงานลงในสมุดรายงานประจำวันเด็กแต่
ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 11. ให้มีวิธีการช่วยให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอ  ในการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  สำรวจ
แหล่งวัสดุ อุปกรณ์  และคิดค้น  สร้างสรรค์  อุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้น  เพื่อส่งเสริมความพร้อมให้แก่เด็ก
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีและการเล่นตามมุมจัดเป็นมุมเล่นดังนี้ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 
 ๑. การวาดภาพและระบายสี ได้แก่ สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้   สีชอล์ก  สีน้ำ  พู่กันขนาด
ใหญ(่ประมาณเบอร์  ๑๒ )  กระดาษ เสื้อคลุม  หรือผ้ากันเปื้อน 
 ๒. การเล่นกับสี การเป่าสี  การหยดสีน้ำ การพับสี  การละเลงสี อุปกรณ์ได้แก่ สีน้ำกระดาษ 
หลอดกาแฟ  พู่กัน แป้งเปียก 
 ๓. การพิมพ์ภาพ แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้านกล้วย แม่พิมพ์จากวัสดุ
อ่ืน ๆ  เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง   กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์ สีน้ำ  สีฝุ่น  

๔.การปั้น เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว แป้งโดว์แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแป้ง   
 ๕.การพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก
ปลายมน กาวน้ำหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ  

 ๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษ
ไหม กาว  กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 
  ๗. การร้อยเช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 
  ๘. การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
  ๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ  รูปทรงต่าง ๆ  ผู้เล่นสามารถนำมาต่อ
เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการ 
  ๑๐.การสร้างรูป เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือกผูกดึงใหเ้ป็นรูปร่างต่าง ๆ  
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เกมการศึกษา  ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้ 
 ๑. เกมจับคู่ ได้แก่ จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน จับคู่ภาพเงา จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน  สิ่งที่ใช้คู่กัน จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย จับคู่ภาพกับโครงร่าง จับคู่
ภาพชิ้นส่วนที่หายไป จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน จับคู่ภาพที่ซ่อนกัน จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบ
ตรงกันข้าม จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน จับคู่แบบอุปมาอุปไมย จับคู่แบบอนุกรม 
 ๒. เกมภาพตัดต่อ 

- ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 
 ๓. เกมจัดหมวดหมู่ ได้แก่ ภาพสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาจัดเป็นพวก ๆ  เกี่ยวกับประเภทของใช้
ในชีวิตประจำวัน ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

 ๔. เกมวางภาพต่อปลาย  (โดมิโน) ได้แก่  โดมิโนภาพเหมือน โดมิโนภาพสัมพันธ์ 
 ๕. เกมเรียงลำดับ ได้แก่ เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง เรียงลำดับขนาด 
 ๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ล็อตโต้) 
 ๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 
 ๘. เกมพื้นฐานการบวก 

กิจกรรมกลางแจ้ง  สื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ 
 ๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 
 ๓. ที่เล่นน้ำ มีภาชนะใส่น้ำหรืออ่างน้ำวางบนขาตั้งที่ม่ันคง  ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี  
เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ำ เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง  กรวยกรอกน้ำ   
ตุ๊กตายาง  ฯลฯ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเคาะจังหวะ  เช่นฉิ่ง  เหล็กสามเหลี่ยม  กรับ  รำมะนา  กลอง ฯลฯ  
 ๒. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว  เช่น  หนังสือพิมพ์  ริบบิ้น  แถบผ้า  ห่วง ฯลฯ 

การเลือกสื่อมีวิธีการเลือกสื่อ  ดังนี้ 
๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน 
๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
๔. มีวิธีการใช้ง่าย และนำไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 
๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้ 

 ๙. เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก  และส่งเสริมการคิดเป็น ทำเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความม่ันใจ 
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การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาได้หลายวิธี  คือ 
  ๑.จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ศูนย์สื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ
สถานศึกษาเอกชน ฯลฯ 
  ๒.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามลำดับความจำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 
  ๓.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นป้ายโฆษณา รูปภาพจากหนังสือนิตยสาร
ต่าง ๆ  เป็นต้น 

ขั้นตอนการดำเนินการผลิตสื่อสำหรับเด็กมีดังนี้ 
 ๑. สำรวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 

๒. วางแผนการผลิต โดยกำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของเด็ก   สื่อนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้ 
๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว้ 
๔. นำสื่อไปทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งเพ่ือหาข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
๕. นำสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง 

การใช้สื่อดำเนินการดังนี้ 

 ๑. การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ มีข้ันตอน  คือ 
๑.๑ เตรียมตัวผู้สอน 

- ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
- เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ 
- จัดเตรียมสื่อและวัสดุอ่ืน ๆ  ที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
- ทดลองใช้สื่อก่อนนำไปใช้จริง 

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
- ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
- เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
- ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ไม่ใช่ทำลาย เล่นแล้วเก็บให้ถูกท่ี 

๑.๓ เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนนำไปใช้ 
- จัดลำดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง  เพ่ือความสะดวกในการสอน 
- ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ 

 ๒. การนำเสนอสื่อเพ่ือให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / 
กิจกรรมวงกลม / กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑ สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
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  ๒.๒ ใช้สื่อตามลำดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
  ๒.๓ ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน  เพราะจะทำให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมที่สอน 
  ๒.๔ ผู้สอนควรยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืน หันหลังให้
เด็ก  จะต้องพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก  พร้อมทั้งสำรวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้  เพ่ือนำไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

๒.๕ เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ 

ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพ้ืนผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน 

 ๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก  
เป็นอันตรายต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใหญ่และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาด
เล็กเกินไป เด็กอาจจะนำไปอมหรือกลืนทำให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก ลูกแก้วเล็ก  ฯลฯ   
 ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม  เป็นสัน 
 ๔. น้ำหนัก ไม่ควรมีน้ำหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก 

๕. ส่ือหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ  ฯลฯ 
๖. สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น  สีสะท้อนแสง  ฯลฯ 

การประเมินการใช้สื่อ 
  ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพื่อจะได้ทราบว่าสื่อนั้น
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้นำมาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธี
สังเกต ดังนี้ 
 ๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 

๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 
๓. สื่อนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัย    
    หรือไม่ 
๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

การเก็บ รักษา และซ่อมแซมสื่อ 
 การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก  โดยดำเนินการดังนี้ 
 ๑.เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บ
หรือจัดวางไว้ด้วยกัน  
 ๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
 ๓. ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปร่งใส  เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับ
เพ่ือให้สะดวกในการขนย้าย 
 ๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ            
เพื่อเด็กจะได้เก็บเข้าที่ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์
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ควรใช้สื่อของจริง ภาพถ่ายหรือสำเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรคำติดคู่กับ
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
  ๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จำนวนครบถ้วนหรือไม่ 
 ๖. ซ่อมแซมสื่อชำรุด และทำเติมส่วนที่ขาดหายไปให้ครบชุด 

การพัฒนาสื่อ 
  การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้นก่อนอื่นควรได้ สำรวจข้อมูล  
สภาพปัญหาต่างๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับความต้องการแนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของสื่อ  ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้ำได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้าง เช็ด หรือปัดฝุ่น
ให้สะอาด เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 
  ๓. ถ้าเป็นสื ่อที ่ผ ู ้สอนผลิตขึ ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู ่มือ
ประกอบการใช้สื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจำนวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้ น
และเก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุงพร้อมสื่อท่ีผลิต 
  ๔. พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ท้ังสื่อเสริมพัฒนาการและเป็นของ
เล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 

แหล่งการเรียนรู้  
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)ได้จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน สถานศึกษาควรดาเนินการจัดแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ ได้แบ่งประเภทของแหล่ง
เรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 ๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จัดหามาเพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจอย่างกระจ่างแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆได้แก่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข พระสงฆ ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปกครอง แม่ค้าขนม คร ูภารโรง แม่ครัว ฯลฯ 
 ๒. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน       
มีความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงโลกภายในและ
โลกภายนอก (inner world & outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)  ห้องสมุดประชาชน ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน ร้านซ่อมรถ ร้านค้าในหมู่บ้าน ตลาดหลวงปรีชา ตลาดหกแยก ศาล
เจ้าปึ่งเถ่ากง โรงเรียนวุฒิวิทยาลัย วัดเกตุแก้ว วัดป่าซาง วัดเทพวัน วัดม่วงชุม ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
 ๓. แหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอ ได้แก่ วัดร้องหลอด วัดห้วยประสิทธิ์ วัดจี้กง วัดดอยจอมแว่ 
ฟาร์มจระเข้โภคธารา สวนบัวฟ้าใสวิคตอเรีย น้ำตกปูแกง  
 ๓. สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงราย พะเยา ได้แก่ แหล่งความรู้สำคัญต่างๆ ที่เด็กให้
ความสนใจ ได้แก่ วัดร่องขุ่น วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย พระตำหนักดอยตุง 
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ไร่เชิญตะวัน สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว ภูเทียนรีสอร์ท ฝายแม่ลาว ปางช้างเผือก ศูนย์การเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดพะเยา ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ 
จังหวัดพะเยา ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

การประเมินพัฒนาการ   
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็น ส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์
หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็น
รายบุคคลที ่สามารถบอกเรื ่องราวหรือประสบการณ์ที ่ เด ็กได้ร ับว ่าเด็กเกิดการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผน 
การจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลายไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
สำหรับวิธีการประเมินที ่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก

พฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ 
ประเภทของการประเมินพัฒนาการ 

 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วย  ๑) วัตถุประสงค์  (Obejetive)  ซึ่งตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมายถึง จุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์  ๒) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Leanning) ซึ่งเป็น
กระบวนการได้มาของความรู้หรือทักษะผ่านการกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยกำหนดให้หรือที่เรียกว่า ประสบการณ์สำคัญ ในการช่วยอธิบายให้ครูเข้าใจถึงประสบการณ์        
ที่เด็กปฐมวัยต้องทำเพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และช่วยแนะผู้สอนในการสังเกต สนั บสนุน และ
วางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กและ  ๓) การประเมินผล (Evaluation) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมหรือ
ความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดขึ้นบนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตาม
ธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เรียกว่า  สภาพที่พึงประสงค์ ที่ใช้เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมิน
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พัฒนาการเด็ก เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กทั ้งนี ้ประเภทของการ
ประเมินพัฒนาการ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน     
 การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี้    

 ๑.๑)  การประเมินความก้าวหน้าของเด็ก (Formative Evaluation) หรือการประเมิน
เพื ่อพัฒนา (Formative Assessment) หรือการประเมินเพื ่อเรียน (Assessment for Learning) 
เป็นการประเมินระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กในระหว่างทำกิจกรรมประจำวัน/กิจวัตรประจำวันปกติอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ 
แปลความหมายข้อมูลแล้วนำมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของเด็ก และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินพัฒนาการกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้สอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก็ขาดประสิทธิภาพ 
เป็นการประเมินผลเพื่อให้รู ้จุดเด่น จุดที่ควรส่งเสริม ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการที ่หลากหลาย เช ่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที ่แสดงออกถึง
ความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การใช้แฟ้มสะสมงาน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของประเด็นที่
กำหนด สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประเมินความก้าวหน้าคือ การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในลักษณะ
การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเพิ่มพูน ปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 ๑.๒) การประเมินผลสรุป (Summatie Evaluation) หรือ การประเมินเพื่อตัดสินผล
พัฒนาการ (Summatie Assessment) หรือการประเมินสรุปผลของการเรียนรู้ (Assessment of 
Learning) เป็นการประเมินสรุปพัฒนาการ เพื ่อตัดสินพัฒนาการของเด็กว่ามีความพร้อมตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อของ
การศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
 ดังนั้น ผู้สอนจึงควรให้ความสำคัญกับการประเมินความก้าวหน้าของเด็กในระดับห้องเรียน
มากกว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลพัฒนาการของเด็กเม่ือสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา 

๒) แบ่งตามระดับของการประเมิน 
  การแบ่งตามระดับของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

  ๒.๑) การประเมินพัฒนาการระดับชั ้นเรียน เป็นการประเมินพัฒนาการที ่อยู ่ใน
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพ่ือพัฒนาเด็กและตัดสินผลการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากกิจกรรมหลัก/หน่วยการเรียนรู้ (Unit) ที่ผู้สอน
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ผู้สอนประเมินผลพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ที่กำหนด
เป็นเป้าหมายในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์ของหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสังเกต   
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การสนทนา การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้า แต่ละด้านของเด็กเป็น
รายบุคคล การแสดงกริยาอาการต่างๆของเด็กตลอดเวลาที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินว่าเด็กบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ละตัวบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุสภาพที่พึงประสงค์
และตัวบ่งชี้เพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู ้สอนควรสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการว่า เด็กมีผลอันเกิดจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อย
เพียงใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมหรือสะสมผลการประเมินพัฒนาการในกิจกรรมประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ หรือผลตามรูปแบบการประเมินพัฒนาการที่สถานศึกษากำหนด เพื่อนำมาเป็น
ข้อมูลใช้ปรังปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการสรุปผลการประเมินพัฒนาใน
ระดับสถานศึกษาต่อไปอีกด้วย 
 ๒.๒) การประเมินพัฒนาการระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นรายภาค/รายปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็ก
ในระดับปฐมวัยของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กตามเป้าหมายหรือไม่ เด็กมีสิ่งที่ต้องการ
ได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับสถานศึกษาไป
เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โครงการหรือวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเด็กต่อผู้ปกครอง นำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธรณชน ชุมชน หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 อนึ่ง สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับประเทศ
นั้นหากเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความพร้อม อาจมีการดำเนินงานในลักษณะของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เด็กปฐมวัยเข้ารับการประเมินก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยขอให้ถือปฏิบัติตาม
หลักการการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานประเมินพัฒนาการ 
 การดำเนินงานประเมินพัฒนาการของสถานศึกษานั้น ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการและร่วมรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
แต่ละขนาด ดังนี้ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการประเมินพัฒนาการ 
ผู้สอน ๑. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และแนวการปฏิบัติการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย 
๒. วิเคราะห์และวางแผนการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรมประจำวัน/กิจวัตร
ประจำวัน 
๓. จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประเมินพัฒนาการ และบันทึกผลการประจำวัน/กิจวัตรประจำวัน 
๔. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการ แปลผลและสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
๕. สรุปผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นเรียนลงในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น 
๖. จัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
๗. เสนอผลการประเมินพัฒนาการต่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑.กำหนดผู้รับผิดชอบงานประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร และวางแนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๒. นิเทศ กำกับ ติดตามให้การดำเนินการประเมินพัฒนาการให้บรรลุเป้าหมาย 
๓. นำผลการประเมินพัฒนาการไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑. ให้ความร่วมมือกับผู้สอนในการประเมินพฤติกรรมของเด็กท่ีสังเกตได้จากท่ีบ้านเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
แปลผลที่เที่ยงตรงของผู้สอน 
๒. รับทราบผลการประเมินของเด็กและสะท้อนให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กในปกครองของตนเอง 
๓. ร่วมกับผู้สอนในการจัดประสบการณ์หรือเป็นวิทยากรท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑. ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและแนวปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๑. ส่งเสริมการจัดทำเอกสารหลักฐานว่าด้วยการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการประเมิน
พัฒนาการในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
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๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการจัดทำเอกสารหลักฐาน 
๕. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กที่ดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดและให้ความ
ร่วมมือในการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ 

แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการจัดประสบการณ์ทุก
ขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การประเมินพฤติกรรมของเด็กก่อนการจัดประสบการณ์ การประเมินพฤติกรรม
เด็กขณะปฏิบัติกิจรรมและการประเมินพฤติกรรมเด็กเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ พฤติกรรม
การเรียนรู ้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กที ่ได้รับการประเมินนั ้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่
ผู้สอนวางแผนและออกแบบไว้ การประเมินพัฒนาการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนรู้
ของเด็กบรรลุตามเป้าหมายเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กต่อไป สถานศึกษาควรมีกระบวนการประเมินพัฒนาการและ
การจัดการอย่างเป็นระบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กสอดคล้องตามหลักการประเมินพัฒนาการ รวมทั้งสะท้อนการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แนวปฏิบัติการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา มีดังนี้ 

๑. หลักการสำคัญของการดำเนินการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยควรคำนึงถึงหลักสำคัญของการดำเนินงานการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๖ ปี ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 ๑.๒ การประเมินพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของเด็ก
และสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 ๑.๓ การประเมินพัฒนาการต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์แต่ละวัยซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ๑.๔ การประเมินพัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้อง
ดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน
สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งระดับอายุของเด็ก โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 
 ๑.๕ การประเมินพัฒนาการพิจารณาจากพัฒนาการตามวัยของเด็ก การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับอายุ และรูปแบบการจัดการศึกษา และต้องดำเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๖ การประเมินพัฒนาการต้องเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่ายได้สะท้อนและ
ตรวจสอบผลการประเมินพัฒนาการ 
 ๑.๗ สถานศึกษาควรจัดทำเอกสารบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
ระดับชั ้นเรียนและระดับสถานศึกษา เช่น แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินและ
รายงานผลพัฒนาการและสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน เพ่ือเป็นการสื่อสารข้อมูลการพัฒนาการเด็ก
ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 

๒. ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย
เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตัว
เด็กเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถือ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ดังนั้น สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานที่พึงประสงค์กำหนด ถือเป็น
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐาน
ความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมได้ ขอบเขตของการประเมิน
พัฒนาการประกอบด้วย 
 ๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน 
 ๒.๒ วธิีและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 

๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน 
 ๒.๑.๑ การประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี มีเป้าหมายสำคัญคือ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 

 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ  

  มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ ๙    ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๒.๑.๒ ประเมินคุณลักษณะตามรูปแบบการสอนมอนเตสซอรี่ที่สถานศึกษากำหนด  
 - ทักษะชีวิต 
 - ทักษะสมอง EF ๙ ด้าน   
 ๒.๑.๓ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)  
 - คุณลักษณะตามวัยที่สถานศึกษากำหนด 
 - ทักษะภาษาอังกฤษท่ีสถานศึกษากำหนด 
 - ทักษะภาษาจีนที่สถานศึกษากำหนด  

สิ่งท่ีจะประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินการมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี การรู้จักรักษาความปลอดภัย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเล่นและการออกกำลัง
กาย และการใช้มืออย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความสนใจ/
ความสามารถ/และมีความสุขในการทำงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ความรับผิดชอบในการทำงาน ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรู้สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัดอดออม และ
พอเพียง 
 ด้านสังคม ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน้า และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักษาความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื ่น การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู ้อ่ืน
เข้าใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบ
ยอด การเล่น/การทำงานศิลปะ/การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง การ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
 ทักษะชีวิต ประกอบด้วย  

การประเมินด้านความมีวินัยในตนเอง  
- รู้จักลำดับ ก่อน หลัง เก็บอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ ปฏิบัติตามข้อตกลง 

การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน  
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- รับผิดชอบในกิจวัตรประจำวันของตนเอง สื่อสารบอกความรู้สึกความต้องการ 
ของตนเอง ดูแลช่วยเหลือผู้อื่น 

การมีจิตสาธารณะ 
-  ดูแลรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสียสละ มีน้ำใจ  

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การมีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงาน 

- การร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ การปฏิบัติกิจกรรมถูกต้องตามข้ันตอน  
การอดทนรอคอย 
 ทักษะสมอง  EF ๙ ด้าน ประกอบด้วย  

EF ๑  ความจำเพื่อนำไปใช้ 
  -    จดจำวิธีการในการทำกิจกรรมตามข้ันตอน  

-    เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมนำมาต่อยอด 
EF ๒  การยั้งคิดไตร่ตรอง  
 -    คิดไตร่ตรองก่อนทำหรือพูด  

-    มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล    
EF ๓  ยืดหยุ่นความคิด  
 -    ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น  

-    แก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการใหม ่
EF ๔  ใส่ใจจดจ่อ 
 -    มีสมาธิจดจ่อในกิจกรรมที่ทำ  

-    มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมที่ทำ 
EF ๕  ควบคุมอารมณ ์ 
 -    ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา  

-    แสดงออกอย่างเหมาะสม 
EF ๖  ประเมินตนเอง 

- ทบทวนสิ่งที่ลงมือทำ  
- แก้ไขปรับปรุงผลจากการกระทำของตนเองให้ดีขึ้น 

EF ๗  ริเริ่มลงมือทำ 
- คิดริเริ่ม ลงมือทำสิ่งใหม ่  
- ตัดสินใจลงมือทำด้วยตนเอง 

EF ๘  วางแผนจัดระบบดำเนินการ 
- จัดลำดับความสำคัญ ก่อน - หลัง ของกิจกรรมที่ทำ  
- วางแผนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบตามเวลาที่กำหนด 

EF ๙  มุ่งเป้าหมาย 
- มีความเพียรพยายาม  
- มุ่งม่ันทำงานจนสำเร็จ 



๘๗ 
 

 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
คุณลักษณะตามวัย ๓ ขวบ 
- สนทนา สื่อสาร บอกความต้องการของตนเองได้   
- เขียนตามรอยได ้  
- ท่องแม่สูตรคูณแม่ 2-3 ได้  
- ไหว้สวย 
คุณลักษณะตามวัย ๔ ขวบ 
- สนทนา สื่อสาร บอกความต้องการของตนเองได้ 
- เขียนชื่อเล่นได้  
- ท่องแม่สูตรคูณแม่ 2 - 4 ได้   
- เขียนเลขอารบิก 1 - 10 ได้   
- ท่องพยัญชนะไทย ก-ฮ ได้  
- ไหว้สวย 
คุณลักษณะตามวัย ๕ ขวบ 
- สนทนา สื่อสาร บอกความต้องการของตนเองได้  
- รู้จักสระเดี่ยว ได้แก่ สระอะ สระอา สระอิ สระอี สระอุ สระอู  
- ท่องแม่สูตรคูณแม่ 2 - 6 ได ้  
- เขียนเลขอารบิก และเลขไทย  1 - 10 ได ้  
- ท่องพยัญชนะไทย ก-ฮ ได้  
- เขียนชื่อ-นามสกุลได ้  
- ไหว้สวย  
- ร้องเพลงชาติได้  
- สวดมนต์ได้ 
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 3 ขวบ 
- กล่าวทักทายสวัสดี-ขอบคุณ  
- คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน ยืนขึ้น นั่งลง  
- ร้องเพลง ABC (Alphabet A-Z) 
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 4 ขวบ 
- กล่าวทักทายสวัสดี-ขอบคุณ  
- คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน ยืนขึ้น นั่งลง  
- Alphabet A-Z (Phonic การออกเสียง)  
- บอกชื่อตัวเอง  
- ตัวเลข Number  1-10 
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ทักษะทางภาษาอังกฤษ 5 ขวบ 
- กล่าวทักทายสวัสดี-ขอบคุณ  
- คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน/ปฏิบัติตามคำสั่ง (ยืนขึ้น นั่งลง เดิน วิ่ง กระโดด ดื่มน้ำ 

ห้องน้ำ)  
- ออกเสียงPhonic Alphabet A-Z   
- บอกชื่อตัวเอง  
- ท่อง Number  1-10 
ทักษะทางภาษาจีน 3 ขวบ 

- กล่าวทักทาย (你好สวัสดี，再见ลาก่อน/พบกันใหม่)  

- รู้ความหมายของคำศัพท์และปฏิบัติตามได้ (起立ยืนขึ้น,请坐นั่งลง，

喝牛奶    ดื่มนม，吃饭กินข้าว )  

- รู้ความหมายคำศัพท์ (爸爸พ่อ，妈妈แม่)  
- ร้องเพลง 1-10 
ทักษะทางภาษาจีน 4 ขวบ 

- กล่าวทักทาย 你好สวัสดี，再见ลาก่อน/พบกันใหม่,谢谢ขอบคุณ 

- เข้าใจความหมายของคำศัพท์และปฏิบัติตามได้ (起立ยืนขึ้น, 请坐นั่งลง,

喝牛奶 ดื่มนม, 喝水ดื่มน้ำ, 吃饭กินข้าว   

- รู้ความหมายคำศัพท์ 爸爸 พ่อ, 妈妈 แม่, 我 ฉัน   
- ร้องเพลง 1-10  
- รู้จักตัวเลข 1-5 
ทักษะทางภาษาจีน 5 ขวบ 

- กล่าวทักทาย (你好สวัสดี，再见ลาก่อน/พบกันใหม่，谢谢ขอบคุณ 

- เข้าใจความหมายของคำศัพท์และปฏิบัติตามได้ 起立ยืนขึ้น,请坐นั่งลง

喝牛奶    ดื่มนม,喝水ดื่มน้ำ,吃饭กินข้าว,洗手间ห้องน้ำ 

- รู้ความหมายคำศัพท์ 爸爸พ่อ，妈妈แม่，我 ฉัน，你 เธอ  
- ร้องเพลง 1-10 และรู้จักตัวเลข 1-5  
- เขียนตัวเลขภาษาจีนตามแบบ 1-10  
- บอกชื่อตัวเอง   
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๒.๒ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละครั้งควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยมีด้วยกันหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสังเกตและการบันทึก การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบคือ การสังเกตอย่างมีระบบ ได้แก่ การ
สังเกตอย่างมจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือ การสังเกตแบบไม่เป็น
ทางการ เป็นการสังเกตในขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
และผู้สอนจดบันทึกไว้การสังเกตเป็นวิธีการที่ผู ้สอนใช้ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เมื่อมีการ
สังเกตก็ต้องมีการบันทึก ผู้สอนควรทราบว่าจะบันทึกอะไรการบันทึกพฤติกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องนำมาบันทึก
เป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใช้แบบง่ายๆคือ 
 ๑.๑ แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้บันทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผู้
บันทึกต้องบันทึกวัน เดือน ปีเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปี ที่ทำการบันทึกแต่ละครั้ง 
 ๑.๒ การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ต้องการ
ศึกษา ข้อดีของการบันทึกรายวันคือ การชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้
ผู้สอนได้พิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้เชียวชาญมีข้อมูลมากขึ้นสำหรับวินิจฉัยเด็กว่า
สมควรจะได้รับคำปรึกษาเพ่ือลดปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยัง
ช่วยชี้ให้เห็นข้อเสียของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 
       ๑.๓ แบบสำรวจรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้างละเอียด 

 ๒. การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ทั ้งเป็นกลุ ่มหรือรายบุคคล เพื ่อประเมิน
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาการด้านภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลง
ในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน 
 ๓. การสัมภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมเหมาะสม
เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล ผู้สอนควรใช้คำถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและ
ตอบอย่างอิสระจะทำให้ผู ้สอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กแต่ละคนและ
ค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ 
 การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- กำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
- กำหนดคำพูด/คำถามที่จะพูดกับเด็ก ควรเป็นคำถามที่เด็กสามารถตอบโต้หลากหลาย 

ไม่ผิด/ถูก 
การปฏิบัติขณะสัมภาษณ์ 
- ผู้สอนควรสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 
- ผู้สอนควรสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นไม่เคร่งเครียด 
- ผู้สอนควรเปิดโอกาสเวลาให้เด็กมีโอกาสคิดและตอบคำถามอย่างอิสระ 
- ระยะเวลาสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน ๑๐-๒๐ นาท ี
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 ๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล โดย
จัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน (portfolio)ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัว
เด็กโดยใช้เครื่องมือต่างๆรวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการแต่ละด้าน นอกจากนี้ยังรวมเครื่องมืออื่นๆ เช่น แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไว้ในแฟ้มผลงาน เพ่ือผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
อย่างชัดเจนและถูกต้อง การเก็บผลงานของเด็กจะไม่ถือว่าเป็นการประเมินผลถ้างานแต่ละชิ้นถูก
รวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอนและไม่มีการนำผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุง
การสอนของผู้สอน ดังนั้นจึงเป็นแต่การสะสมผลงานเท่านั้น เช่นแฟ้มผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะ
เป็นเพียงแค่แฟ้มผลงานที่ไม่มีการประเมิน แฟ้มผลงานนี้จะเป็นเครื่องมือการประเมินต่อเนื่องเมื่องาน
ที่สะสมแต่ละชิ้นถูกใช้ในการบ่งบอกความก้าวหน้า ความต้องการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสม
อย่างต่อเนื่องที่สร้างสรรค์โดยผู้สอนและเด็ก 
 ผู้สอนสามารถใช้แฟ้มผลงานอย่างมีคุณค่าสื่อสารกับผู้ปกครองเพราะการเก็บผลงานเด็ก
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในแฟ้มผลงานเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่
ลูกของตนมีเพิ่มขึ้น จากผลงานชิ้นแรกกับชิ้นต่อๆมาข้อมูลในแฟ้มผลงานประกอบด้วย ตัวอย่าง
ผลงานการเขียดเขียน การอ่าน และข้อมูลบางประการของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึก เช่นจำนวนเล่ม
ของหนังสือที่เด็กอ่าน ความถี่ของการเลือกอ่านที่มุมหนังสือในช่วงเวลาเลือกเสรี การเปลี่ยนแปลง
อารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพของความงอกงามในเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนกว่า
การประเมินโดยการให้เกรด ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแต่ละ
ชิ้นงานที่สะสมในแฟ้มผลงาน เช่น เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น เป็นชิ้นงาน
ที่แสดงความต่อเนื่องของงานโครงการ ฯลฯ ผู้สอนควรเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการคัดสรร
ชิ้นงานที่บรรจุลงในแฟ้มผลงานของเด็ก 

๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กท่ีใช้ทั่วๆไป ได้แก่ 
น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต 
มีดังนี้  
 ๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วนำไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ปกติในกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุกระทรวงสาธารณสุขซึ่งใช้สำหรับติดตามการ
เจริญเติบโตโดยรวม วิธีการใช้กราฟมีข้ันตอน ดังนี้ 
 เมื่อชั่งน้ำหนักเด็กแล้ว นำน้ำหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการ
เจริญเติบโตของเด็ก โดยดูเครื่องหมายกากบาทว่าอยู่ในแถบสีใด อ่านข้อความบนแถบสีนั้น ซึ่งแบ่ง
ภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่มคือ น้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำหนักมากเกนเกณฑ์ น้ำหนักน้อยกว่า
เกณฑ์ ข้อควรระวังสำหรับผู้ปกครองและผู้สอนคือ ควรดูแลน้ำหนักเด็กอย่างให้แบ่งเบนออกจาก
เส้นประเมินมิเช่นนั้นเด็กมีโอกาสน้ำหนักมากเกินเกณฑ์หรือน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้ข้อควรคำนึงใน
การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 
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  -เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านการเจริญเติบโต บางคนรูปร่างอ้วน บางคน
ช่วงครึ่งหลังของขวบปีแรก น้ำหนักเด็กจะขึ้นช้า เนื่องจากห่วงเล่นมากขึ้นและความอยากอาหาร
ลดลงร่างใหญ่ บางคนร่างเล็ก 
  -ภาวะโภชนาการเป็นตัวสำคัญที่เก่ียวข้องกับขนาดของรูปร่าง แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว 
  -กรรมพันธุ์ เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่คนใดคนหนึ่ง ถ้าพ่อหรือแม่เตี้ย ลูกอาจ
เตี้ยและพวกนี้อาจมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยได้และมักจะเป็นเด็กที่ทานอาหารได้น้อย 
 ๕.๒ การตรวจสุขภาพอนามัย เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาดสิ่งปกติ
ขอร่างกายที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะประเมินสุขภาพอนามัย ๙ 
รายการคือ ผมและศีรษะ หูและใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา 
ผิวหนังและใบหน้า และเสื้อผ้า 

๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ  
 การสร้างเกณฑ์หรือพัฒนาเกณฑ์หรือกำหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ผู้สอนควรให้ความสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้อ  ดังนี้ 
 ๑. การวางแผนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ เช่น จะสังเกตเด็กคนใดบ้างใน
แต่ละวัน กำหนดพฤติกรรมที่สังเกตให้ชัดเจน จัดทำตารางกำหนดการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล ราย
กลุ่ม ผู้สอนต้องเลือกสรรพฤติกรรมที่ตรงกับระดับพัฒนาการของเด็กคนนั้นจริงๆ 
 ๒. ในกรณีที่ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก ผู้สอนอาจเลือกสังเกตเฉพาะเด็กที่ทำได้ดีแล้ว
และเด็กที่ยังทำไม่ได้ ส่วนเด็กปานกลางให้ถือว่าทำได้ไปตามกิจกรรม 
 ๓. ผู้สอนต้องสังเกตจากพฤติกรรม คำพูด การปฏิบัติตามข้ันตอนในระหว่างทำงาน/กิจกรรม 
และคุณภาพของผลงาน/ชิ้นงาน ร่องรอยที่นำมาใช้พิจารณาตัดสินผลของการทำงานหรือการปฏิบัติ 
ตัวอย่างเช่น 
  ๑) เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม/ทำงาน ถ้าเด็กไม่ชอบ ไม่ชำนาญจะใช้เวลามาก                  
มีท่าทางอิดออด ไม่กล้า ไม่เต็มใจทำงาน 
  ๒) ความต่อเนื่อง ถ้าเด็กยังมีการหยุดชะงัก ลังเล ทำงานไม่ต่อเนื่อง แสดงว่าเด็กยัง
ไม่ชำนาญหรือยังไม่พร้อม 
  ๓) ความสัมพันธ์ ถ้าการทำงาน/ปฏิบัตินั ้นๆมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่ราบรื่น 
ท่าทางมือและเท้าไม่สัมพันธ์กัน แสดงว่าเด็กยังไม่ชำนาญหรือยังไม่พร้อม ท่าท่ีแสดงออกจึงไม่สง่างาม 
  ๔) ความภูมิใจ ถ้าเด็กยังไม่ชื่นชม ก็จะทำงานเพียงให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่มี
ความภูมิใจในการทำงาน ผลงานจึงไม่ประณีต 
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๒.๓.๑ ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 การให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั ้งในระดับชั ้นเรียนและระดับ
สถานศึกษาควรกำหนดในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน สถานศึกษาสามารถให้ระดับคุณภาพผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
หรือพฤติกรรมที่จะประเมินเป็นระบบตัวเลข เช่น ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือเป็นระบบที่ใช้คำสำคัญ เช่น 
ดี พอดี หรือ ควรส่งเสริมตามท่ีสถานศึกษากำหนด ตัวอย่างเช่น 
 

ระบบตัวเลข ระบบท่ีใช้คำสำคัญ 
๓ ดี 
๒ พอใช้ 
๑ ควรส่งเสริม 

 
สถานศึกษาอาจกำหนดระดับคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรม เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ระบบท่ีใช้คำสำคัญ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม เด็กมีความลังเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กยังไม่พร้อม ยัง

มั่นใจ และกลัวไม่ปลอดภัย ผู้สอนต้องยั่วยุหรือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือต้อง
คอยอยู่ใกล้  ๆค่อยๆ ให้เด็กทำทีละขั้นตอน พร้อมต้องให้กำลังใจ 

๒ หรือ พอใช้ เด็กแสดงได้เอง แต่ยังไม่คล่อง เด็กกล้าทำมากขึ้นผู้สอนกระตุ้นน้อยลง ผู้สอนต้อง
คอยแก้ไขในบางครั้ง หรือคอยให้กำลังใจให้เด็กฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

๓ หรือ ดี เด็กแสดงได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงได้เองโดย
ไม่ต้องกระตุ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี 

ตัวอย่างคำอธิบายคุณภาพ 
พัฒนาการด้านร่างกาย : สุขภาพอนามัย            พัฒนาการด้านร่างกาย : กระโดดเท้าเดียว 

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม ส่งเสริมความสะอาด ๑ หรือ ควรส่งเสริม ทำได้แต่ไม่ถูกต้อง 
๒ หรือ พอใช้ สะอาดพอใช้ ๒ หรือ พอใช้ ทำได้ถูกต้อง แต่ไม่คล่องแคล่ว 
๓ หรือ ดี สะอาด ๓ หรือ ดี ทำได้ถูกต้อง และคล่องแคล่ว 

พัฒนาการด้านอารมณ์ : ประหยัด 
ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 

๑ หรือ ควรส่งเสริม ใช้สิ่งของเครื่องใช้เกินความจำเป็น 
๒ หรือ พอใช้ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดเป็นบางครั้ง 
๓ หรือ ดี ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดตามความจำเป็นทุกครั้ง 

 
  



๙๓ 
 

 

พัฒนาการด้านสังคม : ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 

๑ หรือ ควรส่งเสริม ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
๒ หรือ พอใช้ ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยมีผู้ชี้นำหรือกระตุ้น 
๓ หรือ ดี ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ด้วยตนเอง 

  
พัฒนาการด้านสติปัญญา : เขียนชื่อตนเองตามแบบ 

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม เขียนชื่อตนเองไม่ได้ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นตัวอักษร 
๒ หรือ พอใช้ เขียนชื่อตนเองได้ มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับด้านหรือสลับที่ 
๓ หรือ ดี เขียนชื่อเองได้ ตัวอักษรไม่กลับหัว ไม่กลับด้านไม่สลับที่ 

 ๒.๓.๒ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยต่อปี
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและสมดุล ผู้สอนควรมีเวลาในการพัฒนาเด็กและเติมเต็มศักยภาพ
ของแด็ก เพ่ือให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดง
พัฒนาการของเด็กต่อเนื่องมีการประเมินซ้ำพฤติกรรมนั้นๆอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน เพื่อยืนยัน
ความเชื่อมั่นของผลการประเมินพฤติกรรมนั้นๆ และนำผลไปเป็นข้อมูลในการสรุปการประเมินสภาพ
ที่พึงประสงค์ของเด็กในแต่ละสภาพที่พึงประสงค์ นำไปสรุปการประเมินตัวบ่งชี้และมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลำดับ 
 อนึ่ง การสรุประดับคุณภาพของการประเมินพัฒนาการเด็ก วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและ
สะดวกไม่ยุ่งยากสำหรับผู้สอน คือ การใช้ฐานนิยม (Mode) ในบางครั้งพฤติกรรม หรือสภาพที่ 
พึงประสงค์หรือตัวบ่งชี้นิยมมากว่า ๑ ฐานนิยม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กล่าวคือ เมื่อมี
ระดับคุณภาพซ้ำมากกว่า ๑ ระดับ สถานศึกษาอาจตัดสินสรุปผลการประเมินพัฒนาการบนพื้นฐาน 
หลักพัฒนาการและการเตรียมความพร้อม หากเป็นภาคเรียนที่ ๑ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้
ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพต่ำกว่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กให้พร้อมมากขึ้น หากเป็นภาค
เรียนที่ ๒ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าเพื่อตัดสินและการส่งต่อ
เด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 ๒.๓.๓ การเลื่อนชั้นอนุบาลและเกณฑ์การจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
 เมื ่อสิ ้นปีการศึกษา เด็กจะได้รับการเลื ่อนชั ้นโดยเด็กต้องได้รับการประเมินมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งต่อยอด
การพัฒนาให้กับเด็กในระดับสูงขึ้นต่อไป และเนื่องจากการศึกษาระดับอนุบาลเป็นการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ไม่นับเป็นการศึกษาภาคบังคับ จึงไม่มีการกำหนดเกณฑ์การจบชั้นอนุบาล การเทียบโอน
การเรียน และเกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น และหากเด็กมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาต่อการเรียนรู้ในระดับที่
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สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปัญหา และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความช่วยเหลือ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมตำบล นักจิตวิทยา ฯลฯ เข้าร่วมดำเนินงานแก้ปัญหาได้ 

อย่างไรก็ตาม ทักษะที่นำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่าง
ชั้นอนุบาลกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ควรพิจารณามีทักษะดังนี้ 
 ๑. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง แต่งกายได้เอง เก็บ
ของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จและช่วยทำความสะอาด รู้จักร้องขอให้ช่วยเมื่อจำเป็น 
 ๒. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ วิ่งได้อย่างราบรื่น วิ่งก้าวกระโดดได้ กระด้วยสองขาพ้น
จากพ้ืน ถือจับ ขว้าง กระดอนลูกบอลได้ 
 ๓. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ ใช้มือหยิบจับอุปกรณ์วาดภาพและเขียน วาดภาพคนมี
แขน ขา และส่วนต่างๆของร่างกาย ตัดตามรอยเส้นและรูปต่างๆ เขียนตามแบบอย่างได้ 
 ๔. ทักษะภาษาการรู้หนังสือได้แก่ พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ฟังและปฏิบัติตามคำชี้แจงง่ายๆ ฟัง
เรื่องราวและคำคล้องจองต่างๆอย่างสนใจ เข้าร่วมฟังสนทนาอภิปรายในเรื่องต่างๆ รู้จักผลัดกันพูด
โต้ตอบ เล่าเรื่องและทบทวนเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆ ตามลำดับเหตุการณ์เล่าเรื ่องจาก
หนังสือภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผล อ่านหรือจดจำคำบางคำที่มีความหมายต่อตนเอง เขียนชื่อตนเองได้ 
เขียนคำท่ีมีความหมายต่อตนเอง 
 ๕. ทักษะการคิด ได้แก่ แลกเปลี่ยนความคิดและให้เหตุผลได้ จดจำภาพและวั สดุที่เหมือน
และต่างกันได้ ใช้คำใหม่ๆในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เปรียบเทียบจำนวนของวัตถุ ๒ กลุ่ม โดยใช้คำ “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากัน” อธิบายเหตุการณ์/
เวลา ตามลำดับอย่างถูกต้อง รู้จักเชื่อมโยงเวลากับกิจวัตรประจำวัน 
 ๖. ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้แก่ ปรับตัวตามสภาพการณ์ ใช้คำพูดเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
นั่งได้นาน ๕-๑๐ นาที เพื่อฟังเรื่องราวหรือทำกิจกรรม ทำงานจนสำเร็จ ร่วมมือกับคนอื่นและรู้จัก
ผลัดกันเล่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เมื่อกังวลหรือตื่นเต้น หยุดเล่นและทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ทำ
ได้ ภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 

๓. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการสื ่อสารให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองได้รับทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการ และจัดทำ
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพที่แตกต่างไปตาม
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้าน ที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ๓.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  ๑) เพื่อให้ผู ้เกี ่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ๒) เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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  ๓) เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้
ประกอบในการกำหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  
  ๓.๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย เวลาเรียนแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ
ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
และสารนิทัศน์ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก เป็นข้อมูลสำหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จในการเรียนรู้ของเด็กเพื่อนำไปในการวางแผนกำหนด
เป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก 
  ๓.๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ
ที ่พึงประสงค์ทั ้ง ๑๒ ข้อตามหลักสูตร เพื ่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนและคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และแจ้งให้ผู ้ปกครอง และผู้เกี ่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งนำไปจั ดทำเอกสาร
หลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
  ๓.๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลที่ศึกษานิเทศก์/ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพเด็กและมาตรฐานการศึกษา 

 ๓.๓ ลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสำหรับการ
รายงานได้หลายรูปแบบให้เหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคล้องกับการให้ระดับผลการประเมิน
พัฒนาการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รายงานแต่
ละฝ่ายลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข หรือคำที่เป็นตัวแทนระดับคุณภาพพัฒนาการของเด็กที่
เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้แก่  
  - ระดับผลการประเมินพัฒนาการมี ๓ ระดับ คือ ๓  ๒  ๑ 
  - ผลการประเมินคุณภาพ “ดี” “พอใช้” และ “ควรส่งเสริม”  
  ๓.๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อความให้เป็น
ภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กว่าดีขึ้น หรือควร
ได้รับการพัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.๓.๓ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้สอนสังเกต
พบ เพ่ือรายงานให้ทราบว่าผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองทราบว่าเด็กมีความสามารถ มีพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างไร เช่น  
  - เด็กรับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนด้วยมือทั้ง ๒ ข้างได้โดยไม่ใช้ลำตัวชว่ยและลูกบอลไม่ตกพ้ืน 
  - เด็กแสดงสีหน้า ท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะทำงานทุกช่วงกิจกรรม 
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  - เด็กเล่นและทำงานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ 
  - เด็กจับหนังสือไม่กลับหัว เปิด และทำท่าทางอ่านหนังสือและเล่าเรื่องได้ 

 ๓.๔ เป้าหมายของการรายงาน 
  การดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือ
ประสานงานกันพัฒนาเด็กทางตรงและทางอ้อม ให้มีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องควรได้รับการายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 

ผู้สอน 
-วางแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็ก 
-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา -ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

พ่อ แม่ และผู้ปกครอง 
-รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และพฤติกรรมต่างๆของเด็ก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด 

-ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด 

 ๓.๕ วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้ 
  ๓.๕.๑ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการในดอกสารหลักฐานการศึกษา  
ข้อมูลจากแบบรายงาน สามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบ และรับรองผลพัฒนาการของเด็ก เช่น 
  - แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น 
  - แฟ้มสะสมงานของเด็กรายบุคคล 
  - สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
  - สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 
  ฯลฯ 
  ๓.๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสามารถรายงานได้หลายวิธีเช่น 
  - รายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยประจำปี 
  - วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
  - จดหมายส่วนตัว 
  - การให้คำปรึกษา 
  - การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - การให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ของสถานศึกษา 
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การบริหารจัดการหลักสูตร 
 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ หลักสูตร 
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน  พ่อแม่  หรือ
ผู้ปกครอง และชุมชนมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 ๑.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
  การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด                          
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  ดังนี้ 
  ๑.๑  ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๒ คัดเลือกบุคลากรที่ทำงานกับเด็ก เช่น ผู้สอน  พี่เลี้ยง อย่างเหมาะสม โดย
คำนึงถึงคุณสมบัติหลักของบุคลากร  ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา  การศึกษาปฐมวัย หรือผ่าน
การอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย     
  ๑.๒.๒ มีความรักเด็ก  จิตใจดี  มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ความเป็นกันเองกับเด็ก
อย่างเสมอภาค  
  ๑.๒.๓ มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย
 ๑.๒.๔ พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้ 
 ๑.๒.๕ มีความเป็นระเบียบ  สะอาด  และรู้จักประหยัด 
 ๑.๒.๖ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติต่อเด็ก  
 ๑.๒.๗ มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของเด็ก
และตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรม 
 ๑.๒.๘  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
  ๑.๓  ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอ
ภาค และปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  ๑.๔  ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ๑.๕ เป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ กำหนด
วิสัยทัศน์  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ 
  ๑.๖ สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๗ จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  งานวิชาการหลักสูตร อย่างเป็นระบบ
และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๘  สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ 
  ๑.๙  นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร  โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
  ๑.๑๐ กำกับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
  ๑.๑๑  กำกับ  ติดตาม  ให้มีการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้  เพื่อนำผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เด็ก บริบทสังคมและให้มีความทันสมัย 
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 ๒.  บทบาทผู้สอนปฐมวัย 
  การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ 
ดังนั้น  ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผู้สอนจึงควรมีบทบาท / หน้าที่  ดังนี้ 
  ๒.๑  บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๒.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่เด็กกำหนดขึ้นด้วยตัวเด็ก
เองและผู้สอนกับเด็กร่วมกันกำหนด  โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทาง
วิชาการในการผลิตกระทำ  หรือหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล 
   ๒.๑.๓ กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด  แก้ปัญหา  ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองด้วย
วิธีการศึกษาที่นำไปสู่การใฝ่รู้  และพัฒนาตนเอง   
   ๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็ก
ทำกิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
   ๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการ
จัดการเรียนรู้  และกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
   ๒.๑.๖ ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๗ ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการดำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
   ๒.๑.๘  จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงและนำผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ 

 ๒.๒  บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 
   ๒.๒.๑  สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั ้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ  สังคมและ สติปัญญา 
   ๒.๒.๒  ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
   ๒.๒.๓  ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น  มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก   
   ๒.๒.๔  ฝึกการเรียนรู้หน้าที่  ความมีวินัย  และการมีนิสัยที่ดี 
   ๒.๒.๕  จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
   ๒.๒.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพ่ือให้
เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒.๓  บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
   ๒.๓.๑ นำนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
   ๒.๓.๒ ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
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   ๒.๓.๓  จัดทำวิจัยในชั ้นเรียน  เพื ่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / 
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   ๒.๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้มี
วิสัยทัศน์และทันสมัยทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร 

  ๒.๔  บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร 
   ๒.๔.๑ ทำหน้าที่วางแผนกำหนดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๒.๔.๒  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ให้เด็กมีอิสระ
ในการเรียนรู้ทั้งกายและใจ  เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ทำงาน และเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
   ๒.๔.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตร  เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น 

 ๓.  บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที ่จ ัดให้แก่เด็กที ่ผ ู ้สอนและพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองต้องสื่อสารกันตลอดเวลา  เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็ก  ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าที่  ดังนี้ 
  ๓.๑  มีส่วนรว่มในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ กำหนด 
แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เด็กตามศักยภาพ 
  ๓.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๔ สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น 
  ๓.๕ อบรมเลี ้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ ่น ส่งเสริมการเรียนรู ้และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก 
  ๓.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมี 
คุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  ๓.๘  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔. บทบาทของชุมชน 
 การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้
ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ ร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
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  ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  
สมาคม / ชมรมผู้ปกครอง 
  ๔.๒ มีส ่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื ่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการของสถานศึกษา 
  ๔.๓  เป็นศูนย์การเรียนรู้  เครือข่ายการเรียนรู้  ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
จากสถานการณ์จริง 
  ๔.๔  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
  ๔.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก 
และภูมิปัญญาท้องถิ ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
  ๔.๖ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการของชุมชน  และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ทำหน้าที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑  
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสำคัญอย่างยิ่ง 

บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาทั้ง
สองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นๆทั้งระบบ การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบ
ผลสำเร็จได้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๔ – ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือทำความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงาน
ด้านวิชาการท่ีจะเอ้ือต่อการเชื่อมโยงการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมต่อการศึกษา ดังตัวอย่าง
กิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดประชมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเชื่อมต่อของ
หลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อครูทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้
สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 

 ๑.๒ จัดหารเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ครู
และบุคลากรอื่นๆได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจาก
การอบรม ดูงาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น 
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๑.๔ จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา 
พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 ๑.๕ จัดให้มีการพบปะ หรือการทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง ในระหว่างที่เด็กอยู ่ในระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู ้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียน การสอนของบุตรหลานตนได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กใน
บางโอกาส 
 ๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียน
ระดับปฐมวัยศึกษาและก่อนเด็กจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ 
การศึกษาทั้งสองระดับและให้ความร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ได้ดี 
 ๒. ครูระดับปฐมวัย 
 ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนใน
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู ้ปกครองและบุคลากรอื ่นๆ รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยครูอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ซึ่งจะทำให้ครูระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้
ใหม่ต่อไป 
 ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที ่ด ีๆ เกี ่ยวกับการจัดการเร ียนรู ้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอ่ืน 
 ๓. ครูระดับประถมศึกษา 
 ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับครูและ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
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 ๓.๒ จัดสภาพห้องเร ียนให้ใกล้เคียงกับห้องเร ียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มี มุม
ประสบการณ์ภายในห้องเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติตน 
 ๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้ง
สองระดับ และเข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความเอา
ใจใส่ การดูแลและการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครู
และสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 

การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 การจัดสถานศึกษาปฐมวัยมีลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพอย่างแท้จริง 
 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมี
การดำเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ เขต
พื้นที่ทุกระดับละทุกอาชีพ การกำกับดูแลประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนำข้อมูลจากรายงานผลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 



๑๐๓ 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) พุทธศักราช ๒๕๖5 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖0 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 เด็กมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖5  เพื่อให้สถานศึกษานำ
หลักสูตรไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และปรับปรุง   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) พุทธศักราช ๒๕๖5  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยกำหนด โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพบริบท และความต้องการของชุมชน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ในคราวประชุม                 เมื่อวันที่       พฤษภาคม  ๒๕๖๕ จึงประกาศให้ใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) พุทธศักราช ๒๕๖5   
 

 ประกาศ ณ วันที่           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

               (นายวชิร  ดวงแสงทอง)                                                  (นายพรเทพ   ศรีจักร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ 
เพื่อการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดบัปฐมวยั  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี/ ตวับ่งช้ีย่อย/ รายการพิจารณา ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดมีาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดบัดมีาก 

       ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดมีาก 

       ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ระดบัดมีาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดบัดมีาก 

        ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดบัดมีาก 

        ๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดบัดมีาก 

        ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน                     
                 เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

 
 
 
 
 
 

ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ระดบัดมีาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  

      ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ระดบัดมีาก 

      ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ระดบัดมีาก 

      ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ระดบัดมีาก 

      ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ ์อุปกรณ ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับการ
ใช้งานและเพียงพอ 

ระดบัดมีาก 



มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี/ ตวับ่งช้ีย่อย/ รายการพิจารณา ระดบัคณุภาพ 
      ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ 
พัฒนาการของเด็ก 

ระดบัดมีาก 

      ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดบัดมีาก 

      ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดมีาก 

      ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ระดบัดมีาก 
        ตัวบ่งชี้ย่อย  
     ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วย
เบื้องต้น 

ระดบัดมีาก 

     ๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

ระดบัดมีาก 

     ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และ
การใช้ประโยชน์ 

ระดบัดมีาก 

     ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที/่มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ระดบัดมีาก 

     ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมกับ
การใช้งานของเด็ก 

ระดบัดมีาก 

     ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหารน้ำดื่มนำ้ใช้ 
กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

ระดบัดมีาก 

     ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแลความ
สะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ระดบัดมีาก 
       ตวับ่งชี้ย่อย  
     ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดบัดมีาก 

     ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ระดบัดมีาก 

     ๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดมีาก 

     ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดมีาก 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ของครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดบัดมีาก 
       ตวับ่งชี้ย่อย  

     ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการ
ดำเนินงานและประเมินผล 

ระดบัดมีาก 



มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี/ ตวับ่งช้ีย่อย/ รายการพิจารณา ระดบัคณุภาพ 
     ๒.๑.๒ จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย ระดบัดมีาก 

     ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ ์เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ 
ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุก
คนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดบัดมีาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ระดบัดมีาก 
       ตวับ่งชี้ย่อย  

     ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรอง
โรคและการบาดเจ็บ 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ระดบัดมีาก 

     ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสขุภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา ห ูตามกำหนด ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ระดบัดมีาก 
       ตวับ่งชี้ย่อย  

     ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม       สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ระดบัดมีาก 

    ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย 
ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับขั้นตอน พัฒนาการ 

ระดบัดมีาก 

      ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน 
วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง 
 

ระดบัดมีาก 

      ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที ่และธรรมชาติรอบตัว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

ระดบัดมีาก 



มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี/ ตวับ่งช้ีย่อย/ รายการพิจารณา ระดบัคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น 
พลเมืองดี 

ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  

     ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ สนใจและถนัด 

ระดบัดมีาก 

      ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่
รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาการ 
 

ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
 

ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  

     ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน 
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

ระดบัดมีาก 

     ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ระดบัดมีาก 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระดบัดมีาก 

• ส ำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีท่ี ๑)  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม ระดบัดมีาก 
       ตวับ่งชี้ย่อย  
     ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ระดบัดมีาก 

     ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดบัดมีาก 

     ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  
     ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  
      ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ ตามวัย ระดบัดมีาก 

      ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ ตามวัย ระดบัดมีาก 



มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี/ ตวับ่งช้ีย่อย/ รายการพิจารณา ระดบัคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  
     ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นได้
สมวัย 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 

ระดบัดมีาก 

      ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  
     ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย ระดบัดมีาก 

     ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิต ิสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดบัดมีาก 

     ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ระดบัดมีาก 

     ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  
     ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ระดบัดมีาก 

     ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
การคิดเขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ี
คุ้นเคย และสนใจ 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคย
กับภาษาอ่ืนด้วย 

ระดบัดมีาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ระดบัดมีาก 

       ตวับ่งชี้ย่อย  

     ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมท่ี
พึงประสงค์สมวัย 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

ระดบัดมีาก 

     ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ระดบัดมีาก 

 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. ศกึษาขอ้มลูเดมิ ผลการประเมนิต่างๆ ทีผ่่านมา เพือ่เป็นขอ้มลูฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตดัสนิแต่ละระดบั ก าหนดการตดัสนิคุณภาพของมาตรฐาน ม ี4 ระดบั เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการประเมนิ ดงันี้ 

   ระดบั 3 ดมีาก    คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป  
   ระดบั 2 ด ี    คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ๖๐ – ๗๙.๙๙   
   ระดบั 1 ผ่านเกณฑข์ัน้ตน้  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ๔๐ – ๕๙.๙๙ 
   ระดบั ๐ ตอ้งปรบัปรุง   คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ ต ่ากว่ารอ้ยละ ๔๐ 
  

 
 


