
 

 
หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 

  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดการศึกษาระดับอนุบาลเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแตอายุ 4-๖ ป โดยการจัด 
ประสบการณสงเสริมการเรียนรูอยางสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ดวยการเตรียมความพรอมดาน รางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ในลักษณะบูรณาการผานการเลน โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อยางสมดุล 
และตอเนื่องยึดความแตกตางระหวางบุคคล และบริบททางสังคมมีความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และ
สถานศึกษาเพ่ือใหเด็กเปนคนดี คนเกง สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

อัตลักษณโรงเรียน 
 

รักสะอาด มารยาทดี สามัคคี มีคณุธรรม 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
 

ปฺญา นรานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของนรชน 
 

คำขวัญประจำโรงเรียน 
 

เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
 

มาตรการสงเสริม 
  โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
  โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
  โครงการเปดโลกปฐมวัย 
 

วิสัยทัศน 
  สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนางานดวยวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ ์ คิดแบบบูรณาการ ใชหลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการการเรียนรู ครูและนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนใหผูเรียนเกง    
มีคุณภาพ มีคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษ
สิ่งแวดลอม พรอมดวยความปลอดภ ัย กาวไปสู ไทยแลนด 4.0 เพิ ่มพูนการศ ึกษาดวย DT (Digital 
Technology) มีทักษะอาชีพอยางเหมาะสม มีคานิยมวิถีประชาธิปไตย รู จักใชเหตุใชผล ชุมชนรวมใจ        
รวมพัฒนาดวยความสามัคคี นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชมุชน 
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พันธกิจ 
  1. สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ 
ทุกเพศ ทุกวัย  
  2. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  3. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปน
ไทย 
  4. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
  5. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
  6. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคม และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
  7. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีนิสยัรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
  8. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
  9. เสริมสราง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  10. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการ
เรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำ
ความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับ
ผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู 
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
  11. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ 
  12. เตรียมพรอม และปองกัน ใหโรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
  13. พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
  14. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษาที่มุ งเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนใหเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
  15. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย  
ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถ่ิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
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เปาประสงค 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย  
 2. ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
 4. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทกัษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
 6. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
 7. ผูเรียนมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
 8. ผูเรียนมีผลงานทางวิชาการในการแขงขันและเขาประกวด 
 9. เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการเรียนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคดิวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไปประยุกตใช
ไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน เอื้อตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานและดำรงชีวิต 
 11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 12. โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตางๆ  
 13. โรงเรียนมีโครงสรางพื้นฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดสภาพ 
บรรยากาศและสิ ่งแวดลอมที ่เหมาะสมและเอื ้อตอการเรียนรู ของผูเรียน โรงเรียนใหมีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
 14. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัด
การศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
 15. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคีเครือขาย  ยึดคุณภาพนักเรียนเปน
เปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
 

คานิยม 
  “นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน 
 

หลักการ 
  คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดศึกษาวิเคราะหขอมูล พ้ืนฐานขางตน 
แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเด็ก และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คูมือหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สำหรับ เด็กอายุ ๓ - ๖ ป) และ
ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ แลวนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำ “หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
พุทธศกัราช ๒๕๖4 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”  
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  ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนไดมีการประชุมวิเคราะหหลักสูตรเก่ียวกับผลการใชหลักสูตร ของป
ที่ผานมา พบวาควรมีการปรับปรุง และเพิ่มเติมในสวนของหลักสูตรตานทุจริต และการปรับเปลี่ยนหนวยการ
จัดประสบการณ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณ เกิดคณุคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตตอไป 
  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวาดวย สิทธิเด็ก 
ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสมัพันธที่ดีระหวางเด็กกับ พอแม เด็กกับ
ผูสอน เด็กกับผูเลี้ยงดู หรือผูที่เก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และใหการศกึษา แกเด็กปฐมวัย เพื่อให
เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน อยางเปนองครวม มีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้  
  ๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
  ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกตาง ระหวาง
บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
  ๓. ยึดพัฒนาการ และการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมีความหมาย และมีกิจกรรม ที่
หลากหลาย ไดลงมือกระทำในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เหมาะสมกับวัย และมีการพักผอน เพียงพอ  
  ๔. จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และมีความสุข  
  ๕. สรางความรู ความเขาใจ และประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็กระหวางสถานศึกษากับ พอ
แม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

จุดมุงหมาย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการตามวัย เต็มตามศักยภาพ และมีความพรอมในการ 
เรียนรูตอไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับเด็ก เมื่อจบการศกึษาระดับปฐมวัย ดังนี้  
  ๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี  
  ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม  
  ๓. มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข  
  ๔. มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖0 
สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม 
เลี้ยงดู และใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตามวัย 
และความสามารถของแตละบุคคล  
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคจำนวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบดวย  
  ๑. พัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย ๒ มาตรฐานคือ  
   มาตรฐานท่ี ๑  รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
   มาตรฐานท่ี ๒  กลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลว และประสาน
สัมพันธกัน  
  ๒. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ประกอบดวย ๓ มาตรฐานคอื  
   มาตรฐานท่ี ๓  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  
   มาตรฐานท่ี ๔  ชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
   มาตรฐานท่ี ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  
  ๓.  พัฒนาการดานสังคม ประกอบดวย ๓ มาตรฐานคือ  
   มาตรฐานท่ี ๖  มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   มาตรฐานท่ี ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย  
   มาตรฐานท่ี ๘  อยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ๔. พัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย ๔ มาตรฐานคือ  
   มาตรฐานท่ี ๙  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  
   มาตรฐานท่ี ๑๐  มีความสามารถในการคดิท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู  
   มาตรฐานท่ี ๑๑  มีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  
   มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูได เหมาะสม
กับวัย 
 

ตัวบงชี้  
  ตัวบงชี้เปนเปาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 

สภาพที่พึงประสงค  
  สภาพที่พึงประสงคเปนพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังใหเด็กเกิด บนพ้ืนฐานพัฒนาการ
ตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแตละระดับอายุ เพือ่นำไปใชในการกำหนดสาระการเรียนรู ในการจัด
ประสบการณ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ 
และสภาพที่พึงประสงค ดังนี้  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๑  รางการเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๑.๑ น้ำหนัก และ
สวนสูง ตามเกณฑ 

๑.๑.๑ น้ำหนัก และ
สวนสูงตามเกณฑของ 
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนัก และ
สวนสูงตามเกณฑของ 
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนัก และสวนสูง 
ตามเกณฑของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสัยที่ดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มี ประโยชน และ
ดื่มน้ำที ่สะอาดเม่ือมีผู
ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน 
อาหารที่มีประโยชน และ
ดื่มน้ำสะอาดดวย ตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชนไดหลายชนิด 
และดื่มน้ำสะอาดไดดวย 
ตนเอง 

 ๑.๒.๒ ลางมือกอน 
รับประทานอาหาร และ
หลังจากใชหองน้ำ หอง
สวมเมื่อมีผูชี้แนะ 

๑.๒.๒ ลางมือกอน 
รับประทานอาหาร และ
หลังจากใชหองน้ำ หอง
สวมดวยตนเอง 

๑.๒.๒ ลางมือกอน
รับประทานอาหาร และ
หลังจากใชหองน้ำหองสวม 
ดวยตนเอง 

 ๑.๒.๓ นอนพักผอน เปน
เวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผอน เปน
เวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผอนเปน 
เวลา 

 ๑.๒.๔ ออกกำลังกาย 
เปนเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย 
เปนเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกายเปน 
เวลา 

๑.๓ รักษาความ 
ปลอดภัยของ 
ตนเอง และผูอ่ืน 

๑.๓.๑ เลน และทำ 
กิจกรรมอยาง ปลอดภัย
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๑.๓.๑ เลน และทำ 
กิจกรรมอยาง ปลอดภัย
ดวยตนเอง 

๑.๓.๑ เลน ทำกิจกรรม 
และปฏิบัติตอผูอ่ืนอยาง 
ปลอดภัย 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๒  กลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสาท
สัมพันธกัน 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๒.๑ เคลื่อนไหว 
รางกายอยาง 
คลองแคลว 
ประสานสัมพันธ 
และทรงตัวได 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที ่
กำหนดได 

๒.๑.๑ เดินตอเทาไป 
ขางหนาเปนเสนตรง ได
โดยไมตองกางแขน 

๒.๑.๑ เดินตอเทาถอยหลัง 
เปนเสนตรงไดโดยไมตอง 
กางแขน 

 ๒.๑.๒ กระโดดสองขา 
ขึ้นลงอยูกับที่ได 

๒.๑.๒ กระโดดขา  
เดียวอยูกับที่ไดโดยไม 
เสีย การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป 
ขางหนาไดอยางตอเนื่อง 
โดยไมเสียการทรงตัว 

 ๒.๑.๓ วิ่งแลวหยุดได  ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด 
ขวางไดอยางคลองแคลว 

 ๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย ใช
มือ และลำตัวชวย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย ใช
มือทั้งสองขาง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลท่ีกระ 
ตอบขึ้นจากพ้ืนได 

๒.๒ ใชมือ-ตา 
ประสานสัมพันธกัน 

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบได อยางมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูป สามเหลี่ยม
ตามแบบได อยางมีมุม
ชัดเจน 

 ๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีร ู
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
๑ ชม. ได 

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีร ู
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
๐.๕ ชม. ได 

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรูขนาด 
เสนผาศูนยกลาง ๐.๒๕ ชม. 
ได 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณไดอยาง
เหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ 
ความรูสึกไดเหมาะสมกับ
บางสถานการณ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ 
ความรูสึกไดตาม
สถานการณ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ
ความรูสึกไดสอดคลองกับ 
สถานการณอยางเหมาะสม 

๓.๒ มีความรูสึกที่ด ี
ตอตนเอง และผูอ่ืน 

๓.๒.๑ กลาพูดกลา 
แสดงออก 

๓.๒.๑ กลาพูดกลา 
แสดงออกอยางเหมาะสม
บางสถานการณ 

๓.๒.๑ กลาพูดกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 
ตามสถานการณ 

 ๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงาน และ
ความสามารถของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน 
ผลงาน และความสามารถ 
ของตนเอง และผูอ่ืน 

๔.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออก ผานงาน
ศิลปะ ดนตรี และ 
การเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มี ความสุข 
และแสดงออกผานงาน 
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี ความสุข 
และแสดงออกผานงาน 
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี ความสุข 
และแสดงออกผานงาน
ศิลปะ 

 ๔.๑.๒ สนใจ มี ความสุข 
และแสดงออกผาน 
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี ความสุข 
และแสดงออกผาน 
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี ความสุข 
และแสดงออกผาน 
เสียงเพลง ดนตรี 

 ๔.๑.๓ สนใจ มี ความสุข 
และแสดง  
ทาทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี ความสุข 
และแสดง ทาทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี ความสุข 
และแสดง ทาทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต  ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได วา
สิ่งใดเปนของตนเอง และ
สิ่งใดเปนของผูอื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาต หรือ
รอคอยเม่ือ ตองการ
สิ่งของ ของผูอ่ืนเมื่อมีผู
ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ รอ
คอยเมื่อตองการสิ่งของของ
ผูอื่นดวยตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจ และ
ชวยเหลือ แบงปน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือน และมีเมตตาสัตว
เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือน และมีเมตตาสัตว
เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก เพ่ือน 
และมีเมตตาสัตวเลี้ยง 

๕.๓ มีความเห็นอก 
เห็นใจผูอ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา หรือ
ทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา  และ
ทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา และ
ทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น 
อยางสอดคลองกับ
สถานการณ 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับ 
มอบหมายจนสำเร็จ เมื่อ
มีผูชวยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับ 
มอบหมายจนสำเร็จ เมื่อ
มีผูชี้แนะ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับ
มอบหมายจนสำเร็จดวย 
ตนเอง 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๖.๑ ชวยเหลือ
ตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แตงตัวโดยมีผู 
ชวยเหลือ 

๖.๑.๑ แตงตัวดวยตนเอง ๖.๑.๑ แตงตัวดวยตนเอง 
ไดอยางคลองแคลว 

 ๖.๑.๒ รับประทาน 
อาหารดวยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทาน 
อาหารดวยตนเอง 

๖.๑.๑ รับประทานอาหาร 
ดวยตนเองอยางถูกวิธี 

 ๖.๑.๓ ใชหองน้ำหอง 
สวม โดยมีผูชวยเหลือ 

๖.๑.๓ ใชหองน้ำหอง 
สวมดวยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช และทำความ 
สะอาดหลังใชหองน้ำหอง 
สวม ดวยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง  ๖.๒.๑ เก็บของเลน ของ
ใชเขาที่เมื่อมีผูชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเลน ของ
ใชเขาที่ดวยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใช 
เขาที่อยางเรียบรอยดวย 
ตนเอง 

 ๖.๒.๒ เขาแถว 
ตามลำดับกอนหลังได 
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๖.๒.๒ เขาแถวตามลำดับ
กอนหลังได ดวยตนเอง 

๖.๒.๒ เขาแถวตามลำดับ 
กอนหลังไดดวยตนเอง 

๖.๓ ประหยัด และ 
 พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช
อยางประหยัด และ
พอเพียง เมื่อมีผูชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช
อยางประหยัด และ
พอเพียง เมื่อมีผูชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช 
อยางประหยัด และพอเพียง 
ดวยตนเอง 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความเปนไทย 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๗.๑ ดูแลรักษา 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแล 
รักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เมื่อมีผูชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแล 
รักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เมื่อมีผูชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 

 ๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่  ๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่ 

๗.๒ มีมารยาทตาม 
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเปนไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยไดเมื่อมี ผู
ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยไดดวย 
ตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยไดตาม
กาลเทศะ 

 ๗.๒.๒ กลาวคำขอบคุณ 
และขอโทษ เมื่อมีผูชี้แนะ 

๗.๒.๒ กลาวคำขอบคุณ 
และขอโทษดวยตนเอง 

๗.๒.๒ กลาวคำขอบคุณ 
และขอโทษดวยตนเอง 

 ๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อไดยิน
เพลงชาติไทย และเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติไทย และเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรง และรวม 
รองเพลงชาติไทย และเพลง
สรรเสริญพระบารมี 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๘  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๘.๑ ยอมรับความ 
เหมือน และความ
แตกตางระหวาง 
บุคคล 

๘.๑.๑ เลน และทำ 
กิจกรรมรวมกับเด็กที่ 
แตกตางไปจากตน 

๘.๑.๑ เลน และทำ 
กิจกรรมรวมกับเด็กที่ 
แตกตางไปจากตน 

๘.๑.๑ เลน และทำกิจกรรม 
รวมกับเด็กที่แตกตางไปจาก 
ตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธที่
ด ีกับผูอื่น 

๘.๒.๑ เลนรวมกับเพ่ือน ๘.๒.๑ เลนหรือทำงาน 
รวมกับเพ่ือนเปนกลุม 

๘.๒.๑ เลนหรือทำงาน 
รวมมือกับเพื่อนอยางมี 
เปาหมาย 

 ๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทาย
ผูใหญ และบุคคลที่
คุนเคย เมื่อมีผูชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ 
พูดคุยกับผูใหญ และ
บุคคลที่คุนเคยไดดวย 
ตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย และ
พูดคุยกับผูใหญ และบุคคล
ที ่คุนเคยไดเหมาะสมกับ 
สถานการณ 

๘.๓ ปฏิบัติตน 
เบื้องตนในการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตาม 
ขอตกลงเม่ือมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสวนรวมสราง 
ขอตกลง และปฏิบัติตาม 
ขอตกลงเม่ือมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสวนรวมสราง
ขอตกลง และปฏิบัติตาม 
ขอตกลงดวยตนเอง 

 ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปน 
ผูนำ และผูตามเมื่อมีผู
ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปน 
ผูนำ และผูตามไดดวย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนำ 
และผูตามไดเหมาะสมกับ 
สถานการณ 

 ๘.๓.๓ ยอมรับการ 
ประนีประนอมแกไข 
ปญหาเมื่อมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แกไขปญหาโดยปราศจาก
การใชความรุนแรง เมื่อมี
ผูชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแกไข 
ปญหาโดยปราศจากการใช 
ความรุนแรงดวยตนเอง 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๙  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๙.๑ สนทนาโตตอบ 
และเลาเรื่องให 
ผูอื่นเขาใจ 

๙.๑.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ 
และพูดโตตอบ เก่ียวกับ
เรื่องที่ฟง 

๙.๑.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ 
และสนทนาโตตอบ 
สอดคลองกับเรื่องท่ีฟง 

๙.๑.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ 
และสนทนาโตตอบอยาง 
ตอเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ 
ฟง 

 ๙.๑.๒ เลาเรื่องดวย 
ประโยคสั้น ๆ  

๙.๑.๒ เลาเรื่องเปน 
ประโยคอยางตอเนื่อง 

๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราว 
ตอเนื่องได 

๙.๒ อาน เขียนภาพ 
และสัญลักษณได 

๙.๒.๑ อานภาพ และพูด
ขอความดวยภาษาของตน 

๙.๒.๑ อานภาพ
สัญลักษณ คำ พรอมทั้งชี้
หรือกวาดตามองขอความ
ตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อานภาพสัญลักษณ 
คำ ดวยการชี้ หรือกวาดตา 
มอง จุดเริ่มตน และจุดจบ 
ของขอความ 

 ๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย อยาง
มีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคลาย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง 
ตามแบบ เขียนขอความดวย 
วธิีที่คดิข้ึนเอง 

 
  มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๑๐.๑ มี
ความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ของสิ่งตาง ๆ จากการ 
สังเกตโดยใชประสาท 
สัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
และสวนประกอบของสิ่ง 
ตาง ๆ จากการสังเกต 
โดยใชประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
สวนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
จากการสังเกตโดยใช 
ประสาทสัมผัส 

 ๑๐.๑.๒ จับคูหรือ 
เปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ 
โดยใชลักษณะหรือหนาที ่
การใชงานเพียงลักษณะ 
เดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู และ
เปรียบเทียบความ 
แตกตางหรือความ 
เหมือนของสิ่งตาง ๆ โดย

๑๐.๑.๒ จับคู และ
เปรียบเทียบความแตกตาง 
และความเหมือนของสิ่ง 
ตาง ๆ โดยใชลักษณะที ่
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

ใชลักษณะที่สังเกต พบ
เพียงลักษณะเดียว 

สังเกตพบสองลักษณะขึ้น 
ไป 

 ๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งตาง ๆ 
ตามลักษณะหรือหนาที่
การใชงาน 

๑๐.๑.๓ จำแนก และจัด 
กลุมสิ่งตาง ๆ โดยใช 
อยางนอยหนึ่งลักษณะ 
เปนเกณฑ 

๑๐.๑.๓ จำแนก และจัด 
กลุมสิ่งตาง ๆ โดยใชตั้งแต 
สองลักษณะขึ้นไปเปน 
เกณฑ 

 ๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ 
สิ่งของหรือเหตุการณ 
อยางนอย ๓ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ 
สิ่งของหรือเหตุการณ 
อยางนอย ๔ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ 
และเหตุการณอยางนอย ๕ 
ลำดับ 

๑๐.๒ มี 
ความสามารถในการ 
คิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุที่เกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการ 
กระทำเมื่อมีผูชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ 
ผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ 
หรือการกระทำเม่ือมีผู 
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง 
สาเหตุ และผลที่เกิดข้ึนใน 
เหตุการณหรือการกระทำ 
ดวยตนเอง 

 ๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเน สิ่งท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้น หรือมีสวนรวมใน 
การลงความเห็นจาก 
ขอมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที ่
อาจจะเกิดขึ้น และมีสวน 
รวมในการลงความเห็น จาก
ขอมูลอยางมีเหตุผล 

๑๐.๓ มี 
ความสามารถในการ
คิดแกปญหา และ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง 
งาย ๆ  

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง 
งาย ๆ และเริ่มเรียนรูผล 
ที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง 
งาย ๆ และยอมรับผลท่ี 
เกิดขึ้น 

 ๑๐.๓.๒ แกปญหาโดย 
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญหา และ
แกปญหาโดยลองผิด ลอง
ถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญหาสราง 
ทางเลือก และเลือกวิธ ี
แกปญหา 

 
 
  



16 

 
หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๑๑.๑ ทำงานศิลปะ 
ความจินตนาการ 
และความคิด
สรางสรรค 

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน 
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด 
ความรูสึกของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน 
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด 
ความรูสึกของตนเอง โดย
มีการดัดแปลง และแปลก
ใหมจากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน ศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรูสึกของ ตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหมจาก
เดิม และมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น 

๑๑.๒ แสดงทาทาง/ 
เคลื่อนไหวตาม 
จินตนาการอยาง 
สรางสรรค 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว 
ทาทางเพ่ือสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึกของ 
ตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว 
ทาทางเพ่ือสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึกของ 
ตนเองอยางหลากหลาย 
หรือแปลกใหม 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวทาทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรูสึกของ ตนเองอยาง
หลากหลาย และแปลกใหม 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสม
กับวัย 
 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๓-๔ ป อายุ ๔-๕ ป อายุ ๕-๖ ป 

๑๒.๑ มีเจตคติที่ดี
ตอ การเรียนรู 

๑๒.๑.๑ สนใจฟงหรือ 
อานหนังสือดวยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม 
เก่ียวกับสัญลักษณหรือ 
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ
มาอาน และเขียน สื่อ
ความคิดดวยตนเอง เปน
ประจำอยางตอเนื่อง 

 ๑๒.๑.๒ กระตือรือรนใน 
การเขารวมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน ใน
การเขารวมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรนใน 
การรวมกิจกรรมตั้งแต ตน
จนจบ 

๑๒.๒ มี 
ความสามารถ ใน
การแสวงหาความรู 

๑๒.๒.๑ คนหาคำตอบ 
ของขอสงสัยตาง ๆ ตาม 
วิธีการที่มีผูชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ คนหาคำตอบ 
ของขอสงสัยตาง ๆ ตาม 
วิธกีารของตนเอง 

๑๒.๒.๑ คนหาคำตอบ ขอ
สงสัยตาง ๆ โดยวิธีการ
หลากหลายดวยตนเอง 

 ๑๒.๒.๒ ใชประโยค 
คำถามวา “ใคร” “อะไร” 
ในการคนหา 

๑๒.๒.๒ ใชประโยค 
คำถามวา “ที่ไหน” 
“ทำไม” ในการคนหา 
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใชประโยคคำถาม
วา “เมื่อไร” “อยางไร” ใน
การคนหา คำตอบ 

 

การจัดเวลาเรียน  
  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดกำหนดกรอบโครงสรางเวลา ในการจัดประสบการณ
ใหกับเด็ก ๓ - ๖ ป โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุของเด็กที่เริ่มเขาสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยูกับสถานศึกษาแตละแหง โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๘๐ วันตอ ๑ ป
การศกึษา ในแตละวันจะใชเวลาไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 

ชวงอายุ อายุ ๓ - ๖ ป 

สาระการเรียนรู 

ประสบการณสำคัญ  
- ดานรางกาย  
- ดานอารมณ จิตใจ  
- ดานสังคม  
- ดานสติปญญา 

สาระที่ควรเรียนรู  
- เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และ 
สถานที่แวดลอมเด็ก  
- ธรรมชาติรอบตัว  
- สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ปการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน หรือ 20๐ วัน/วันละ ๕-๖ ชั่วโมง 
 

 

โครงสรางเวลาเรียน 
ชั้นอนุบาลปท่ี  ๒ – ๓ 

 
ภาคเรียนที ่ เวลาเรียน (วัน) หมายเหตุ 

๑ ๑๐๐  
๒ ๑๐๐  

รวม ๒๐๐  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

การจัดกิจกรรมประจำวัน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 

ที ่ กิจกรรมประจำวัน 

ชั้นอนุบาลปท่ี ๑ 
(อาย ุ๓-๔ป) 
เวลาเรียน  
(นาที/ วัน) 

ชั้นอนุบาลปท่ี ๒ 
(อาย ุ๔-๕ป) 
เวลาเรียน  
(นาที/ วัน) 

ชั้นอนุบาลปท่ี ๓ 
(อาย ุ๕-๖ป) 
เวลาเรียน  
(นาที/ วัน) 

๑ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ  ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๒ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 30 30 30 

๓ กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม 3๐ 3๐ 3๐ 

๔ กิจกรรมเสริมประสบการณ  15 15 15 

๕ กิจกรรมการเลนกลางแจง 45 45 45 

๖ กิจกรรมเกมการศึกษา  ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๗ ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน  
- ตรวจสุขภาพ ไปหองน้ำ  
- ลางมือ ลางเทา  
- รับประทานอาหารกลางวัน /แปรงฟน 
- ทำสมาธิ/ ไหวพระ/ นอนพักผอน  
- เก็บที่นอน ลางหนา ดื่มนม  

 
๑๐ 
๑๐ 
5๐ 

๑๒๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
5๐ 

๑๒๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๐ 
5๐ 

๑๒๐ 
๑๐ 

รวม ๖ ชั่วโมง/วัน ๖ ชั่วโมง/วัน ๖ ชั่วโมง/วัน 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตารางกิจกรรมประจำวัน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 

เวลา กิจกรรม 

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ รับเด็ก 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ กิจกรรมหนาเสาธง 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๐ ตรวจสุขภาพ  ไปหองน้ำ  
๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ กิจกรรมเสริมประสบการณ 
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ กิจกรรมกลางแจง 
๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๐ ลางมือ  ลางเทา 
๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟน 
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ ทำสมาธิ/ ไหวพระ/ นอนพักผอน 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ เก็บที่นอน ลางหนา ดื่มนม 
๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ กิจกรรมเกมการศึกษา 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ เตรียมตัวกลับบาน 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

หนวยการจัดประสบการณ ภาคเรียนท่ี ๑  
ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 – 3 

 

ที ่ หนวยการจัดประสบการณ สาระการเรียนรู หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศ  เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  

2 โรงเรียนของเรา  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

3 ตัวเรา  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

4 หนูทำได  เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  

5 ครอบครัวมีสุข  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

6 อาหารดีมีประโยชน  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

7 ฝน  ธรรมชาติรอบตัว  

8 ขาว ธรรมชาติรอบตัว  

9 ปลอดภัยไวกอน  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

11 วันแม  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

12 รักเมืองไทย สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

13 ของเลนของใช บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

14 ชุมชนของเรา บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

15 ตนไมท่ีรัก  ธรรมชาติรอบตัว  

16 ดิน หิน ทราย  ธรรมชาติรอบตัว  

17 สัตวนารัก  ธรรมชาติรอบตัว  

18 การคมนาคม  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

19 โครงการ   

20 โครงการ   
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

หนวยการจัดประสบการณ ภาคเรียนท่ี 2  
ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 – 3 

 

ที ่ หนวยการจัดประสบการณ สาระการเรียนรู หมายเหตุ 

21  รูรอบ – ปลอดภัย  เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  

22  ลอยกระทง  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

23  กลางวัน – กลางคนื  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  

24  คานิยมไทย เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  

25  วันชาติ  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

26  เศรษฐกิจพอเพียง  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

27  เทคโนโลย ีและการสื่อสาร  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

28  สนุกกับตัวเลข  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

29  วันขึ้นปใหม  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

30  วันเด็ก – วันครู  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

31  ขนาด รูปราง รูปทรง  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

32  โลกสวยดวยสีสัน  บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  

33  ฤดูหนาว  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  

34  แรง และพลังงานชีวิตประจำวัน  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

35  เสียงรอบตัว  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

36  รักการอาน  เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  

37  ปริมาตร – น้ำหนัก  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  

38  ฤดูรอน  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  

39 โครงงาน   

40 โครงงาน   
 

หมายเหตุ บูรณาการกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมโตไปไมโกง กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ ลงใน
หนวยการเรียนรู 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

สาระการเรียนรูรายป  
  สาระการเรียนรู เปนสื่อกลางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกดาน ใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบดวย ประสบการณสำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู 
ดังนี้  
  ๑. ประสบการณสำคัญ  
   ประสบการณสำคัญเปนแนวทางสำหรับผูสอนนำไปใชในการออกแบบ การจัดประสบการณใหเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู ลงมือปฏิบัติ และไดรับการสงเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกดาน ดังนี้  
   ๑.๑  ประสบการณสำคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมี โอกาส
พัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อ และระบบ ประสาท ใน
การทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมตาง ๆ และสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย สุข
นิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี ้
 

ดานรางกาย ประสบการณสำคัญ 

๑.๑.๑ การใชกลามเนื้อ
ใหญ  

(๑) การเคลื่อนไหวอยูกับที ่ 
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่ 
(๓) การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ  
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใชการประสานสัมพันธของการใช กลามเนื้อใหญในการขวาง 
การจับ การโยน การเตะ  
(๕) การเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

๑.๑.๒ การใชกลามเนื้อ
เล็ก  

(๑) การเลนเครื่องเลนสัมผัส และการสรางจากแทงไม บล็อก  
(๒) การเขียนภาพ และการเลนกับส ี 
(๓) การปน  
(๔) การประดิษฐสิ่งตาง ๆ ดวย เศษวัสด ุ 
(๕) การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการรอยวัสด ุ

๑.๑.๓ การรักษา
สุขภาพ อนามัยสวนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความ
ปลอดภัย 

(๑) การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน  
(๒) การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณ เก่ียวกับการปองกัน และรักษาความ
ปลอดภัย  
(๓) การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย  
(๔) การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตาง ๆ  

๑.๑.๕ การตระหนักรู
เก่ียวกับ รางกายตนเอง 

(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
(๒) การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีดขวาง 
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   ๑.๒  ประสบการณสำคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กได 
แสดงออกทางอารมณ และความรูสึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เปน อัตลักษณ 
ความเปนตัวของตัวเอง มีความสุข ราเริงแจมใส การเห็นอกเห็นใจผู อื ่น ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
 

ดานอารมณ ประสบการณสำคัญ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ 
ดนตรี  

(๑) การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตตอบ เสียงดนตร ี 
(๒) การเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตร ี 
(๔) การเลนบทบาทสมมต ิ 
(๕) การทำกิจกรรมศลิปะตาง ๆ  
(๖) การสรางสรรคสิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเลน  (๑) การเลนอิสระ  
(๒) การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ  
(๓) การเลนตามมุมประสบการณ  
(๔) การเลนนอกหองเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม 
จริยธรรม  

(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ  
(๒) การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
(๓) การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออก
ทาง อารมณ 

(๑) การพูดสะทอนความรูสึกของตนเอง และผูอื่น  
(๒) การเลนบทบาทสมมต ิ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตร ี 
(๔) การรองเพลง  
(๕) การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ
เฉพาะ ตน และเชื่อวา
ตนเอง มีความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็น
ใจผูอื่น  

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผูอ่ืนมีความสุข เห็นใจเม่ือผูอ่ืนเศรา หรือเสียใจ และ
การชวยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับ บาดเจ็บ 
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   ๑.๓  ประสบการณสำคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส 
ปฏิสัมพันธกับบุคคล และสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ผานการเรียนรูทางสังคม 
เชน การเลน การทำงานกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแกปญหาขอขัดแยงตาง ๆ 
 

ดานสังคม ประสบการณสำคัญ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติ
กิจวัตร ประจำวัน 

(๑) การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน  
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใชที่ใชแลว มาใชซ้ำ หรือแปรรูป
แลวนำกลับมาใชใหม  
(๔) การเพาะปลูก และดูแลตนไม  
(๕) การเลี้ยงสัตว  
(๖) การสนทนาขาว และเหตุการณที่เก่ียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจำวัน 

๑.๓.๒ การดูแลรักษา 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

(๑) การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก
หองเรียน  
(๒) การใชวัสดุ และสิ่งของเครื่องใชอยางคุมคา  
(๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใชที่ใชแลว มาใชซ้ำหรือ แปรรูป
แลวนำกลับมาใชใหม  
(๔) การเพาะปลูก และดูแลตนไม  
(๕) การเลี้ยงสัตว  
(๖) การสนทนาขาว และเหตุการณที่เก่ียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจำวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม 
วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ความเปนไทย 

(๑) การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปนคนไทย  
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัย และประเพณีไทย  
(๓) การประกอบอาหารไทย  
(๔) การศึกษานอกสถานที่  
(๕) การละเลนพ้ืนบานของไทยฃ 

๑.๓.๔ การมี
ปฏิสัมพันธ มีวินัย มี
สวนรวม และบทบาท
สมาชิก ของสังคม 

(๑) การรวมกำหนดขอตกลงของหองเรียน  
(๒) การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน  
(๓) การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
(๔) การดูแลหองเรียนรวมกัน  
(๕) การรวมกิจกรรมวันสำคัญ 

๑.๓.๕ การเลน และ
ทำงาน แบบรวมมือ
รวมใจ 

(๑) การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(๒) การเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืน  
(๓) การทำศิลปะแบบรวมมือ 
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ดานสังคม ประสบการณสำคัญ 

๑.๓.๖ การแกปญหา  
ความขัดแยง 

(๑) การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหา  
(๒) การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 

๑.๓.๗ การยอมรับใน
ความ เหมือน และ
ความ แตกตางระหวาง  
บุคคล 

(๑) การเลนหรือทำกิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือน 

 
   ๑.๔ ประสบการณสำคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรู 
และเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว ผานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม บุคคล และสื่อตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กพัฒนาการใชภาษา จินตนาการ ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การคิด 
เชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที ่เปน 
พ้ืนฐานของการเรียนรูในระดับที่สูงข้ึนตอไป 
 

ดานสติปญญา ประสบการณสำคัญ 

๑.๔.๑ การใชภาษา  (๑) การฟงเสียงตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม  
(๒) การฟง และปฏิบัติตามคำแนะนำ  
(๓) การฟงเพลง นิทาน คำคลองจอง บทรอยกรองหรือเรื่องราวตาง ๆ  
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความตองการ  
(๕) การพูดกับผูอื่นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง หรือพูดเลา เรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง  
(๖) การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
(๗) การพูดอยางสรางสรรคในการเลน และการกระทำตาง ๆ  
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด  
(๙) การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใชในการสื่อสาร  
(๑๐) การอานหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ  
(๑๑) การอานอยางอิสระตามลำพัง การอานรวมกัน การอานโดยมีผูชี้แนะ  
(๑๒) การเห็นแบบอยางของการอานที่ถูกตอง  
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร คำ และขอความ  
(๑๔) การอาน และชี้ขอความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก ซาย ไปขวา และ
จากบนลงลาง  
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุนเคย  
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเปนคำผานการอานหรือ เขียนของผูใหญ  
(๑๗) การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสรางซ้ำ ๆ กัน จาก นิทาน เพลง 
คำคลองจอง  
(๑๘) การเลนเกมภาษา  
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ดานสติปญญา ประสบการณสำคัญ 

(๑๙) การเห็นแบบอยางของการเขียนที่ถูกตอง  
(๒๐) การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุนเคย  
(๒๒) การคิดสะกดคำ และเขียนเพ่ือสื่อความหมายดวยตนเอง อยางอิสระ 

๑.๔.๒ การคดิรวบยอด
การ คิดเชิงเหตุผลการ
ตัดสินใจ และแกปญหา 

(๑) การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่ง
ตาง ๆ โดยใชประสาทสัมผัสอยาง เหมาะสม  
(๒) การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน  
(๓) การบอก และแสดงตำแหนง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งตาง ๆ ดวยการ
กระทำ ภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ  
(๔) การเลนกับสื่อตาง ๆ ที่เปนทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย  
(๕) การคดัแยก การจัดกลุม และการจำแนกสิ่งตาง ๆ ตาม ลักษณะ และรูปราง 
รูปทรง  
(๖) การตอของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญใหสมบูรณ และการแยก ชิ้นสวน  
(๗) การทำซ้ำ การตอเติม และการสรางแบบรูป  
(๘) การนับ และแสดงจำนวนของสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน  
(๙) การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวนของสิ่งตาง ๆ  
(๑๐) การรวม และการแยกสิ่งตาง ๆ  
(๑๑) การบอก และแสดงอันดับที่ของสิ่งตาง ๆ  
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งตาง ๆ โดยใชเครื่องมือ และหนวยที่ไมใช หนวยมาตรฐาน  
(๑๓) การจับคู การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ สิ่งตาง ๆ ตาม ลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร  
(๑๔) การบอก และเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณตาม ชวงเวลา  
(๑๕) การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับเหตุการณในชีวิตประจำวัน  
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ หรือการกระทำ 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนอยางม ีเหตุผล  
(๑๘) การมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล  
(๑๙) การตัดสินใจ และมีสวนรวมในกระบวนการแกปญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการ 
และความคิดสรางสรรค 

(๑) การรับรู และแสดงความคดิความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และชิ้นงาน  
(๒) การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา ทาทาง การ เคลื่อนไหว และศิลปะ  
(๓) การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปรางรูปทรงจากวัสดุท่ี หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู และการ
แสวงหาความรู 

(๑) การสำรวจสิ่งตาง ๆ และแหลงเรียนรูรอบตัว  
(๒) การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  
(๓) การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาคำตอบของขอสงสัยตาง ๆ  
(๔) การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล และนำเสนอขอมูลจาก การสืบเสาะหา
ความรูในรูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิอยางงาย 
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การวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป 
พัฒนาการดานรางกาย 
 มาตรฐานที่ ๑  รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

๑.๑ น้ำหนัก และ 
สวนสูงตามเกณฑ 

๑.๑.๑ น้ำหนัก และ
สวนสูง ตามเกณฑ
ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนัก และ
สวนสูง ตามเกณฑของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนัก และ
สวนสูง ตามเกณฑของ
กรมอนามัย 

๑. การรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตัว  
- การปฏิบัติตนตาม สุขอนามัย สุขนิสัยที่
ด ีในกิจวัตรประจำวัน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การรับประทานอาหารที่มี ประโยชน 

๑.๒ มีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสัยที่
ด ี

๑.๒.๑ ยอม
รับประทาน อาหาร
ที่มีประโยชน และ
ดื่มน้ำสะอาดเมื่อมีผู
ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที่ม ีประโยชน 
และดื่มน้ำสะอาด ได
ดวยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหาร ที่มีประโยชนได
หลายชนิด และดื่มน้ำ
สะอาดไดดวย ตนเอง 

๑. การรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตัว  
- การปฏิบัติตนตาม สุขอนามัย สุขนิสัยที่
ด ีในกิจวัตรประจำวัน  
- การประกอบอาหาร ไทย 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- อาหารท่ีมีประโยชน และไมมี ประโยชน  
- อาหารหลัก ๕ หมู  
- การรับประทานอาหาร  
- การมีเจตคติที่มีตอการ รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน 
- มารยาทในการรับประทานอาหาร 

 ๑.๒.๒ ลางมือกอน 
รับประทานอาหาร 
และ 

๑.๒.๒ ลางมือกอน 
รับประทานอาหาร 

๑.๒.๒ ลางมือกอน 
รับประทานอาหาร 

๑.การรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตัว  
- การปฏิบัติตนตาม สุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีใน กิจวัตรประจำวัน  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย และการรักษา
ความปลอดภัย  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

หลังจากใชหองน้ำ
หองสวม เมื่อมีผู
ชี้แนะ 

และหลังจากใชหองน้ำ
หองสวม ดวยตนเอง 

และหลังจากใชหองน้ำ
หองสวม ดวยตนเอง 

๒. การรักษาความปลอดภัย  
- การปฏิบัติใหปลอดภัยใน กิจวัตร
ประจำวัน  
- การฟงนิทานเรื่องราว เหตุการณ
เก่ียวกับการปองกัน และรักษาความ 
ปลอดภัย  
- การชวยเหลือตนเองใน กิจวัตร
ประจำวัน 

- วิธีระวังรักษารางกายให สะอาด และมี
สุขอนามัยที่ดี 

 ๑.๒.๓ นอนพักผอน
เปนเวลา  

๑.๒.๓ นอนพักผอน
เปนเวลา  

๑.๒.๓ นอนพักผอน
เปนเวลา  

๑. การรักษาสุขภาพ อนามัยสวนตัว  
- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจำวัน  
- การเลนเครื่องเลนสนาม อยางอิสระ  
๒. การตระหนักรูเก่ียวกับ รางกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตัวเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่  
- การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีด ขวาง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- ประโยชนของการนอน หลับพักผอน 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

 ๑.๒.๔ ออกกำลัง
กายเปน เวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
เปน เวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
เปน เวลา 

๑. ใชกลามเนื้อใหญ  
- การเคลื่อนไหวอยูกับที ่ 
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสด ุอุปกรณ  
- การเคลื่อนไหวที่ใชการ ประสาน
สัมพันธของการใช การเนื้อใหญ  
- การเลนเครื่องเลนสนาม อยางอิสระ  
๒. การตระหนักรูเก่ียวกับ รางกายตนเอง  
- การเคลือ่นไหวโดย  
ควบคุมตัวเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พ้ืนที่  
- การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีด ขวาง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- ประโยชนของการออก กำลังกาย  
- การเลนเครื่องเลนสนาม อยางถูกวิธี 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัย ของ
ตนเอง และผูอ่ืน 

๑.๓.๑ เลน และทำ
กิจกรรม อยาง
ปลอดภัยเมื่อมีผู
ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เลน และทำ
กิจกรรม อยาง
ปลอดภัยดวยตนเอง 

๑.๓.๑ เลน และทำ
กิจกรรม และปฏิบัติตอ
ผูอื่น อยาง ปลอดภัย 

๑. การรักษาความปลอดภัย  
- การปฏิบัติใหปลอดภัยใน กิจวัตร
ประจำวัน  
- การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณ 
เก่ียวกับการ ปองกัน และรักษาความ 
ปลอดภัย  

ตัวเด็ก  
- การรักษาความปลอดภัย ของตนเอง และ
การปฏิบัติ ตอผูอ่ืนอยางปลอดภัยใน 
ชีวิตประจำวัน  
- การปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เมื่อเจ็บปวย  



31 

 
หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

- การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย  
- การเลนบทบาทสมมุติ เหตุการณตาง ๆ  

- การระวังภัยจากคนแปลก หนา และ
อุบัติเหตุตาง ๆ  

 

พัฒนาการดานรางกาย 
 มาตรฐานที่ ๒  กลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

๒.๑ เคลื่อนไหว
รางกาย อยาง
คลองแคลว 
ประสาน สัมพันธ 
และทรงตัวได 

๒.๑.๑ เดินตามแนว 
ที่กำหนดได 

๒.๑.๑ เดินตอเทาไป
ขางหนา เปนเสนตรง
ไดโดยไมตองกางแขน 

๒.๑.๑ เดินตอเทาถอย
หลัง เปนเสนตรงได 
โดยไมตอง กางแขน 

๑. ใชกลามเนื้อใหญ  
- การเคลื่อนไหวอยูกับที ่ 
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสด ุอุปกรณ  
- การเคลื่อนไหวที่ใชประสานสัมพันธของ
การใช กลามเนื้อใหญในการขวาง การจับ 
การโยน การเตะ  
- การเลนเครื่องเลนสนาม อิสระ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- สามารถเคลื่อนไหวโดย ควบคุมรางกายไป
ในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ตาง ๆ  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

 ๒.๑.๒ กระโดดสอง
ขา ขึ้นลงอยูกับที่ได 

๒.๑.๒ กระโดดขา
เดียว อยูกับที่ไดโดยไม
เสียการทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว 
ไปขางหนาไดอยาง
ตอเนื่อง โดยไมเสียการ
ทรงตัว 

๑. ใชกลามเนื้อใหญ  
- การเคลื่อนไหวอยูกับที ่ 
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสด ุอุปกรณ  
- การเคลื่อนไหวที่ใชประสานสัมพันธของ
การใช กลามเนื้อใหญในการขวาง การจับ 
การโยน การเตะ  
- การเลนเครื่องเลนสนาม อิสระ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- สามารถเคลื่อนไหวรางกายโดยควบคุมให
อยูกับที่ 

 ๒.๑.๓ วิ่งแลวหยุดได  ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีด ขวางได 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีด ขวาง ไดอยาง
คลองแคลว 

๑. ใชกลามเนื้อใหญ  
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
๒. การตระหนักรูเก่ียวกับรางกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง ไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่  
- การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีด ขวาง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- สามารถเคลื่อนไหวโดย การควบคุม
รางกายไปในทางทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่
ตาง ๆ  

๒.๑ เคลื่อนไหว
รางกาย อยาง
คลองแคลว 

๒.๑.๔ รับลูกบอล
โดยใชมือ และลำตัว
ชวย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใชมือ ทั้ง ๒ ขาง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลท่ี
กระดอน ขึ้นจากพ้ืนได 

๑. ใชกลามเนื้อใหญ  
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสด ุอุปกรณ  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

ประสาน สัมพันธ 
และทรงตัวได 

- การเคลื่อนไหวที่ใช ประสานสัมพันธ
ของการใชกลามเนื้อใหญในการขวาง 
การจับ การโยน การเตะ  
๒. การตระหนักรูเก่ียวกับรางกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดย  
ควบคุมตนเองไปในทาง ทิศทาง ระดับ 
และพื้นที่ 

- สามารถเคลื่อนไหวโดย การควบคุม
รางกายไปในทางทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่
ตาง ๆ  

๒.๒ ใชมือ - ตา 
ประสาน สัมพันธ
กัน 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัด
กระดาษ ขาดจากกัน
ไดโดยใชมือเดียว 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัด
กระดาษ ตามแนว
เสนตรงได 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัด
กระดาษ ตามแนวเสน
โคงได 

๑. การใชกลามเนื้อเล็ก  
- การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การ
ตัด การปะ และการรอยวัสดุ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การกำกับตนเอง  
- การเลน และทำสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ตาม
ลำพังหรือ กับผูอ่ืน 

 ๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลม ตาม แบบได 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สี่เหลี่ยม ตาม แบบได
อยางมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหลี่ยม ตามแบบได
อยางมีมุมชัดเจน 

๑. การใชกลามเนื้อเล็ก  
- การเขียนภาพ และการเลนกับสี 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การกำกับตนเอง  
- การเลน และทำสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ตาม
ลำพัง หรือกับผูอื่น 

 ๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรู
ขนาด เสนผาน

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรู
ขนาด เสนผาน

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรู
ขนาด เสนผาน

๑. ใชกลามเนื้อเล็ก  เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การกำกับตนเอง  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

ศูนยกลาง ๑ 
เซนติเมตร ได 

ศูนยกลาง ๐.๕ 
เซนติเมตร ได 

ศูนยกลาง ๐.๒๕ 
เซนติเมตร ได 

- การหยิบจับ การใช กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ และการรอยวัสด ุ

- การเลน และทำสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ตาม
ลำพังหรือ กับผูอ่ืน 

 
พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ 
 มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ ได
อยางเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ  
ความรูสึกไดเหมาะสม
กับบาง สถานการณ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ  
ความรูสึกไดตาม
สถานการณ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ  
ความรูสึกไดสอดคลอง
กับ สถานการณอยาง
เหมาะสม 

๑. การเลน  
- การเลนอิสระ  
- การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ  
- การเลนตามมุมประสบการณ  
- การเลนนอกหองเรียน  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การแสดงออกทางอารมณ และความรูสึก
อยาง เหมาะสม 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๓.๒ มีความรูสึกที่
ดีตอ ตนเอง และ
ผูอื่น 

๓.๒.๑ กลาพูดกลา 
แสดงออก 

๓.๒.๑ กลาพูดกลา 
แสดงออกอยาง
เหมาะสม บาง
สถานการณ 

๓.๒.๑ กลาพูดกลา
แสดงออกอยาง
เหมาะสม ตาม
สถานการณ  

๑. สุนทรีภาพ ดนตร ี 
- การฟงเพลง การรองเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตร ี 
- การเลนเครื่องเลนดนตรี ประกอบ
จังหวะ  
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดนตร ี
- การเลนบทบาทสมมติ  
๒. คุณธรรมจริยธรรม  
- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม  
๓. การแสดงออกทางอารมณ  
- การพูดสะทอนความรูสึก ของตนเอง 
และผูอ่ืน  
- การเลนบทบาทสมมติ  
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตร ี 
- การรองเพลง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การแสดงความคดิเห็นของ ตนเอง และรับ
ฟงความ คิดเห็นของผูอื่น 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

 ๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจใน ผลงาน
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจใน ผลงาน และ
ความสามารถ ของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจใน ผลงาน และ
ความสามารถ ของ
ตนเอง และผูอ่ืน  

๑. การมีอัตลักษณเฉพาะตน และเชื่อวา
ตนเองมีความสามารถ  
- การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตาม 
ความสามารถ ของตนเอง  
๒. การเห็นอกเห็นใจผูอื่น  
- การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ืนมีความสุข 
เห็นใจเม่ือผูอ่ืนเศราหรือเสียใจ และการ
ชวยเหลือปลอบโยน เมื่อผูอ่ืนไดรับ
บาดเจ็บ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การตระหนักรูเก่ียวกับ ตนเอง 
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พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ 
 มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

๔.๑ สนใจ มี
ความสุข  และ
แสดงออก ผาน
งาน ศิลปะ ดนตรี 
และการ 
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผานงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผานงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผานงาน
ศิลปะ 

๑. สุนทรีภาพ ดนตร ี 
- การทำกิจกรรมศลิปะตาง ๆ  
- การสรางสรรคสิ่งสวยงาม  
๒.การแสดงออกทาง อารมณ  
- การทำงานศิลปะ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- ความภูมิใจในตนเอง การสะทอนการรับรู
อารมณ และความรูสึกของตนเอง และผูอ่ืน 

 ๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผาน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผาน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผาน
เสียงเพลง ดนตรี 

๑. สุนทรีภาพ ดนตร ี 
- การฟงเพลง การรองเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยา โตตอบเสียงดนตรี  
- การเลนเครื่องดนตร ีประกอบจังหวะ  
๒. การแสดงออกทางอารมณ  
- การรองเพลง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การเคลื่อนไหวรางกาย ประกอบเพลง 

๔.๑ สนใจ มี
ความสุข  และ

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงทาทาง/

๑.สุนทรีภาพ ดนตร ี 
- การเคลื่อนไหวตาม เสียงเพลง/ดนตร ี 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

แสดงออก ผาน
งาน ศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

ทาทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

ทาทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

เคลื่อนไหว ประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี 

- การเลนบทบาทสมมุติ  
๒.การแสดงออกทาง อารมณ  
- การเคลื่อนไหวตาม เสียงเพลง/ดนตร ี

- การกำกับตนเองการเลน และทำสิ่งตาง
ดวยตนเอง ตามลำพังหรือกับผูอ่ืน 

 

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ 
 มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต  ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได
วาสิ่งใด เปนของ
ตนเอง และสิ่งใดเปน 
ของผูอ่ืน 

๕.๑.๑ ขออนุญาต
หรือรอ คอย เมื่อ
ตองการสิ่งของของ 
ผูอื่น เม่ือมีผูชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอ คอย เมื่อตองการ
สิ่งของของ ผูอื่น ดวย
ตนเอง 

๑. สุนทรีภาพ ดนตร ี 
- การเลนบทบาทสมมติ  
๒. คุณธรรมจริยธรรม  
- การฟงนิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตากรุณา  
- เคารพสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน  
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสวนรวม  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิง จริยธรรม  
๓. การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ ดีของ
หองเรียน 
๔. การเลน และทำงานแบบ รวมมือรวม
ใจ  
- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
- การเลน และทำงานรวมกับ ผูอ่ืน 

(การเขาแถว)  
- พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  
(ความรับผิดชอบตอตนเอง) 

๕.๒ มีความกรุณา 
มีน้ำใจ และ
ชวยเหลือแบงปน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพ่ือน และมีเมตตา
สัตวเลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพ่ือน และมีเมตตา
สัตวเลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพ่ือน และมีเมตตาสัตว
เลี้ยง 

๑. สุนทรีภาพ ดนตร ี 
- การเลนบทบาทสมมุติ  
๒. คุณธรรมจริยธรรม  
- การฟงนิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- คุณธรรม จริยธรรม เรื่องความเมตตา
กรุณา  
โตไปไมโกง  
- จิตตอตานการทุจริต  
(ความเอื้ออาทร) 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

 ๕.๒.๒ แบงปนผูอ่ืนได
เมื่อ มีผูชี้แนะ 

๕.๒.๒ ชวยเหลือ 
และแบงปน ผูอ่ืนได
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๕.๒.๒ ชวยเหลือ และ
แบงปน ผูอ่ืนไดดวย
ตนเอง 

๑.การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาท  
สมาชิกของสังคม  
-การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที ่ดีของ
หองเรียน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก - คุณธรรม 
จริยธรรม เรื่อง มีน้ำใจ แบงปน ชวยเหลือ 
โตไปไมโกง  
- จิตตอตานการทุจริต  
(การชวยเหลือเพ่ือน) 

๕.๓ มีความเห็น
อกเห็นใจ ผูอ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา 
และ 
ทาทางรับรูความรูสึก
ผูอื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา 
และ 
ทาทางรับรูความรูสึก
ผูอื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหนา 
และ 
ทาทางรับรูความรูสึก
ผูอื่น อยางสอดคลอง
กับ  
สถานการณ 

๑. การเห็นอกเห็นใจผูอื่น - การแสดง
ความยินดีเมื่อ ผูอ่ืนมีความสุข เห็นใจเม่ือ 
ผูอื่นเศราหรือเสียใจ และ 
ชวยเหลือปลอบโยนเมื่อ ผูอ่ืนไดรับ
บาดเจ็บ  
๒. การยอมรับในความ เหมือน และ
ความแตกตาง ระหวางบุคคล  
- การเลนหรือทำกิจกรรม รวมกับเพื่อน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- ความกตัญ ู 
- การแสดงออกทางอารมณ  
- การแสดงมารยาทที่ดีในการเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น  
โตไปไมโกง  
- จิตพอเพียงตอตานการ ทุจริต (ความเอ้ือ
อาทร) 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ  

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับ  
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมี ผูชวยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับ  
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับ  
มอบหมายจนสำเร็จ
ดวย  
ตนเอง 

๑. การมีอัตลักษณเฉพาะตน และเชื่อวา
ตนเองมีความสามารถ  
- การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- มุงม่ันในการทำงานที่ไดรับ มอบหมายให
สำเร็จ  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

๒. การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ 

- ความภูมิใจในตนเองสะทอนการรับ
ความรูสึกของตนเอง และผูอ่ืน 
โตไมไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสวนรวม  
(ทำงานที่ไดรับมอบหมาย)  
- ความละอาย และความไมทนตอการทุจริต  
(ทำงานที่ไดรับมอบหมาย)  
- พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  
(ความรับผิดชอบตอตนเอง) (ความ
รับผิดชอบตอผูอื่น) 
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พัฒนาการดานสังคม 
 มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๖.๑ ชวยเหลือ
ตนเองใน การ
ปฏิบัติกิจวัตร 
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แตงตัวโดยมีผู 
ชวยเหลือ 

๖.๑.๑ แตงตัวดวย
ตนเอง  

๖.๑.๑ แตงตัวดวย
ตนเอง ได อยาง
คลองแคลว 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย สวนตัว  
- การปฏิบัติตนตาม  
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน กิจวัตร
ประจำวัน  
๒. การรักษาความปลอดภัย  
- การปฏิบัติตนใหปลอดภัย ในกิจวัตร
ประจำวัน  
๓. การมีอัตลักษณเฉพาะตน และเชื่อวา
ตนเองม ีความสามารถ  
- การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  
- การแตงกาย  
โตไมไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และ ผลประโยชนสวนรวม (การแตง
กาย) 

 ๖.๑.๒ รับประทาน
อาหาร  ดวยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหาร ดวย ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหาร ดวย ตนเอง
อยางถูกวิธี 

๑. การปฏิบัติกิจวัตร ประจำวัน  
- การชวยเหลือตนเองใน กิจวัตร
ประจำวัน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน และถูกวิธี  
- การแสดงมารยาทที่ด ี 
โตไมไมโกง  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และ ผลประโยชนสวนรวม 

 ๖.๑.๓ ใชหองน้ำหอง
สวม  โดยมีผูชวยเหลือ 

๖.๑.๓ ใชหองน้ำหอง
สวม  ดวยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช และทำความ
สะอาด หลังใชหองน้ำ
หองสวมดวยตนเอง 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย สวนตัว  
- การปฏิบัติตนตาม สุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจำวัน  
๒. การรักษาความปลอดภัย  
- การปฏิบัติตนใหปลอดภัย ในกิจวัตร
ประจำวัน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- วิธีระวัง รักษารางกายใหสะอาด  
- สุขภาพอนามัยที่ด ี 
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสวนรวม 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง  

๖.๒.๑ เก็บของเลน
ของใช  เขาท่ีเมื่อมีผู
ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเลน
ของใช  เขาท่ีดวย
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเลนของ
ใช  เขาที่อยาง
เรียบรอย ดวย ตนเอง 

๑. การดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
- การมีสวนรวมรับผิดชอบ ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมทั้ง ภายใน และภายนอก
หองเรียน  
๒. การเลน และทำงานแบบรวมมือรวมใจ  
- การเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืน  
๓. การใชกลามเนื้อเล็ก  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การกำกับตนเอง การเลน และทำสิ่งตาง ๆ 
ดวยตนเองตามลำพังหรือกับผูอื่น  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิก ที่ดี  
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสวนรวม (ของเลน) 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การเลนเครื่องเลนสัมผัส และสรางสิ่ง
ตาง ๆ จากแทงไม 

 ๖.๒.๒ เขาแถว
ตามลำดับ กอนหลังได 
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๖.๒.๒ เขาแถว
ตามลำดับ กอนหลัง
ไดดวยตนเอง 

๖.๒.๒ เขาแถว
ตามลำดับ กอนหลังได
ดวยตนเอง 

๑. การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การรวมกำหนดขอตกลง ของหองเรียน  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ ดีของ
หองเรียน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่  
ดีของสังคม และโรงเรียน  
- การเคารพสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน  
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และ ผลประโยชนสวนรวม 

๖.๓ ประหยัด 
และพอเพียง  

๖.๓.๑ ใชสิ่งของ
เครื่องใช อยาง
ประหยัด และพอเพียง  
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชสิ่งของ
เครื่องใช อยาง
ประหยัด และ
พอเพียง  เม่ือมีผู
ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชสิ่งของ
เครื่องใช อยางประหยัด 
และพอเพียง ดวย
ตนเอง 

๑. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  
-การปฏิบัติตนตามแนวทาง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การดูแลรักษาธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอม  
- การใชวัสดุและสิ่งของ เครื่องใชอยางมีคา  
- การเพาะปลูกและดูแล ตนไม  
- การเลี้ยงสัตว 

ธรรมชาติรอบตัว  
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม และรักษาสาธารณ
สมบัติ  
- เศรษฐกิจพอเพียง 
โตไปไมโกง  
- จิตพอเพียงตอตานการ ทุจริต  
(ความพอเพียง) 
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พัฒนาการดานสังคม 
 มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแล
รักษา ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เม่ือมีผู
ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสวนรวม
ดูแลรักษา ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เมื่อ
มีผูชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแล
รักษา ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดวยตนเอง 

๑. การดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
- การมีสวนรวม ดูแลรักษา สิ่งแวดลอม
ทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน  
- การเพาะปลูก และดูแลตนไม  
- การสนทนาขาว และเหตุการณที่
เก่ียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน 
ชีวิตประจำวัน 

ธรรมชาติรอบตัว  
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม และรักษา
สาธารณะสมบัติ  
โตไปไมโกง  
- พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(ความรับผิดชอบตอตนเอง) (ความ
รับผิดชอบตอผูอื่น) 

 ๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่  ๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่  ๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่  ๑. การดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
- การมีสวนรวม ดูแลรักษา สิ่งแวดลอม
ทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ ดีของ
หองเรียน  

ธรรมชาติรอบตัว  
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม และรักษา
สาธารณะสมบัติ  
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสวนรวม  
(การใชน้ำ ไฟฟา กระดาษ การทิ้งขยะ) 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การสนทนาขาว และเหตุการณที่
เก่ียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใน 
ชีวิตประจำวัน 

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทย และรัก 
ความเปนไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยได เมื่อมีผู
ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยไดดวย
ตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยไดตาม
กาลเทศะ 

๑. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่น และ
ความเปนไทย  
- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่น ที่
อาศัย และประเพณีไทย 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
และโรงเรียน  
- การมีมารยาทที่ดี 

 ๗.๒.๒ กลาวคำ
ขอบคุณ และขอโทษ
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๗.๒.๒ กลาวคำ
ขอบคุณ และขอโทษ
ดวยตนเอง 

๗.๒.๒ กลาวคำ
ขอบคุณ และขอโทษ
ดวยตนเอง 

๑. การแสดงออกทางอารมณ  
- การพูดสะทอนความรูสึก ของตนเอง 
และผูอ่ืนดานสังคม  
๒. การแกปญหาความขัดแยง  
- การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการ
แกปญหา 
๓. การยอมรับในความเหมือน และความ
แตกตางระหวางบุคคล  
- การเลนหรือทำกิจกรรมรวมกับกลุม
เพ่ือน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การเคารพสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน รูจัก
การแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

 ๗.๒.๓ หยุดยืน เมื่อได
ยินเพลงชาติไทย และ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๗.๒.๓ ยืนเมื่อไดยิน
เพลงชาติไทย และ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรง และรวม 
รองเพลงชาติไทย และ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๑. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่น และ
ความเปนไทย  
- การเลนบทบาทสมมติ  
- การปฏิบัติตนในความเปนไทย  
- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่น ที่
อาศัย และประเพณีไทย  
๒. การมีปฏิสัมพันธมีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
- สัญลักษณสำคัญของชาติไทย  
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ความเปนไทย 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

พัฒนาการดานสังคม 
 มาตรฐานที่ ๘  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๘.๑ ยอมรับความ
เหมือน และความ
แตกตางระหวาง 
บุคคล 

๘.๑.๑. เลน และทำ 
กิจกรรมรวมกับเด็กที่ 
แตกตางไปจากตน 

๘.๑.๑. เลน และทำ 
กิจกรรมรวมกับเด็กที่ 
แตกตางไปจากตน 

๘.๑.๑. เลน และทำ 
กิจกรรมรวมกับเด็กที่ 
แตกตางไปจากตน 

๑. การเลน และทำงานแบบรวมมือรวม
ใจ  
- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
- การเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืน  
- การทำงานศิลปะแบบรวมมือ  
๒.การยอมรับในความเหมือน และความ
แตกตางระหวางบุคคล  
- การเลนหรือทำกิจกรรมรวมกับ กลุม
เพ่ือน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ ดีของ
ครอบครัว และโรงเรียน  
- การเคารพสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน  
- การรูจักแสดงความคิดเห็น ของตนเอง 
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ
ที่ดีกับผูอ่ืน 

๘.๒.๑. เลนรวมกับ
เพ่ือน  

๘.๒.๑. เลนหรือ
ทำงาน รวมกับเพ่ือน
เปนกลุม 

๘.๒.๑. เลนหรือ 
ทำงานรวมกับเพื่อน 
อยางมีเปาหมาย 

๑. การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การใหความรวมมือในการปฏิบัต ิ
กิจกรรมตาง ๆ  

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
- มีปฏิสัมพันธในชีวิตประจำวัน 
โตไปไมโกง  
- จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๒. การเลน และทำงานแบบ รวมมือรวม
ใจ  
- การเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืน  
๓. การยอมรับในความเหมือน และความ
แตกตางระหวางบุคคล  
- การเลนหรือทำกิจกรรมรวมกับกลุม
เพ่ือน 

(ความโปรงใส) 

 ๘.๒.๒. ยิ้มหรือ
ทักทายผูใหญ และ
บุคคลที่คุนเคยได เม่ือ
มีผูชี้แนะ 

๘.๒.๒. ยิ้มทักทาย
หรือพูดคุยกับผูใหญ 
และบุคคลที่คุนเคยได
ดวยตนเอง 

๘.๒.๒. ยิ้มทักทายหรือ 
พูดคุยกับผูใหญ และ
บุคคลที่คุนเคยได
เหมาะสมกับ 
สถานการณ 

๑. การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การใหความรวมมือใน การปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  
๒. การเลน และทำงานแบบรวมมือรวม
ใจ  
- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
- มีปฏิสัมพันธในชีวิตประจำวัน 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องตนใน การ
เปนสมาชิกที่ดี
ของ สังคม 

๘.๓.๑.ปฏิบัติตาม
ขอตกลง เมื่อมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๑. มีสวนรวม
สรางขอตกลง และ
ปฏิบัติตามขอตกลง
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๑. มีสวนรวมสราง 
ขอตกลง และปฏิบัติ
ตามขอตกลงดวยตนเอง 

๑. การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม  
- การรวมกำหนดขอตกลงของหองเรียน  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
หองเรียน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
และโรงเรียน  
- การเคารพสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน  
- การรูจักแสดงความคิดเห็น ของตนเอง 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสวนรวม  
(การคิดแยกแยะ) 

 ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปน 
ผูนำ และผูตามเมื่อมี 
ผูชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปน 
ผูนำ และผูตามได
ดวย ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปน
ผูนำ และผูตามได
เหมาะสมกับ 
สถานการณ 

๑.การเลน และทำงานแบบ รวมมือรวม
ใจ  
- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
- การเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- เคารพสิทธิของตนเอง และผูอ่ืน  
- การตระหนักรูเก่ียวกับตนเอง 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

 ๘.๓.๓ ยอมรับการ 
ประนีประนอมแกไข 
ปญหาเมื่อมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๓ 
ประนีประนอม แกไข 
ปญหาโดยปราศจาก
การใชความรุนแรง 
เมื่อมีผูชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม
แกไข ปญหาโดย
ปราศจากการใช ความ
รุนแรงดวยตนเอง 

๑. การแกปญหาความขัดแยง  
- การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการ
แกปญหา  
- การมีสวนรวมในการแกปญหาความ
ขัดแยง  
๒. การยอมรับในความเหมือน และความ
แตกตางระหวางบุคคล  
- การเลนหรือทำกิจกรรมรวมกับกลุม
เพ่ือน 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การสะทอนการรับรูอารมณ และความรูสึก
ของตนเอง และผูอ่ืน  
- การแสดงออกทางอารมณ และความรูสึก
อยางเหมาะสม  
โตไปไมโกง  
- จิตพอเพียงตอตานการทุจริต (ความ
โปรงใส) (ความมุงไปขางหนา) 
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พัฒนาการดานสติปญญา 
 มาตรฐานที่ ๙  ใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๙.๑ สนทนา
โตตอบ และเลา
เรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ 

๙.๑.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจน
จบ และโตตอบ
เก่ียวกับเรื่องท่ีฟง 

๙.๑.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจน 
จบ และสนทนา
โตตอบสอดคลองกับ
เรื่องที่ฟง 

๙.๑.๑ ฟงผูอ่ืนพูดจน 
จบ และสนทนาโตตอบ 
อยางตอเนื่องเชื่อมโยง 
กับเรื่องที่ฟง 

๑. การใชภาษา  
- การฟงเสียงตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม  
- การฟง และปฏิบัติตามคำสั่ง  
- การฟงเพลง นิทาน คำคลองจอง บท 
รอยกรอง หรือเรื่องราวตาง ๆ  
- การพูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก 
และความตองการ  
- การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณ
ของ ตนเองหรือเลาเรื่องราวกับตนเอง 
- การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ 
เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง 
ๆ  
- การพูดอยางสรางสรรคในการเลน และ
การกระทำตาง ๆ  
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การรูจักประวัติความเปนมาของตนเอง 
และครอบครัว  
- การแสดงมารยาทที่ด ีเรื่องราวเก่ียวกับ
บุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  
- บุคคลตาง ๆ ที่เด็กตองเก่ียวของหรือ
ใกลชิด  
- สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน  
- แหลงวัฒนธรรมในชุมชน  
- แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
- สัญลักษณของชาติไทย  
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใชในการ
สื่อสาร 

 ๙.๑.๒ เลาเรื่องดวย 
ประโยคสั้น ๆ  

๙.๑.๒ เลาเรื่องเปน 
ประโยคอยาง
ตอเนื่อง 

๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราว 
อยางตอเนื่อง 

๑. การใชภาษา  
- การอธิบายเก่ียวกับสิ่งของเหตุการณ 
และความสัมพันธของสิ่ง ตาง ๆ  
- การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใชในการ 
สื่อสาร 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การรูจักประวัติความเปนมา ของตนเอง 
และครอบครัว  
เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
- บุคคลตาง ๆ ที่เด็กตองเก่ียวของหรือ
ใกลชิด  
- สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน  
- แหลงวัฒนธรรมในชุมชน  
- แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งตาง ๆ 
รอบตัวเด็ก  
- การใชภาษาเพ่ือสื่อความหมาย ใน
ชีวิตประจำวัน 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๙.๒ อานเขียน
ภาษา และ
สัญลักษณได 

๙.๒.๑ อานภาพ และ
พูดขอความดวยภาษา
ของตน 

๙.๒.๑ อานภาพ 
สัญลักษณ คำ พรอม
ทั้งชี้ หรือกวาดตา
มอง ขอความตาม
บรรทัด 

๙.๒.๑ อานภาพ 
สัญลักษณ คำ ดวยการ
ชี้ หรือกวาดตามอง 
จุดเริ่มตน และจุดจบ
ของ ขอความ 

๑. การใชภาษา  
- การอานหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท/รูปแบบ  
- การอานอยางอิสระตามลำพัง การอาน
รวมกัน การอานโดยผูชี้แนะ  
- การเห็นแบบอยางของผูอานที่ถูกตอง  
- การสังเกตทิศทางการอาน  
ตัวอักษรคำ และขอความ  
- การอาน และชี้ขอความโดยกวาด 
สายตาตามบรรทดัจากซายไปขวา จาก
บนลงลาง  
- การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือ
คำคุนเคย  
- การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเปนคำ 
ผานการอานหรือเขียนของผูใหญ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- การรูจักประวัติความเปนมา ของตนเอง 
และครอบครัว  
เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
- ครอบครัว  
- บุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของ  
สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน  
- สัญลักษณของชาติไทย  
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การใชหนังสือ และตัวหนังสือ  
- การใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

 ๙.๒.๒ เขียนขีดเขี่ย 
อยางมีทิศทางง 

๙.๒.๒ เขียนคลาย 
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ 
ตนเองตามแบบเขียน 

- การคาดเดา คำ วล ีหรือประโยคที่ม ี
โครงสรางซ้ำ ๆ กันจากนิทาน เพลง คำ
คลองจอง 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- ชื่อ – นามสกุล  
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

ขอความดวยวิธีที่คิดข้ึน 
เอง 

- การใชหนังสือ และตัวหนังสือ  
- การใชภาษาเพ่ือสือ่ความหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

 

พัฒนาการดานสติปญญา 
 มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๑๐.๑ มี
ความสามารถใน 
การคดิรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ของสิ่งตาง ๆ จากการ 
สังเกตโดยใชประสาท 
สัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะ และ
สวนประกอบของสิ่ง 
ตาง ๆ จากการ
สังเกต โดยใช
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
สวนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือ
ความสัมพันธของสิ่ง
ตาง ๆ จากการสังเกต
โดยใชประสาทสัมผัส 

๑. การใชภาษา  
- การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของเหตุการณ 
และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
๒. การคดิรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลการ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การสังเกตลักษณะสวนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ ของสิ่ง

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- รูปราง หนาตา อวัยวะตาง ๆ ธรรมชาติ
รอบตัว  
- ชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของมนุษย 
สัตว พืช สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

ตาง ๆ โดยใชประสาทสัมผัสอยาง
เหมาะสม  
- การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่ง
ตาง ๆ โดยใชประสาทสัมผัส อยาง
เหมาะสม  
- การคิดแยะ การจัดกลุม และจำแนกสิ่ง
ตาง ๆ ตามลักษณะ และรูปราง รูปทรง 

- รูจักชื่อ ลักษณะ ส ีผิวสัมผัส ขนาด รูปราง 
รูปทรง 

๑๐.๑ มี
ความสามารถใน 
การคดิรวบยอด 

๑๐๑.๒ จับคูหรือ 
เปรียบเทยีบสิ่งตาง ๆ 
โดย ใชลักษณะหรือ
หนาที่การ ใชงานเพียง
ลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู และ
เปรียบเทยีบความ 
แตกตางหรือความ 
เหมือนของสิ่งตาง ๆ 
โดยใชลักษณะที่
สังเกตพบ เพียง
ลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู และ
เปรียบเทยีบความ 
แตกตาง และความ 
เหมือนของสิ่งตาง ๆ 
โดย ใชลักษณะที่สังเกต
พบ ๒ ลักษณะขึ้นไป 

๑. การคดิรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจ และแกปญหา  
- การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับ 
จำนวนของสิ่งตาง ๆ  
- การจับคู การเปรียบเทียบ และการ 
เรียงลำดับตาง ๆ ตามลักษณะความยาว
ความสูง น้ำหนัก ปริมาณ 

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- รูจักชื่อ ลักษณะ ส ีขนาด รูปราง  
- การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับสิ่งตาง 
ๆ ตามลักษณะความยาว ความสูง น้ำหนัก 
ปริมาตร 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

 ๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่ง
ตาง ๆ ตามลักษณะ
หรือหนาที่ การใชงาน 

๑๐.๑.๓ จำแนก และ
จัด กลุมสิ่งตาง ๆ 
โดยใชอยาง นอย ๑ 
ลักษณะเปนเกณฑ 

๑๐.๑.๓ จำแนก และ
จัด กลุมสิ่งตาง ๆ โดย
ใชตั้งแต ๒ ลักษณะขึ้น
ไปเปนเกณฑ 

๒. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การคัดแยก การจัดกลุม และจำแนกสิ่ง
ตาง ๆ ตามลักษณะ และรูปราง รูปทรง  
- การตอของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญให 
สมบูรณ และการแยกชิ้นสวน  
- การรวม และการแยกสิ่งตาง ๆ  

ธรรมชาติรอบตัว  
- ดิน น้ำ ทองฟา สภาพอากาศ สิ่งตาง ๆ 
รอบตัวเด็ก  
- รูจักชื่อ ลักษณะ สีขนาด รูปราง รูปทรง 
ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน 

 ๑๐.๑..๔ เรียงลำดับ 
สิ่งของหรือเหตุการณ 
อยางนอย ๓ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ 
สิ่งของหรือเหตุการณ 
อยางนอย ๔ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ 
สิ่งของ และเหตุการณ 
อยางนอย ๕ ลำดับ 

๑. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับ 
จำนวนของสิ่งตาง ๆ  
- การบอก และแสดงอันดับสิ่งตาง ๆ  
- การจับคู การเปรียบเทียบ และการ 
เรียงลำดับสิ่งตาง ๆ ตามลักษณะความ
ยาว ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร  
- การบอก และเรียงลำดับกิจกรรม หรือ
เหตุการณตามชวงเวลา  

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การจับคู การเปรียบเทียบ และการ
เรียงลำดับตาง ๆ ตาม ลักษณะความยาว
ความสูง น้ำหนัก ปริมาณ  
- ขนาด รูปราง รูปทรง ปริมาตร 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับ 
เหตุการณในชีวิตประจำวัน 

๑๐.๒ มี
ความสามารถใน 
การคดิเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลท่ี
เกิดขึ้น ในเหตุการณ
หรือการกระทำเม่ือมีผู
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหต ุ
หรือ ผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ หรือการ
กระทำเมื่อมีผูชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบาย
เชื่อมโยง สาเหตุ และ
ผลท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการ
กระทำดวยตนเอง 

๑. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับ 
เหตุการณในชีวิตประจำวัน  
- การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผล 
เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทำ  
- การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที ่
อาจจะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล  
- การมีสวนรวมในการลงความเห็น จาก
ขอมูลอยางมีเหตุผล 

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
โดยใชประสาทสัมผัสอยาง เหมาะสม  
- การบอก และแสดงตำแหนง ทิศทาง และ
ระยะทางของสิ่งตาง ๆ ดวยการกระทำ  
โตไปไมโกง  
- การคิดแยกแยะ 

 ๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดา 
หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือมี
สวนรวมในการลง
ความเห็นจากขอมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที ่
อาจจะเกิดขึ้น และมี
สวนรวมในการลง
ความเห็น จากขอมูล
อยางมีเหตุผล 

๑. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที ่
อาจจะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล  

ธรรมชาติรอบตัว  
- ดิน น้ำ ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
สิ่งตาง ๆ รอบตัว  
- สวนประกอบการ เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การมีสวนรวมในการลงความเห็น จาก
ขอมูลอยางมีเหตุผล 
๒. เจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการ 
แสวงหาความรู  
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  
- การสืบเสาะหาความรูเพ่ือคนหา 
คำตอบของขอสงสัย  
- การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล 
และนำเสนอขอมูลจากการสืบ เสาะหา
ความรูในรูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิ
อยางงาย 

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การมีสวนรวมในการรวบรวม ขอมูล และ
นำเสนอขอมูลจากการสืบเสาะหาความรูใน 
รูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิอยางงาย 

๑๐.๓ มี
ความสามารถใน 
การคดิแกปญหา 
และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื่องงาย ๆ  

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื่องงาย ๆ และเริ่ม
เรียนรูผลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื่องงาย ๆ และยอมรับ
ผลท่ีเกิดขึ้น 

๑. การแกปญหาความขัดแยง  
- การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการ 
แกปญหา  
๒. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การมีสวนรวมในการลงความเห็น จาก
ขอมีอยางมีเหตุผล  

ธรรมชาติรอบตัว  
- ดิน น้ำ ทองฟา สภาพอากาศ กับธรรมชาติ  
- แรง และพลังงานใน  
ชีวิตประจำวันที่แวดลอมเด็กสิ่ง ตาง ๆ 
รอบตัว  
- การตัดสินใจ และมีสวนรวมใน 
กระบวนการแกปญหา 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การตัดสินใจ และมีสวนรวมใน 
กระบวนการแกปญหา 

 ๑๐.๓.๒ แกปญหาโดย 
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญหา 
และแกปญหาโดย
ลองผิด ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญหา 
สรางทางเลือก และวิธี 
แกปญหา 

๑. การแกปญหาความขัดแยง  
- การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการ 
แกปญหา  
- การมีสวนรวมในการแกปญหา ความ
ขัดแยง  
๒. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจ และแกปญหา  
- การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที ่
อาจจะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล  
- การมีสวนรวมในการลงความเห็น จาก
ขอมูลอยางมีเหตุผล  
- การตัดสินใจ และมีสวนรวมใน 
กระบวนการแกปญหา  
๓. เจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการ 
แสวงหาความรู  

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว  
- เวลา ประโยชน และการใชงานสภาพ
อากาศกับธรรมชาติ  
- แรง และพลังงานในชีวิตประจำวันที่
แวดลอมเด็ก 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การสำรวจสิ่งตาง ๆ และแหลงเรียนรู
รอบตัว  
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
- การสืบเสาะหาความรูเพ่ือคนหา 
คำตอบของขอสงสัย  
- การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล 
และนำเสนอขอมูลจากการสืบเสาะหา
ความรูในรูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิ
อยางงาย 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

พัฒนาการดานสติปญญา 
 มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๑๑.๑ ทำงาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สรางสรรค 

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน 
ศิลปะ เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก
ของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน 
ศิลปะ เพ่ือสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึก
ของ ตนเอง โดยมี
การดัดแปลง และ
แปลกใหม จากเดิม
หรือมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น 

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน 
ศิลปะ เพ่ือสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึกของ 
ตนเอง โดยมีการ 
ดัดแปลงแปลกใหมจาก 
เดิม และมีรายละเอียด 
เพ่ิมขึ้น 

๑. สุนทรียภาพ ดนตร ี 
- การทำกิจกรรมศลิปะตาง ๆ  
- การสรางสรรคสิ่งสวยงาม  
๒. การสดงออกทางอารมณ  
- การทำงานศิลปะ  
๓. การดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
- การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือ สิ่งของ
เครื่องใชที่ใชแลวมาใชซ้ำ หรือแปรรูป 
แลวนำกลับมาใชใหม  
๔. จินตนาการ และความคิดสรางสรรค  
- การรับรู และแสดงความคิด ความรูสึก
ผานสื่อ วัสด ุของเลน และชิ้นงาน 
- การแสดงความคดิสรางสรรคผาน 
ภาษาทาทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
ธรรมชาติรอบตัว  
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การทำงานศิลปะ  
- ศิลปะสรางสรรค  
- การเลานิทาน  
- ประดิษฐสิ่งตาง ๆ อยางอิสระ 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปราง 
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๑๑.๒ แสดง
ทาทาง 
เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอยาง
สรางสรรค 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว 
ทาทาง เพื่อสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึก
ของ ตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว 
ทาทาง เพื่อสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึก
ของตนเองอยาง
หลากหลาย หรือ
แปลกใหม 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว 
ทาทาง เพื่อสื่อสาร 
ความคิด ความรูสึกของ 
ตนเองอยางหลากหลาย 
และแปลกใหม 

๑. ใชกลามเนื้อใหญ  
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ  
- การเคลื่อนไหวที่ใชการประสาน 
สัมพันธของการใชกลามเนื้อใหญในการ
ขวาง การจับ การโยน การเตะ  
๒. การตระหนักรูเก่ียวกับรางกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพื้นที่  
๓. สุนทรียภาพ ดนตร ี 
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ ดนตรี  
๔. การแสดงออกทางอารมณ  
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ ดนตรี  
๕. จินตนาการ และความคิดสรางสรรค  
- การแสดงความคดิสรางสรรคผาน 
ภาษา ทาทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล และสถานที่แวดลอม
เด็ก  
ธรรมชาติรอบตัว  
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- เลานิทาน บริหารรางกายตาม เรื่องราว
ของนิทาน  
- การเลาเรื่อง โดยมีอุปกรณชวย  
- เลานิทาน แสดงทาทางอิสระตามความ
ตองการ 
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พัฒนาการดานสติปญญา 
 มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๑๒.๑ มีเจตคติที่
ดีตอการเรียนรู 

๑๒.๑.๑ สนใจฟงหรือ 
อานหนังสือดวยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจชัก
ถาม เก่ียวกับ
สัญลักษณ หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ 
หนังสือมาอาน และ
เขียนสื่อความคิดดวย 
ตนเองเปนประจำอยาง 
ตอเนื่อง 

๑. การใชภาษา  
- การฟงเสียงตาง ๆ จากสิ่งแวดลอม  
- การฟง และปฏิบัติตามคำแนะนํา  
- การฟงเพลง นิทาน คำคลองจอง บท
รอยกรอง หรือเรื่องราวตาง ๆ  
- การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และ
ความตองการ  
- การอานหนังสือภาพ นิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ  
- การอานอยางอิสระตามลำพัง การอาน
รวมกัน การอานโดยมีผูชี้แนะ  
- การเห็นแบบอยางของการอานที่ 
ถูกตอง 
- การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร คำ 
และขอความ  

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  
- รูปรางหนาตา อวัยวะตาง ๆ เรื่องราว
เก่ียวของกับบุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  
- ชุมชน  
- แหลงวัฒนธรรมในชุมชน  
- แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก  
- พืช, สัตว  
- ดิน, น้ำ, ทองฟา, สภาพอากาศ, ภัย
ธรรมชาต ิ 
- แรง และพลังงานในชีวิตประจำวันที่
แวดลอมเด็ก  
สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- การใชหนังสือ และตัวหนังสือ  
- ยานพาหนะการคมนาคม  
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

- การอาน และชี้ขอความ โดยกวาด 
สายตาตามบรรทดั จากซายไปขวา จาก
บนลงลาง  
- การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือ
คำคุนเคย  
- การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเปนคำ 
ผานการอาน หรือเขียนของผูใหญ  
- การเขียนรวมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ  
- การเขียนคำที่มีความหมายกับตัว เด็ก/
คำคุนเคย  
- การคิดสะกดคำ และเขียนเพ่ือสื่อ 
ความหมายดวยตนเอง อยางอิสระ  
๒. เจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการ 
แสวงหาความรู  
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 

- เทคโนโลยี และการสื่อสาร  
- การเลานิทาน  
- ภาษาในชีวิตประจำวัน  
- การใชหนังสือ และตัวหนังสือ  
- กิจกรรมทางภาษาที่หลากหลาย ใน
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
- มุมหนังสือ  
- มุมหองสมุด  
- รักการอาน 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

๑๒.๑ มีเจตคติที่
ดีตอการเรียนรู 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน 
ในการเขารวมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือรน ในการ
เขารวมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน 
ในการเขารวมกิจกรรม 
ตั้งแตตนจนจบ 

๑. การเลน และทำงานแบบรวมมือรวม
ใจ  
- การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
- การเลน และทำงานรวมกับผูอ่ืน  
- การทำศิลปะแบบรวมมือ  
๒. การยอมรับในความเหมือน และความ
แตกตางระหวางบุคคล  
- การเลนหรือทำกิจกรรมรวมกับกลุม 
เพ่ือน  
๓. เจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการ 
แสวงหาความรู  
- การสำรวจสิ่งตาง ๆ และแหลงเรียนรู
รอบตัว  
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  
- การสืบเสาะหาความรูเพ่ือคนหา 
คำตอบของขอสงสัยตาง ๆ  
- การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล 
และนำเสนอขอมูลจากการสืบ  

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- สำรวจสิ่งตาง ๆ และแหลงเรียนรูรอบตัว  
- การใชหนังสอื และตัวหนังสือ  
- กิจกรรมผานการละเลนพื้นบานตาง ๆ  
- ศิลปะสรางสรรค  
- ดนตร ี 
- การเคลื่อนไหว และจังหวะตามจินตนาการ  
- ประดิษฐสิ่งตาง ๆ อยางอิสระ  
- การเลนบทบาทสมมติ  
- เลนน้ำ เลนทราย  
- เลนบล็อก  
- เลนกอสราง 
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ตัวบงชี้ 

สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรูรายป 

ช้ัน อ.๑ 
(๓ – ๔ ป) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔ – ๕ ป) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕ – ๖ ป) 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

เสาะหาความรูในรูปแบบตาง ๆ และ
แผนภูมิอยางงาย 

๑๒.๒ มี
ความสามารถใน 
การแสวงหา
ความรู 

๑๒.๒.๑ คนหาคำตอบ 
ของขอสงสัยตาง ๆ 
ตาม วิธีการที่มีผูชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ คนหา
คำตอบ ของขอสงสัย
ตาง ๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง 

๑๒.๒.๑ คนหาคำตอบ 
ของขอสงสัยตาง ๆ โดย 
ใชวิธีการที่หลากหลาย 
ดวยตนเอง 

๑. เจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการ 
แสวงหาความรู  
- การสืบเสาะหาความรูเพ่ือคนหา 
คำตอบของขอสงสัยตาง ๆ  
- การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล 
และนำเสนอขอมูลจากการสืบเสาะหา
ความรูในรูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิ
อยางงาย 

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  
- ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
- การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่ง
ตาง ๆ รอบตัว  
- การแกปญหาในชีวิตประจำวัน  
- ฝกออกแบบ และสรางชิ้นงาน 

 ๑๒.๒.๒ ใชประโยค  
คำถามวา “ใคร”  
“อะไร” ในการคนหา 
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใชประโยค  
คำถามวา “ที่ไหน”  
“ทำไม” ในการ
คนหา คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใชประโยค  
คำถามวา “เมื่อไร”  
“อยางไร” ในการ
คนหาคำตอบ 

๑. การใชภาษา  
- การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และ
ความตองการ  
๒. เจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการ 
แสวงหาความรู  
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 

- การตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย ใครรู  
- กิจกรรมทางภาษาที่หลากหลาย  
- การแสดงบทบาทสมมต ิ 
- การใชภาษา  
- การสนทนา  
- การศึกษานอกสถานที่ 
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  ๒.  สาระที่ควรเรียนรู  
   สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิด แนวคิด 
หลังจากนำสาระที่ควรรูนั้น ๆ มาจัดประสบการณใหเด็กเพื่อใหบรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไว ทั้งนี้ ไมเนนการทองจำ
เนื้อหา ผูสอนสามารถกำหนดรายละเอียดข้ึนเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความสนใจของเด็ก โดย
ใหเด็กไดเรียนรูผานประสบการณสำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุน เนื้อหาได โดยคำนึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอม
ในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้  
   ๒.๑  เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูชื ่อ นามสกุล รูปรางหนาตา อวัยวะตาง ๆ วิธี
ระวังรักษารางกายใหสะอาด และมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน การระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองจากผูอื่น และภัยใกลตัว รวมทั้งการปฏิบัติตอผูอื ่นอยางปลอดภัย การรูจักประวัติ
ความเปนมาของตนเอง และครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน การเคารพ
สิทธิของตนเอง และผูอื ่น การรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การกำกับ
ตนเอง การเลน และทำสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองตามลำพังหรือกับผูอ่ืน การตระหนักรูเก่ียวกับตนเอง ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง การสะทอนการรับรูอารมณ และความรูสึกของตนเอง และผูอื ่น การแสดงออกทางอารมณ และ
ความรูสึกอยางเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม  
   ๒.๒ เรื่องราวเกี ่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี ่ยวกับครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลตาง ๆ ที่เด็กตองเก่ียวของหรือใกลชิด และมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจำวัน สถานที่
สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณสำคัญของชาติไทย และ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ิน และความเปนไทย หรือแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินอ่ืน ๆ  
   ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรูเก่ียวกับชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนการรูจักเกี่ยวกับดิน น้ำ ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง 
และพลังงานในชีวิตประจำวันท่ีแวดลอมเด็ก รวมทัง้การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการรักษาสาธารณสมบัติ  
   ๒.๔  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน ชีวิตประจำวัน 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชหนังสือ และตัวหนังสือ รูจักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง ปริมาตร 
น้ำหนัก จำนวน สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน 
การใชงาน และการเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยี และการสื่อสารตาง ๆ ที่ใช
อยูในชีวิตประจำวันอยางประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม 
 

การจัดประสบการณ   
  1. จัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ -๖ ป เปนการจัดกิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการ
ผานการเลน การลงมือกระทำจากประสบการณตรงอยางหลากหลาย เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ไมจัดเปนรายวิชาโดยมีหลักการ และ
แนวทางการจัดประสบการณ ดังนี้  
   ๑.๑ จัดประสบการณการเลน และการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวมอยาง
สมดุล และตอเนื่อง  
   ๑.๒ เนนเด็กเปนสำคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และบริบท
ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู  
   ๑.๓  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนา โดยใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการของเด็ก  
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   ๑.๔  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่ง ของการจัด
ประสบการณ พรอมทั้งนำผลการประเมิน มาพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง  
   ๑.๕ ใหพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก  
  ๒. แนวทางการจัดประสบการณ  
   ๒.๑ จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ และการทำงานของสมอง ที่เหมาะกับ
อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   ๒.๒ จัดประสบการณใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทำ เรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสท้ังหา ไดเคลื่อนไหว สำรวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง  
   ๒.๓ จัดประสบการณแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู  
   ๒.๔ จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่มคิดวางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำ และนำเสนอความคิด โดย
ผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก  
   ๒.๕ จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอ
การเรียนรูในบรรยากาศที่อบอุน มีความสุข และเรียนรูการทำกิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตาง ๆ กัน  
   ๒.๖ จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย และอยูในวิถี
ชีวิตของเด็ก สอดคลองกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดลอมเด็ก 
   ๒.๗ จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใชชีวิตประจำวัน ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัย ใหเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
   ๒.๘ จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนา และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง 
โดยไมไดคาดการณไว  
   ๒.๙ จัดทำสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กเปน
รายบุคคล นำมาไตรตรอง และใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน  
   ๒.๑๐ จัดประสบการณโดยใหพอแม ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมทั้งการวางแผน การสนับสนุน
สื่อ แหลงเรียนรู การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ  
  ๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน  
   กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ ป-๖ ปบริบูรณ สามารถนำมาจัดเปนกิจกรรมประจำวันไดหลาย
รูปแบบ เปนการชวยใหผูสอนหรือผูจัดประสบการณทราบวาแตละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอยางไร 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนำไปใช ของแตละ
หนวยงาน และสภาพชุมชน ที่สำคัญผูสอนตองคำนึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน การจัด
กิจกรรมประจำวันมีหลักการจัด และขอบขายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้  
   ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน  
    ๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละวัย 
แตยืดหยุนไดตามความตองการ และความสนใจของเด็ก เชน  
     วัย ๓ - ๔ ป  มีความสนใจประมาณ ๘ - ๑๒ นาที  
     วัย ๔ - ๕ ป  มีความสนใจประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาที  
     วัย ๕ - ๖ ป  มีความสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที  
    ๒. กิจกรรมที่ตองใชความคิดทั้งในกลุมเล็ก และกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่องนานเกิน
กวา ๒๐ นาที  
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    ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เพื่อชวยใหเด็กรูจักเลือกตัดสินใจ คิดแกปญหา คิด
สรางสรรค เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที  
    ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหอง และนอกหอง กิจกรรมที่ใชกลามเนื้อ
ใหญ และกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่ม และผูสอน 
หรือผูจัดประสบการณเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกำลัง และไมใชกำลัง จัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่
ตองออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกำลังมากนักเพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป 
   ๓.๒ ขอบขายของกิจกรรมประจำวัน  
    การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแตละวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการนำไปใชของแตละหนวยงาน และสภาพชุมชน ที่สำคัญผูสอนตองคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให
ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน ดังตอไปนี้  
    ๓.๒.๑ การพัฒนากลามเนื้อใหญ เปนการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุน 
ความคลองแคลวในการใชอวัยวะตาง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใชกลามเนื้อใหญ โดยจัดกิจกรรมให
เด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม ปนปายเลนอิสระ เคลื่อนไหว รางกายตามจังหวะดนตรี  
    ๓.๒.๒ การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เปนการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อ
มือ-นิ ้วมือ การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื ้อมือ และระบบประสาทตามือ ไดอยางคลองแคลว และ
ประสานสัมพันธกัน โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส เลนเกมการศึกษา ฝกชวยเหลือตนเองในการ
แตงกาย หยิบจับชอนสอม และใชวัสดุอุปกรณศลิปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ  
    ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เปนการ ปลูกฝงใหเด็กมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด เมตตา 
กรุณา เอ้ือเฟอ แบงปน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ผานการเลน ใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนอง ความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง  
    ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เปนการพัฒนาใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง
เหมาะสม และอยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการ
ทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง และผูอื่น โดยรวมทั้ง ระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหนา ให
เด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอยางสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทำความสะอาด
รางกาย เลน และทำงานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือ
ทำงานเสร็จ  
    ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เปนการพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการคิด แกปญหา
ความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เลนเกมการศึกษา ฝกการแกปญหา
ในชีวิตประจำวัน ฝกออกแบบ และสรางชิ้นงาน และทำกิจกรรม ทั้งเปนกลุมยอย กลุมใหญ และรายบุคคล 
    ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เปนการพัฒนาใหเด็กใชภาษาสื่อสารถายทอด ความรูสึกนึกคิด 
ความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใครรู จัดกิจกรรมทาง
ภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กไดกลาแสดงออก ในการฟง 
พูด อาน เขียน มีนิสัยรักการอาน และบุคคลแวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคำนึงถึง
หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก เปนสำคัญ  
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    ๓.๒.๗ การสงเสริมจินตนาการ และความคิดสรางสรรค เปนการสงเสริมใหเด็กมีความคดิ
ริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรู สึก และเห็นความสวยงามของสิ่งตาง ๆ โดย จัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรค ดนตรี การเคลื่อนไหว และจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐสิ่งตาง ๆ อยางอิสระ เลนบทบาทสมมติ 
เลนน้ำ เลนทราย เลนบล็อก และเลนกอสราง  

 
การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น กวางขวาง เอื้อตอการจัดการเรียนรู จัดสภาพแวดลอม 
สื่อ และแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน โดยคำนึงถึง ความแตกตาง และความ
ตองการของเด็ก ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเด็กไดรับประสบการณตรงที่เกิดจากการรับรูดวยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ผานการจัดกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก โดยจัดทั้งใน และนอกหองเรียน สรางบรรยากาศ
การเรียนรู คือ ตองคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปาหมายการพัฒนาเด็ก ความเปนระเบียบ ความเปน
ตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมีความสุข โรงเรียนไดแบงเนื้อที่ใหเหมาะสม  ดังนี ้
  ๑. พื้นทีอ่ำนวยความสะดวกเพ่ือเด็ก และคร ู
   ๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก 
   ๑.๒ ที่เก็บแฟมผลงานของเด็ก 
   ๑.๓ ที่เก็บเครื่องใชสวนตัวเด็ก 
   ๑.๔ ที่เก็บเครื่องใชของคร ู
   ๑.๕ ปายนิเทศตามหนวยการสอน หรือสิ่งทีเด็กสนใจ 
  ๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว พ้ืนที่นี้จะใชที่วางกลางหองเรียน 
  ๓. พื้นที่จัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ มุมเหลานี้โรงเรียนไดจัดใหมีของเลน ไวเพียงพอตอความ
ตองการของเด็ก โดยมีการผลัดเปลี่ยนของเลนตามมุมทุกสัปดาห และใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมของเลน มุม
ตางๆ ที่โรงเรียนจัดใหเด็ก  ไดแก 
   ๓.๑ มุมบล็อก จัดใหมีบล็อกไมขนาดและรูปทรงแตกตางกันสำหรับใหเด็กไดนำมาตอประกอบ
กันเปนสิ่งตางๆ ตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของตนเอง 
   ๓.๒  มุมหนังสือ จัดใหมีหนังสือที่มีรูปภาพสีสันสวยงาม ที่ใชประกอบในการเลนนิทาน มีแบบ ฝก
เขียนพยัญชนะไทย 
   ๓.๓ มุมบทบาทสมมุติ มุมนี้จะจัดแยกเปนมุมยอย ไดแกมุมบาน มุมหมอ มุมรานคา 
   ๓.๔ มุมวิทยาศาสตร ไดจัดรวบรวมสิ่งของตาง ๆ ที่เด็กสนใจมาจัดไว 
   ๓.๕ มุมศิลปะ จัดใหมี สีน้ำ สีเทียน พูกัน รูปปนปูนปลาสเตอร ดินน้ำมัน ใหเด็กไดแสดงออก
ทางความคิดสรางสรรคอยางเต็มท่ี 
  ๔. พื้นที่นอกหองเรียน 
   ๔.๑ สนามเด็กเลน ประกอบดวยเครื่องเลนประเภทปนปาย ทรงตัว สนุกสนาน มีพื้นที่สำหรับ 
วิ่งเลนเพียงพอ และไมเกิดอันตรายตอเด็ก 
   ๔.๒ ที่พักผอน ไดจัดโตะมาหินออนไวตามรมไม ที่เพียงพอสำหรับเด็ก 
   ๔.๓ บริเวณธรรมชาติ มีการปลูกไมดอก ไมประดับ พืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 
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การจัดสภาพแวดลอม  
  มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยผูปกครองมีสวนรวม ใชพื้นที่ของโรงเรียนอยางคุมประโยชน
ภายใตบรรยากาศที ่รมรื่น สะอาด สวยงาม เพื่อใหเด็กเกิดความสุข สนุกไปสู การเรียนรูผ านการเลน ไม
เครงเครียด และงายตอการปฏิบัติ การจัดบรรยากาศการเรียนรูจึงแบงเปน 3 ดาน  
  ๑. การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ  
   เปนการจัดการสภาพแวดลอมตามแนวคิดเรื่องการตอบสนองความตองการพื ้นฐาน และการ 
เรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การจัดการจึงมเีปาหมายใหเด็กอยูรวมกันอยางมีสุขอนามัยที่ดี มีพ้ืนที่
ในการตอบสนองการทำกิจกรรมตาง ๆ อยางคลองตัว และตอบสนองการทำกิจกรรมที่หลากหลายลักษณะ การ
จัดการจึงเนนในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกที่จะทำใหรูสึกคลองตัว สดใสกระฉับกระเฉง 
ความพรอมของหองเรียนในสถานศึกษาที่มีลักษณะกายภาพที่ดี คือ มีการถายเทอากาศที่ดี 
   สภาพแวดลอมในหองเรียน คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปาหมายการพัฒนาเด็ก ความ
เปนระเบียบ ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมีความสุข โดยคำนึงถึงเรื ่อง
ตอไปนี้  
   ๑. การจัดวางวัสดุอุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑเหมาะสม สอดคลองกับวัย และพัฒนาการ
เพ่ือใหเด็กสามารถใชหรือทำกิจกรรมไดสะดวกดวยตนเอง   
   ๒. วัสดุอุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  
   ๓. การจัดพื้นที่ในหองเรียนเหมาะสม เลือกที่ตั้งครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ และมุมประสบการณ 
คำนึงถึงทิศทางลม แสงสวางเพียงพอตอการทำกิจกรรม ไมมีแสงแดดสองรบกวนสายตาเด็ก ขณะปฏิบัติ
กิจกรรม ทุกจุดของหองสามารถมองเห็นไดโดยรอบ การจัดวางครุภัณฑ และอุปกรณ สะดวกตอการปฏิบัติ
กิจกรรม มีการกำหนดขอบเขตของมุมประสบการณ/มุมเลนตาง ๆ โดยใชครุภัณฑ/ชั้นวาง ที่ใหเห็นขอบเขต  
   ๔. สภาพแวดลอมในหองมีความสะอาด และปลอดภัยจากสัตว แมลง พืช และสารเคมีที่มีพิษ 
ครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี ไมควรมีมุมแหลมท่ีเปนอันตราย  
   ๕. มีการแบงพ้ืนที่ในหองเรียนอยางเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้  
    -  มีพ้ืนที่อำนวยความสะดวกเพ่ือเด็ก ครูผูสอน และพ่ีเลี้ยง  
    -  มีพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยไมรบกวนผูอื่น  
    -  มีมุมของเลน และมุมประสบการณเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลนอยางเสรี  
   ๖. จัดพื้นที่แสดงผลงาน และเก็บของอยางเปนสัดสวน  
   ๗. มีมุมปฏิบัติการบานนักวิทยาศาสตรนอยที่เด็กสามารถเขาไปทำกิจกรรมการทดลองได  
   ๘. มีมุมพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนปฐมวัย  
   ภายในหองเรียนมีบุคลากรพี ่เลี ้ยงประจำหอง มีหนาที่ดูแลทำความสะอาด และฆาเชื้อ วัสดุ
ครุภัณฑตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ  
   สภาพแวดลอมนอกหองเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีพื้นที่ และแหลงเรียนรู ภายนอก
หองเรียน ประกอบดวยสนามเด็กเลน ที่นั่งเลนพักผอน บริเวณธรรมชาติ สนามหญา และสนามกีฬาตาง ๆ มี
ลานเอนกประสงคที่ใชจัดกิจกรรม สงเสริมใหเด็กไดฝกพัฒนาการกลาแสดงออก และมีความ มั่นใจในตนเอง 
รวมถึงมุมบานนักวิทยาศาสตรนอย ที่เด็กสามารถเขาไปทำกิจกรรมการทดลองได มีมุมศูนยพัฒนาสมรรถภาพ
นักเรียนปฐมวัย มุมหองสมุด หองน้ำหองสุขา ที่แยกออกเปน สัดสวนมีขนาดเหมาะสมกับวัย 
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การใชสือ่ และแหลงการเรียนรู 
  สื่อ เปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับในการเรียนสอน สื่อเปนตัวกลางนำ
ความรูจากผูสอนสูเด็ก ทำใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง ทำ
ใหสิ่งที่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรมที่เด็กเขาใจงาย เรียนรูไดงาย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการ
เรียนรู และคนพบดวยตัวเอง 
  สื่อประกอบการจัดกิจกรรม 
   สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ควรมีสื่อทั้งที่เปนประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ทั้งที่เปนสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยูใกลตัว
เด็ก สื่อที่สะทอนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยตอตัวเด็ก สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในดานตางๆ ใหครบทุกดาน สื่อที่เอื้อให
เด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา โดยการจัดการใชสื่อเริ่มตนจาก สื่อของจริง ภาพถาย ภาพโครงราง และ
สัญลักษณ การใชสื่อตองเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจความตองการเด็กที่
หลากหลาย ตัวอยางสื่อประกอบการจัดกิจกรรม  มีดังนี ้
   กิจกรรมเสรี/ เลนตามมุม 
   ๑. มุมบทบาทสมมุติ อาจจัดเปนมุมเลน ดังนี ้
    ๑.๑ มุมบาน 
     - ของเลนเครื่องใชในครัวขนาดเล็ก หรือของจำลอง เชน เตา กระทะ ครก กาน้ำ 
เขียง มีดพลาสติก หมอ จาน ชอน ถวยชาม กะละมัง 
     - เครื่องเลนตุกตา เสื้อผาตุกตา เตียง เปลเด็ก ตุกตา 
     - เครื่องแตงบานจำลอง เชน ชุดรับแขก โตะเครื่องแปง หมอนอิง กระจกขนาดเห็น
เต็มตัว หวี ตลับแปง 
     - เครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตางๆที่ใชแลว เชน ชุดเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ชุด
เสื้อผาผูใหญชาย และหญิง รองเทา กระเปาถือที่ไมใชแลว 
     - โทรศพัท เตารีดจำลอง ที่รีดผาจำลอง 
     - ภาพถายและรายการอาหาร 
    ๑.๒ มุมหมอ 
     - เครื่องเลนจำลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย เชน หูฟง เสื้อ
คลุมหมอ 
     - อุปกรณสำหรับเลียนแบบการบันทึกขอมูลผูปวย เชน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 
    ๑.๓ มุมรานคา 
     - กลอง และขวดผลิตภัณฑตางๆ ท่ีใชแลว 
     - อุปกรณประกอบการเลน เชน เครื่องคดิเลข ลูกคิด ธนบัตรจำลอง ฯลฯ 
    ๑.๔ มุมบล็อก 
     - ไมบล็อกหรือแทงไมที่มีขนาดแลรูปรางตาง ๆ กัน จำนวนตั้งแต ๕๐ ชิ้นขึ้นไป 
     - ของเลนจำลอง เชน รถยนต เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว ตนไม ฯลฯ 
     - ภาพถายตาง ๆ 
     - ที่จัดเก็บไมบล็อก หรือแทงไมอาจเปนชั้น ลังไม หรือพลาสติก แยกตามรูปทรง 
ขนาด 
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    ๑.๕ มุมหนังสือ 
     - หนังสือภาพ นิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคำ และประโยคสั้น ๆ พรอมภาพ 
     - ชั้นหรือที่วางหนังสือ 
     - อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการสรางบรรยากาศการอาน เชน เสื่อ พรม หมอน 
     - สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน 
     - อุปกรณสำหรับการเขียน 
     - อุปกรณเสริม เชน เครื่องเลนเทป ตลับเทปนิทานพรอมหนังสือนิทาน หูฟง 
    ๑.๖ มุมวิทยาศาสตร  หรือ มุมธรรมชาติศึกษา 
     - วัสดุตาง ๆ จากธรรมชาติ เชน เมล็ดพืชตาง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร ฯลฯ 
     - เครื่องมือเครื่องใชในการสำรวจ สังเกต ทดลอง เชน แวนขยาย แมเหล็ก เข็มทิศ 
เครื่องชั่ง  
   กิจกรรมสรางสรรคควรมีวัสดุอุปกรณ ดังนี ้
   ๑. การวาดภาพ และระบายสี 
    - สีเทียนแทงใหญ สีไม สีชอลก  สีน้ำ 
    - พูกันขนาดใหญ ( ประมาณเบอร ๑๒ ) 
    - กระดาษ 
    - เสื้อคลุมหรือผากันเปอน 
   ๒. การเลนกับส ี
    - การเปาสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ำ 
    - การหยดสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ พูกัน สีน้ำ 
    - การพับสี มีกระดาษ สีน้ำ พูกัน 
    - การเทสี มีกระดาษ สีน้ำ 
    - การละเลงสี มีพูกัน กระดาษ สีน้ำ แปงเปยก 
   ๓. การพิมพภาพ 
    - แมพิมพตาง ๆ จากของจริง เชน นิ้วมือ ใบไม กานกลวย ฯลฯ 
    - แมพิมพจากวัสดุอ่ืน ๆ เชน เชือก เสนดาย ตรายาง ฯลฯ 
    - กระดาษ ผาเช็ดมือ สีโปสเตอร ( สีน้ำ สีฝุน ฯลฯ ) 
   ๔. การปน เชน ดินน้ำมัน ดินเหนียว แปงโดว แผนรองปน แมพิมพรูปตาง ๆ ไมนวดแปง ฯลฯ 
   ๕. การพับ ฉีก ตัดปะ เชน กระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จะใชพับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก
ปลายมน กาวน้ำ หรือแปงเปยก ผาเช็ดมือ ฯลฯ 
   ๖. การประดิษฐเศษวัสดุ เชน เศษวัสดุตาง ๆ มีกลองกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา เศษไม กาว 
กรรไกร สี ผาเช็ดมือ ฯลฯ 
   ๗. การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย ฯลฯ 
   ๘. การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว ฯลฯ 
   ๙. การเลนพลาสติกสรางสรรค พลาสติกชิ้นเล็ก รูปทรง นำมาตอเปนรูปแบบตามตองการ 
   ๑๐. การสรางรูป เชน กระดานปกหมุด จากแปนตะป ูใชหนังยางหรือเชือกผูกดึงรูปรางตาง ๆ 
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   เกมการศึกษา ตัวอยางสื่อประเภทเกมการศึกษา  มีดังนี้ 
   ๑. เกมจับคู 
    - จับคูรูปรางที่เหมือนกัน 
    - จับคูภาพเงา 
    - จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก 
    - จับคูสิ่งที่มีความสัมพันธกัน สิ่งที่ใชคูกัน 
    - จับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย 
    - จับคูภาพกับโครงราง 
    - จับคูภาพชิ้นสวนที่หายไป 
    - จับคูภาพที่เปนประเภทเดียวกัน 
    - จับคูภาพที่ซอนกัน 
    - จับคูภาพสัมพันธแบบตรงกันขาม 
    - จับคูภาพสมมาตรกัน 
    - จับคูแบบอุปมาอุปไมย 
    - จับคูแบบอนุกรม 
   ๒. เกมภาพตัดตอ 
    - ภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการเรียนตาง ๆ เชน ผลไม ผัก ฯลฯ 
   ๓. เกมจัดหมวดหมู 
    - ภาพสิ่งตาง ๆที่นำมาจัดเปนพวก ๆ 
    - ภาพเก่ียวกับประเภทของใชในชีวิตประจำวัน 
   ๔. เกมวางภาพตอปลาย ( โดมิโน ) 
    - โดมิโนภาพเหมือน 
    - โดมิโนภาพสัมพันธ 
   ๕.  เกมเรียงลำดับ 
    - เรียงลำดับภาพเหตุการณตอเนื่อง 
    - เรียงลำดับขนาด 
   ๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  ( ลอตโต ) 
   ๗. เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ ( เมตริกเกม ) 
   ๘. เกมพ้ืนฐานบวก 
   กิจกรรมเสริมประสบการณ/ กิจกรรมในวงกลม ตัวอยางสื่อ มีดังนี ้
   ๑. สื่อของจริงที่อยูใกลตัว และสื่อจากธรรมชาติ หรือวัสดุทองถิ่น เชน ตนไม ใบไม เปลือกหอย 
เสื้อผา 
   ๒. สื่อที่จำลองขึ้น เชน ลูกโลก ตุกตาสัตว ฯลฯ 
   ๓. สื่อประเภทภาพ เชน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร หนังสือภาพ ฯลฯ 
   ๔. สื่อเทคโนโลยี เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศพัท ฯลฯ 
   กิจกรรมกลางแจง ตัวอยางสื่อ มีดังนี ้
   ๑. เครื่องเลนสนาม เชน เครื่องเลนสำหรับปนปาย เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน ฯลฯ 
   ๒. ที่เลนทราย มีทรายละเอียด เครื่องเลนทราย เครื่องตวง ฯลฯ 



76 

 
หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

   ๓. ที่เลนน้ำ เสื้อคลุมหรือผากันเปอนพลาสติก อุปกรณเลนน้ำ เชน ถวยตวง ขวดตาง ๆ สายยาง 
กรวยกรอกน้ำ ตุกตายาง ฯลฯ 
   กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ ตัวอยางสื่อ มีดังนี ้
   ๑. เครื่องเคาะจังหวะ เชน ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รำมะนา กลอง ฯลฯ 
   ๒. อุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว เชน หนังสือพิมพ ริบบิ้น แถบผา หวง หวาย ถุงทราย ฯลฯ 
 
  การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี ้
   ๑. เลือกใหตรงกับจุดมุงหมายและเรื่องที่สอน 
   ๒. เลือกใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็ก 
   ๓. เลือกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นที่เด็กอยู หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
   ๔. มีวิธีการใชงาย และนำไปใชไดหลายกิจกรรม 
   ๕. มีความถูกตองตามเนื้อหา และทันสมัย 
   ๖. มีคุณภาพดี เชน ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไมใชสีสะทอนแสง 
   ๗. เลือกสื่อที่เด็กเขาใจงายในเวลาสั้น ๆ ไมซับซอน 
   ๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได 
   ๙. เลือกสื่อเพ่ือใชฝก และสงเสริมการคดิเปน ทำเปน และกลาแสดงความคิดเห็นดวยความมั่นใจ 
 
  การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาไดหลายวิธี คือ 
  ๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหลงตาง ๆ เชน ศูนยสื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือสถานศึกษา
เอกชน ฯลฯ 
  ๒. จัดซื ้อสื ่อ และเครื ่องเลนโดยวางแผนการจัดซื ้อตามลำดับความจำเปนเพื ่อใหสอดคลองกับ
งบประมาณที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให และสอดคลองกับการจัดประสบการณ 
  ๓. ผลิตสื่อ และเครื่องเลนขึ้นใชเองโดยใชวัสดุที่ปลอดภัย และหางาย เปนเศษวัสดุเหลือใชที่มีอยูใน
ทองถ่ินนั้น ๆ เชน กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผนปายโฆษณา รูปภาพจากหนังสือนิตยสารตาง ๆ 
เปนตน 
 
  ขั้นตอนการดำเนินการผลิตสื่อสำหรับเด็ก มีดังนี้ 
  ๑. สำรวจความตองการของการใชสื่อใหตรงกับจุดประสงค สาระการเรียนรู และกิจกรรมท่ีจัด 
  ๒. วางแผนการผลิต โดยกำหนดจุดมุงหมาย และรูปแบบของสื่อใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถ
ของเด็ก สื่อนั้นจะตองมีความคงทนแข็งแรง ประณีต และสะดวกตอการใช 
  ๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว 
  ๔. นำสื่อไปทดลองใชหลาย ๆ ครั้งเพ่ือหาขอดี ขอเสีย จะไดปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น 
  ๕. นำสื่อที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริง 
 
  การใชสื่อ ดำเนินการดังนี้ 
  ๑. การเตรียมพรอมกอนใชสื่อ มีขั้นตอน คือ 
   ๑.๑ เตรียมตัวผูสอน 
    - ผูสอนจะตองศึกษาจุดมุงหมาย และวางแผนวาจะจัดกิจกรรมอะไรบาง 
    - เตรียมจัดหาสื่อ และศึกษาวิธีการใชสื่อ 
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    - จัดเตรียมสื่อ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จะตองใชรวมกัน 
    - ทดลองใชสื่อกอนนำไปใชจริง 
   ๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
    - ศกึษาความรูพ้ืนฐานของเด็กใหสัมพันธกับเรื่องที่จะสอน 
    - เราความสนใจเด็กโดยใชสื่อประกอบการเรียนการสอน 
    - ใหเด็กมีความรับผิดชอบ รูจักใชสื่ออยางสรางสรรค ไมใชทำลาย เลนแลวเก็บใหถูกที่ 
   ๑.๓ เตรียมสื่อใหพรอมกอนนำไปใช 
    - จัดลำดับการใชสื่อวาจะใชอะไรกอนหรือหลัง เพ่ือความสะดวกในการสอน 
    - ตรวจสอบ และเตรียมเครื่องมือใหพรอมที่จะใชไดทันที 
    - เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับสื่อ 
  ๒. การนำเสนอสื่อ เพ่ือใหบรรลุผลโดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณควรปฏิบัติดังนี้ 
   ๒.๑ สรางความพรอม และเราความสนใจใหเด็กกอนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
   ๒.๒ ใชสื่อตามลำดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว 
   ๒.๓ ไมควรใหเด็กเห็นสื่อหลาย ๆ ชนิดพรอม ๆ กัน เพราะจะทำใหเด็กไมสนใจกิจกรรมที่สอน 
   ๒.๔ ผูสอนควรยืนอยูดานขางหรือดานหลังของสื่อที่ใชกับเด็ก ผูสอนไมควรยืนหันหลังใหเด็ก
จะตองพูดคุยกับเด็ก และสังเกตความสนใจของเด็ก พรอมทั้งสำรวจขอบกพรองของสื่อที่ใช เพื่อนำไปปรับปรุง
แกไขใหดียิ่งข้ึน 
   ๒.๕ เปดโอกาสใหเด็กไดรวมใชสื่อ 
 
  ขอควรระวังในการใชส่ือในการเรียนการสอน  การใชสื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องตอไปนี ้
  ๑. วัสดุที่ใช ตองไมมีพิษ ไมหัก และแตกงาย มีพ้ืนผิวเรียบ ไมเปนเสี้ยน 
  ๒. ขนาดไมควรมีขนาดใหญเกินไป เพราะยากตอการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหายแตก เปน
อันตรายตอเด็กหรือใชไมสะดวก เชน กรรไกรขนาดใหญ โตะ เกาอ้ี ที่ใหญหรือสูงเกินไป และไมควรมีขนาดเล็ก
เกินไป เด็กอาจจะนำไปอมหรือกลืนทำใหติดคอหรือไหลลงทองได เชน ลูกปดเล็ก ลูกแกวเล็ก ฯลฯ 
  ๓. รูปทรง ไมเปนรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เปนสัน 
  ๔. น้ำหนัก ไมควรมีน้ำหนักมาก เด็กยกหรือหยิบไมไหวอาจจะตกลงมาเปนอันตรายตอตัวเด็ก 
  ๕. สื่อที่เปนอันตรายตอตัวเด็ก เชน สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ 
  ๖. สีท่ีเปนอันตรายตอสายตา เชน สีสะทอนแสง ฯลฯ 
 

  การประเมินการใชสื่อ 
  ควรพิจารณาจากองคประกอบ ๓ ประการ คอื ผูสอน เด็ก และสื่อ เพื่อจะไดทราบวาสื่อนั้นชวยใหเด็ก
เรียนรูไดมากนอยเพียงใด จะไดนำมาปรับปรุงการผลิต และใชสื่อใหดียิ่งข้ึน โดยใชวิธีสังเกตดังนี ้
  ๑. สื่อนั้นชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูเพียงใด 
  ๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 
  ๓. สื่อนั้นชวยใหการสอนตรงกับจุดประสงคหรือไม ถูกตองตามสาระการเรียนรู และทันสมัยหรือไม 
  ๔. สื่อนั้นชวยใหเด็กสนใจมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 
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  การเก็บ รักษา และซอมแซมสื่อ 
  การจัดเก็บสื ่อเปนการสงเสริมใหเด็กฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ ม สงเสริมความ
รับผิดชอบความมีน้ำใจ ชวยเหลือผูสอนไมควรเก็บสื่อเปนการลงโทษเด็ก โดยดำเนินการดังนี ้
  ๑. เก็บสื่อใหเปนระเบียบ และเปนหมวดหมูตามลักษณะ ประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกัน จัดเก็บหรือ
จัดวางไวดวยกัน 
  ๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพ่ือใหเด็กหยิบใช จัดเก็บไดดวยตนเอง 
  ๓. ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปรงใส เพื่อใหเด็กมองเห็นสิ่งที่อยูภายในไดงาย และควรมีมือจับเพื่อให
สะดวกในการขนยาย 
  ๔. ฝกใหเด็กรูความหมายของรูปภาพหรือสีที่เปนสัญลักษณแทนหมวดหมู ประเภทสื่อ เพื่อใหเด็กจะ
ไดเก็บเขาที่ไดถูกตอง การใชสัญลักษณควรมีความหมายตอการเรียนรูของเด็ก สัญลักษณควรใชสื่อของจริง  
ภาพถายหรือสำเนา ภาพวาด ภาพโครงราง หรือ ภาพประจุด หรือบัตรคำติดคูกับสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง 
  ๕. ตรวจสอบสื่อที่ใชแลวทุกครั้งวามีสภาพสมบูรณ จำนวนครบถวนหรือไม 
  ๖. ซอมแซมสื่อที่ชำรุด และทำเติมสือ่ที่ขาดหายไปใหครบชุด 
 
  การพัฒนาสื่อ 
  การพัฒนาสื่อเพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น กอนอื่นควรไดสำรวจขอมูล สภาพ
ปญหาตาง ๆ ของสื่อทุกประเภทที่ใชอยูวามีอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไข เพ่ือจะไดปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับความตองการ แนวทางการพัฒนาสื่อควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี ้
  ๑. ปรับปรุงสื่อใหทันสมัยเขากับเหตุการณ ใชไดสะดวก ไมซับซอนเกินไป เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของสื่อ ถาเปนวัสดุที่ลางน้ำได เมื่อใชแลวควรไดลางเช็ด หรือปดฝุนใหสะอาด 
เก็บไวเปนหมวดหมู วางเปนระเบียบหยิบใชงาย 
  ๓. ถาเปนสื่อท่ีผูสอนผลิตข้ึนมาใชเอง และผานการทดลองใชมาแลว ควรเขียนคูมือประกอบการใชสื่อนั้น 
โดยลอกชื่อสื่อ ประโยชน และวิธีใชสื่อ รวมทั้งจำนวนชิ้นสวนของสื่อในชุดนั้น และเก็บคูมือไวในซองหรือถุง 
พรอมสื่อที่ผลิต 
  ๔. พัฒนาสื่อที่สรางสรรคใชไดอเนกประสงค คือ เปนไดทั้งสื่อเสริมพัฒนาการ และเปนของเลน
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 

การประเมินพฒันาการ  
  การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ - ๖ ป เปนการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกต ิที่จัดใหเด็กในแตละ
วัน ผลที่ไดจากการสังเกตพัฒนาการเด็กตองนำมาจัดทำสารนิทัศน หรือจัดทำขอมูลหลักฐาน หรือเอกสารอยาง
เปนระบบดวย การรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเปนรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณที่เด็กไดรับ 
วาเด็กเกิดการเรียนรู และมีความกาวหนาเพียงใด ทั้งนี้ ใหนำขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา 
ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนา ตามจุดหมายของหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้  
  ๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอยางเปนระบบ  
  ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดาน  
  ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ำเสมอตอเนื่องตลอดป  
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  ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันดวยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 
ไมควรใชแบบทดสอบ  
  ๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำขอมูล และนำผลการประเมินไปใชพัฒนาเด็ก สำหรับวิธีการ ประเมินที่
เหมาะสม และควรใชกับเด็กอายุ ๓-๖ ป ไดแก การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยางมีระบบ  
 
  หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
  1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดาน และนำผลมาพัฒนาการเด็ก 
  2. ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ำเสมอตอเนื่องตลอดป 
  3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน 
  4. ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือ และจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 
  5. ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมท้ังใชแหลงขอมูลหลายดาน ไม
ควรใชการทดสอบ 
 
  ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ 
   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะตองผานขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
   ๑. ศึกษา และทำความเขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุทุกดาน ไดแก ดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังปรากฏในหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อยาง
ละเอียด จึงจะทำใหดำเนินการประเมินพัฒนาการไดอยางถูกตอง และตรงตามความจริง 
   ๒. วางแผนเลือกใชวิธีการ และเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใชบันทึก และประเมินพัฒนาการ 
เชน แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะที่จะใชบันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวันเหมาะกับการบันทึกกิจกรรม
หรือประสบการณที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวัน การบันทึกการเลือกของเด็กเหมาะสำหรับใชบันทึกลักษณะเฉพาะ
หรือปฏิกิริยาที่เด็กมีตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว เปนตน จึงเปนหนาท่ีของผูสอนที่จะเลือกใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
ใหเหมาะสม เพ่ือจะไดผลของพัฒนาการที่ถูกตองตามความตองการ 
   ๓. ดำเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ หลังจากที่ไดวางแผน และเลือกเครื่องมือที่จะใช
ประเมิน และบันทึกพัฒนาการแลว กอนจะลงมือประเมิน และบันทึกจะตองอานคูมือหรือคำอธิบายวิธีการใช
เครื่องมือนั้น ๆ อยางละเอียด แลวจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคูมือ และบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ตอไป 
   ๔. ประเมิน และสรุป การประเมินและสรุปนั้นตองดุจากผลการประเมินหลาย ๆ ครั้ง มิใชเพียง
ครั้งเดียว หรือนำเอาผลจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุป อาจทำใหผิดพลาดได ผลการประเมินดูไดจากผล
ที่ปรากฏในเครื่องมือประเมิน และบันทึกพัฒนาการ เชน ประเมินการใชกลามเนื้อใหญของเด็กอายุ ๓ ป ปรากฏวา
ยังเดินข้ึนบันไดสลับเทาไมได ก็ตองมาตีความวากำลังขาของเด็กยังมีไมพอที่จะเดินสลับเทาข้ึนบันได  อาจสรุป
ไดวาพัฒนาการกลามเนื้อใหญยังไมแข็งแรงเหมาะสมกับวัย ตองจัดกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญสวนขาตอไป 
   ๕. รายงานผล เมื่อไดผลจากการประเมิน และสรุปพัฒนาการของเด็กแลว ผูสอนจะตองตัดสินใจ
วาจะรายงานขอมูลไปยังผูใด เพื่อจุดประสงคอะไร และจะตองใชรูปแบบใดสำหรับรายงาน เชน ตองรายงาน
ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองใหทราบวากิจกรรมหรือประสบการณที ่สถานศึกษาจัดใหเด็กนั้น สงเสริม
พัฒนาการของเด็กแตละคนอยางไร เปนไปตามจุดประสงคหรือไม เพื่อจะไดวางแผนชวยเหลือเด็กไดตรงตาม
ความตองการตอไป โดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ผูสอนใชสมุดรายงานนั้นเปนเครื่องมือหรือ
แบบรายงานผูปกครองได และถาผู สอนมีขอเสนอแนะหรือจะขอความรวมมือจากผูปกครองเกี่ยวกับการ



80 

 
หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

สงเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจจะเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงาน และตองคำนึงไวเสมอไมวาจะใชแบบรายงานใด 
ขอมูลควรจะมีความหมายเกิดประโยชนแกเด็กเปนสำคัญ การบันทึกขอความลงในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
ผูสอนควรใชภาษาในทางสรางสรรคมากกวาในทางลบ 
   ๖. การใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน ผูสอนตองตระหนักวาการทำงานรวมกับผูปกครอง
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเปนเรื่องสำคัญมาก ผูสอนควรยกยองผูปกครองที่พยายามมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
ผูสอนจะตองตอนรับผูปกครองที่มาสถานศึกษา ขอบคุณสำหรับความรวมมือ เขียนจดหมายถึงผูปกครองเพื่อ
รายงานเรื่องเด็ก พูดคุยดวยตนเองหรือทางโทรศัพท สิ่งเหลานี้จะทำใหผูปกครองรูสึกถึงความสำคัญของตนเอง 
และตองการที่จะมีสวนรวมกับผูสอนในการพัฒนาเด็กของตน การติดตอสัมพันธอันดีกับผูปกครอง ควรจะเปน
การติดตอสื่อสาร ๒ ทาง คือ จากสถานศึกษาไปสูบาน และจากบานมายังสถานศึกษา กระตุนใหผูปกครอง
แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชนตอการจัดประสบการณใหแกเด็ก เพราะผูปกครองจะใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก ซึ่งผูสอนสามารถนำไปใชเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนไดเปนอยางดี 
สำหรับการติดตอกับผูปกครอง อาจทำไดหลายวิธี เชน การติดตอดวยวาจา ไดแก การสนทนาดวยตนเองทาง
โทรศัพท การเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง การติดตอดวยวิธีอื่น เชน ปายติดประกาศ วารสาร ขาวสาร ตู
รับฟงความคิดเห็น เปนตน นอกจากนี้อาจใหผูปกครองอาสาสมัครมาชวยงานผูสอนในสถานศึกษา เชน เลา
นิทาน รองเพลง และอานหนังสือใหเด็กฟง ชวยในเวลาเด็กทำกิจกรรมเสรี ชวยสังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการ 
และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะกอใหเกิดประโยชนแกเด็ก ซึ่งสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การทำงานกับผูสอนเปนอยางยิ่ง 
 
  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยางหลากหลาย 
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด วิธีการที่เหมาะสม และนิยมใชในการประเมินเด็กปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธี  
ดังตอไปนี้ 
  ๑. การสังเกต และการบันทึก การสังเกตมีอยู ๒ แบบ คือ การสังเกตอยางมีระบบ ไดแก การสังเกต
อยางมีจุดมุงหมายที่แนนอน ตามแผนท่ีวางไว และอีกแบบหนึ่งคือการสังเกตแบบไมเปนทางการ เปนการสังเกต
ในขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมประจำวัน และเกิดพฤติกรรมที่ไมคาดคิดวาจะเกิดข้ึน และผูสอนจดบันทึกไว การ
สังเกตเปนวิธีการที่ผูสอนใชในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เมื่อมีการสังเกตก็ตองมีการบันทึก ผูสอนควรทราบ
วาจะบันทึกอะไร การบันทึกพฤติกรรมมีความสำคัญอยางยิ่งที่ตองทำอยางสม่ำเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโต 
และเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองนำมาบันทึกเปนหลักฐานไวอยางชัดเจน การสังเกต และการบันทึก
พัฒนาการเด็กสามารถใชแบบงายๆ  
   ๑.๑ แบบบันทึกพฤติกรรม ใชบันทึกเหตุการณเฉพาะอยาง โดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผูบันทึก
ตองบันทึก วัน เดือน ปเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปที่ทำการบันทึกแตละครั้ง 
   ๑.๒ การบันทึกรายวัน เปนการบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวัน ถา
หากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเนนเฉพาะเด็ก รายท่ีตองการศึกษา ขอดีของการบันทึกรายวัน คือ 
การชี้ใหเห็นความสามารถเฉพาะอยางของเด็ก จะชวยกระตุนใหผูสอนไดพิจารณาปญหาของเด็กเปนรายบุคคล 
ชวยใหผูเชี่ยวชาญมีขอมูลมากขึ้น สำหรับวินิจฉัยเด็กวาสมควรจะไดรับคำปรึกษาเพื่อลดปญหา และสงเสริม
พัฒนาการของเด็กไดอยางถูกตอง นอกจากนั ้นยังชวยชี ้ใหเห็นขอดีข อเสียของการจัดกิจกรรม และ
ประสบการณไดเปนอยางด ี
   ๑.๓ แบบสำรวจรายการ ชวยใหสามารถวิเคราะหเด็กแตละคนไดคอนขางละเอียด เหมาะสมกับ
เด็กระดับปฐมวัย 
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  ๒. การสนทนา สามารถใชการสนทนาไดท้ังเปนกลุมหรือรายบุคคล เพ่ือประเมินความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็น และพัฒนาการใชภาษาของเด็ก และบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือ
บันทึกรายวัน 
  ๓. การสัมภาษณ ดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคล และควรจัดในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพ่ือ
ไมใหเกิดความเครียด และวิตกกังวล ผูสอนควรใชคำถามที่เหมาะสมเปดโอกาสใหเด็กไดคิด และตอบอยางอิสระ 
จะทำใหผูสอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปญญาของเด็ก และคนพบศักยภาพในตัวเด็กไดโดยบันทึก
ขอมูลลงในแบบสัมภาษณ 
  ๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความกาวหนาแตละดานของเด็กเปนรายบุคคลโดยจัดเก็บขอมูล
ไวในแฟมผลงาน ( Portfolio ) เปนวิธีรวบรวม และจัดระบบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใชเครื่องมือตาง ๆ 
รวมเอาไวอยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน แสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแตละดาน นอกจากนี้ยังรวมขอมูล
อื่น ๆ เชน แบบสอบถามผูปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไวในแฟม เพ่ือ
ผูสอนไดขอมูลที่เก่ียวกับตัวเด็กอยางชัดเจน ถูกตอง การเก็บผลงานของเด็ก ไมถือวาเปนการประเมินผล ถางาน
แตละชิ ้นถูกรวบรวมไวโดยไมไดรับการประเมินจากผูสอน และไมมีการนำผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือ
ปรับปรุงการสอน ดังนั้นจึงเปนแตการเก็บสะสมผลงานเทานั้น เชน แฟมสะสมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ เปน
เพียงแคแฟมสะสมงานเด็กถาไมมีการประเมินแฟมสะสมงานนี้จะเปนเครื่องมือการประเมินตอเมื่องานที่สะสม
แตละชิ้นถูกใชในการบงบอกความกาวหนา ความตองการของเด็ก และเปนการเก็บสะสมอยางตอเนื่องท่ีสรางสรรค
โดยผูสอน และเด็ก ผูสอนสามารถใชพอตโฟลิโออยางมีคุณคา สื่อสารกับผูปกครอง เพราะการเก็บผลงานเด็ก
อยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอในแฟมสะสมงานเปนขอมูลใหผูปกครองสามารถเปรียบเทียบความกาวหนาที่ลูก
ของตนมีเพิ่มขึ้นจากผลงานชิ้นแรกกับชิ้นตอ ๆ มาขอมูลในแฟมสะสมงานประกอบดวย  ตัวอยาง ผลงานการ
ขีดเขียน การอาน และขอมูลบางประการของเด็กที่ผูสอนเปนผูบันทึก เชน จำนวนเลมของหนังสือที่เด็กอาน 
ความถี่ของการเลือกอานที่มุมหนังสือในชวงเวลาเลือกเสรี การเปลี่ยนแปลงอารมณ ทัศนคติ เปนตน ขอมูล
เหลานี้จะสะทอนภาพของความงอกงามในเด็กแตละคน ไดชัดเจนกวา เกรดการประเมินโดยใชการใหเกรด 
ผูสอนตองชี้แจงใหผูปกครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแตละชิ้นที่สะสมในแฟมสะสมงาน 
  ขอควรพิจารณาในการเลือกเก็บขอมูลไวในแฟมผลงาน มีดังนี้ คือ 
   ๔.๑ ขอมูลที่แสดงถึงระดับพัฒนาการ และความสำเร็จ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กกระทำซึ่งไดมา
จากเครื่องมือการประเมิน 
   ๔.๒ ขอมูลที่รวบรวมจากผลงานตาง ๆ ของเด็ก อาจใหเด็กชวยเลือกเก็บดวยตัวเด็กเอง หรือ
ผูสอนกับเด็กรวมกันเลือก 
   ๔.๓ ขอมูลของเด็กที่ไดจากผูปกครอง 
  ๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใชทั่ว ๆ ไปไดแก น้ำหนัก 
สวนสูง เสนรอบศีรษะ ฟน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดังนี ้
   ๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก และวัดสวนสูงเด็กแลวนำไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑปกติ ในกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑอายุของกระทรวงสาธารณสุข ซึ ่งจะบอกการเจริญเติบโต
โดยรวม วิธีการใชกราฟมีขั้นตอน ดังนี ้เมื่อชั่งน้ำหนักเด็กแลว นำน้ำหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ 
และอานการเจริญเติบโตของเด็ก โดยดูเครื่องหมายกากบาทวาอยูในแถบสีใด อานขอความที่อยูบนแถบสีนั้น 
ซึ่งแบงภาวะโภชนาการเปน ๓ กลุม คือ น้ำหนักตามเกณฑ น้ำหนักคอนขางมาก นำหนักคอนขางนอย หาก
พบวาเด็กมีน้ำหนักมากหรือนอยกวาเกณฑมากเกินไป ควรรีบปรึกษาแพทยทันท ี
   ๕.๒ การวัดเสนรอบศีรษะ มีความสำคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของสมอง ในเด็กที่มีเสน
รอบศีรษะเล็กกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัย อาจแสดงถึงความปกติของสมอง เชน สมองเล็กกวาปกติหรือ 
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กะโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกวาปกติ ซึ่งหากวินิจฉัยไดเร็ว และสงตอเด็กไปรับการรักษาทันทวงที อาจชวยแกไข
ความพิการนี้ได ในทำนองเดียวกันถาเสนรอบศีรษะวัดไดมากกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ซึ่งแสดงถึง
เด็กมีหัวโต กวาปกติอาจเกิดจากมีน้ำในสมองมากกวาปกติ โรคนี้หากวินิจฉัยไดเร็ว และเด็กไดรับการรักษา
ทันทวงทีก็จะชวยแกไขเปนปกติไดเชนกัน จึงควรวัดเสนรอบศีรษะในเด็กอายุต่ำกวา ๒ ป ทุกครั้งที่รับบริการ
ตรวจสุขภาพ 
 

ขนาดรอบศีรษะในเด็กอายุตาง ๆ 
ทารกแรกเกิด-๗ วัน   
ทารกอายุ ๔-๕ เดือน 
เด็กอายุ ๑ ป  
เด็กอายุ ๑ ป ๖ เดือน 
เด็กอายุ ๒-๕ ป  

เสนรอบศีรษะปกติของเด็กแรกเกิดประมาณ ๓๕ เซนติเมตร 
กระหมอมหลังปดอยางชาไมเกินอายุ ๔ เดือน 
เสนรอบศีรษะเพ่ิมขึ้นอีกปละ ๑ เซนติเมตร 
กระหมอมหนาปดอยางชาไมเกินอายุ ๑ ป ๖ เดือน 
เสนรอบศีรษะเพ่ิมขึ้นอีกปละ ๑ เซนติเมตร 

วิธีวัด  ใชสายวัดตัววัดโดยใหดานหนาผานบริเวณค้ิว ดานหลังผานบริเวณทายทอยสวนท่ีโหนกที่สุด 
 
   ๕.๓ การตรวจสุขภาพปาก และฟน คือการตรวจสอบ และรักษาสิ่งผิดปกติของฟน และปาก การ
รักษาใหฟน และปากสะอาด และมีสุขภาพดีอยูเสมอ ผูสอนควรแนะนำใหผูปกครองพาเด็กไปใหทันตแพทย
ตรวจอยางสม่ำเสมอปละ ๑-๒ ครั้ง นอกจากนี้ผู สอนควรเขาใจวิธีดูแลฟน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดพิมพ
เผยแพรเพื่อแนะนำเด็ก และผูปกครองเพื่อดูแลรักษาฟนใหดีอยูเสมอ เชน การแปรงฟนไดแนะนำใหวางแปรง
ตั้งฉากกับตัวฟน ถูแปลงไปมาสั้น ๆ ในแนวนอนใหทั่วถึงฟนทุกซี่ในปากทั้งดานหนา และดานหลัง ควรแปรงฟน
ทุกครั้งหลังกินขนมหวานหรือหลังม้ืออาหาร 
   ๕.๔ การรับวัคซีนปองกันโรคขั้นพื้นฐาน การใหภูมิคุมกันโรคตาง ๆ แกเด็กเปนสิ่งสำคัญ และ
จำเปน เพราะจะทำใหเด็กไมเปนโรคตาง ๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยัก ไอกรน และอื่น ๆ ซึ่ง
อาจจะทำใหเด็กพิการหรือถึงแกชีวิตได กำหนดเวลาการใหภูมิคุมกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไวใน
สมุดบันทึกสุขภาพแม และเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย  
   โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวยบุคคลที่ 
เก่ียวของซึ่งมีบทบาทหนาที่สำคัญ ดังนี้  
   1. ผูบริหารสถานศึกษา  
    1) เปนผูนำ และมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ ศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ให
ความเห็นชอบ กำหนดวิสัยทัศน และคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กทุกชวงอายุรวมกับ ครูผู สอนระดับ
ปฐมวัยทั้ง 3 ระดับชั้น ศึกษาทำความเขาใจหลักสูตร  
    2) จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย และมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน จัดจางครูพี่เลี ้ยงที่มีความรูผานการอบรมเรื่องการดูแลบริบาลเด็กครบทุก
หองเรียน คดัเลือกครูผูสอนที่เหมาะสม โดยควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     - มีวุฒิการศึกษาดานอนุบาล, ปฐมวัยหรือผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
     - มีความรักเด็กจิตใจดี มีอารมณขันและใจเย็นใหความเปนกันเองกับเด็กอยางเสมอ
ภาค 
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     - มีบุคลิกความเปนครู เขาใจธรรมชาติของเด็ก 
     - พูดจาสุภาพเรียบรอย  ชัดเจนเปนแบบอยางได 
     - มีความเปนระเบียบ  สะอาด  และรูจักประหยัด 
     - มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตยในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตอเด็ก 
     - มีอารมณรวมกับเด็ก รูจักรับฟง พิจารณาเรื่องราวปญหาตาง ๆ ของเด็ก และตัดสิน 
ปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผล และเปนธรรม 
     - มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ 
    3) จัดใหมีการบริการ การรับเด็กเขาเรียนอยางทั่วถึงเสมอภาค และปฏิบัติการรับเด็ก ตาม
เกณฑ ท่ีกำหนดครบทุกชั้นเรียน 
    4) สงเสริมใหครูผูสอนเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง และนำผลการอบรมมาพัฒนาเด็ก  
    5) สรางความรวมมือ และประสานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
    6) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตรอยางเปนระบบ และมีการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
    7) สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการ
เรียนรู และสงเสริมพัฒนาการเด็ก  
    8) นิเทศ กำกับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยจัดใหมีการนิเทศภายใน 
อยางมีระบบ  
    9) กำกับ ติดตามใหมีการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยในสถานศึกษา และนำผลจาก
การประเมิน ไปใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
    10) กำกับ ติดตามใหมีการประเมินการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช เพื่อนำผลจาก
การประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก 
บริบทสังคม และใหมีความทันสมัย  
   ๒. ผูสอนระดับปฐมวัย  
    การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือวาเด็กมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง สงเสริม
ใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการ และเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ผู สอนจึงมี
บทบาทสำคัญยิ่งในการจัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ ทำใหกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลสำเร็จ ตามเปาหมาย ผูสอนจึงควรมีบทบาท/
หนาที่ ดังนี้  
    ๑) บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร  
     - ทำหนาที่วางแผน จัดทำหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร หนวยการจัด ประสบการณ
การจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผลพัฒนาการ  
     - จัดทำแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ใหเด็กมีอิสระในการเรียนรู เปด
โอกาสใหเด็กเลน/ ทำงาน และเรียนรูทั้งรายบุคคล และเปนกลุม  
     - ประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของเด็ก ชุมชน และทองถิ่น 
    ๒) บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู  
     - จัดประสบการณการเรียนรูที่เด็กกำหนดขึ้นดวยตัวเด็กเอง และผูสอนกับเด็กรวมกัน
กำหนด เพื่อพัฒนาเด็กใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานในชีวิตประจำวัน ในการแสวงหาคำตอบหรือหาคำตอบ
ในสิ่งท่ีเด็กเรียนรูอยางมีเหตุผล  
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     - จัดประสบการณกระตุนใหเด็กรวมคิด แกปญหา คนควาหาคำตอบดวยตนเอง ดวย
วิธีการศึกษาที่นำไปสูการใฝรู และพัฒนาตนเอง  
     - จัดสภาพแวดลอม และสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สรางเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจกรรม 
ผานการเลนไดเต็มตามศักยภาพ และความสามารถของเด็กแตละคน  
     - สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในการจัดการ เรียนรู
กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ  
     - จัดกิจกรรมการเลนที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการ 
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น และเรียนรูวิธีการแกปญหาขอขัดแยงตาง ๆ  
     - ใชปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอน และเด็กในการดำเนินประสบการณการเรียน การ
สอนอยางสม่ำเสมอ  
     - จัดการประเมินผลพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริง และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพเด็กใหเต็มตามศักยภาพ และนำมาปรับปรุงพัฒนา การจัดประสบการณของตนใหมี
ประสิทธิภาพ  
    ๓) บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก  
     - สังเกต และสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญา  
     - ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  
     - ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเอง และกลาแสดงออก  
     - ฝกการเรียนรูหนาที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี  
     - จำแนกพฤติกรรมเด็ก และสรางเสริมลักษณะนิสัย และแกปญหาเฉพาะบุคคล  
     - ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
    ๔) บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน  
     - นำนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสภาพบริบท
สังคม ชุมชน และทองถ่ิน  
     - ใชเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกเด็ก  
     - จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการเรียนรู และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู  
     - พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะของผูใฝรูมีวิสัยทัศน และ
ทันสมัย ทันเหตุการณในยุคของขอมูลขาวสาร  
   ๓. พอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย  
    การจัดการศกึษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็ก ที่ผูสอน และพอแมหรือผูปกครอง 
ตองสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อสรางความเขาใจ และพรอมรวมมือกัน ในการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาแก
เด็ก พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้  
    ๑) มีสวนรวมในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และใหความเห็นชอบ กำหนดแผนการ
จัดประสบการณของเด็กรวมกับผูสอน และเด็ก  
    ๒) รวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการจัดประสบการณการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาเด็กตามศักยภาพ  
    ๓) เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอ้ือตอการเรียนรู  
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    ๔) สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสม และจำเปน  
    ๕) อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส ใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการดาน
ตาง ๆ ของเด็ก  
    ๖) ปองกัน และแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค โดยประสานความรวมมือกับผูสอน และผูที่เก่ียวของ  
    ๗) เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมีคุณธรรม 
นำไปสูการพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู  
    ๘) มีสวนรวมในการประเมินผล พัฒนาการของเด็ก และในการประเมินการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
   ๔. ชมุชน/ทองถิ่น  
    ชุมชน/ทองถิ่น มีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการประสานความรวมมือ 
เพ่ือรวมกันพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศกึษาปฐมวัย ดังนี ้
    ๑) มีสวนรวมในการสงเสริมการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคม/ชมรมผูปกครอง  
    ๒) มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการของ
สถานศึกษา  
    ๓) เปนศูนยการเรียนรูเครือขายการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ให
เด็กไดเรียนรู มีประสบการณจากสถานการณจริง  
    ๔) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญา 
ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
และของชาติ  
    ๕) ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชน และทองถ่ิน  
    ๖) มีสวนรวมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดย
ทำหนาที่ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
  การพัฒนาผูสอน และบุคลากรปฐมวัย  
   การพัฒนาผูสอน และบุคลากรปฐมวัยอยางเปนระบบ และตอเนื่อง มีความสำคัญมากในการ 
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพราะเปนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูสอน ใหสามารถ นำ
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการออกแบบ พัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ
การเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมใน และนอกหองเรียน การจัดพัฒนาสื่อ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรู การ
ประเมินพัฒนาการ โดยมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค ของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยเปนเปาหมายสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก สถานศึกษาจึงควรกำหนดแนวทาง การ
พัฒนาผูสอน และบุคลากรปฐมวัย ดังนี้  
    ๑) สำรวจ และประเมินความตองการในการพัฒนาตนเองของผูสอน และบุคลากรปฐมวัย 
และนำขอมูลมาจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง ทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว  
    ๒) พัฒนาผู สอน และบุคลากรปฐมวัยในดานการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ การจัด
ประสบการณ เทคนิควิธีการ จัดประสบการณเทคนิค การควบคุมชั้นเรียน และดานอื่น ๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม
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พัฒนาผู สอน และบุคลากรปฐมวัย ควรใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม PLC เปนตน  
    ๓) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมความรูโดยการจัดหาเอกสารดานหลักสูตร แนวทางการจัด
ประสบการณ ตลอดจนองคความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหผูสอน และบุคลากรปฐมวัย ศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม 
    ๔) สงเสริมใหผูสอน และบุคลากรปฐมวัยมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมปรึกษา 
และวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพ่ือใหผูสอนเขาใจบทบาทหนาที่ และ
ภารกิจ ของตนในการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัต ิสงผลดีตอการทำงานรวมกันในการจัดประสบการณการเรียนรู 
ที่เปนการสรางรอยเชื่อมตอในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดเปนอยางดี  
 
  การสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร  
   การพัฒนาหลักสูตร และการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มีความจำเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดหางบประมาณ และทรัพยากรที่จำเปน เพ่ือสนับสนุนใหการ
ดำเนินการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่
กำหนด โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้  
    ๑) จัดหา และจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสำหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย 
การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดงบประมาณสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู/โครงการ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ
ปฐมวัย และการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
    ๒) จัดซื้อ และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อจัดสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกหองเรียน 
จัดซื้อ และจัดหาสื่อของเลนที่สงเสริมพัฒนาการเด็กตามมุมประสบการณตาง ๆ การพัฒนาสนามเด็กเลน และ
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงการจัดเตรียมของใชสวนตัวใหแกเด็กตามความจำเปน เพื่อการดูแลอนามัย
สวนบุคคล และการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของเด็กไดอยางสะดวก และปลอดภัย  
    ๓) กำกับติดตามการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา  
    ๔) การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใหเปนไปตามหลักการพัฒนาเด็กทุกชวงวัย ระดมทรัพยากรในการ 
จัดหาผูสอนที่มีคุณวุฒิ หรือประสบการณดานการศึกษาปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนา 
สภาพแวดลอม และแหลงเรียนรู  
 
  การนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ  
   การนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติเปนกระบวนการสำคัญ 
ในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษา และผูมีบทบาทหนาที่ที่
เก่ียวของ ควรใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การตรวจเยี่ยม การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) 
การตรวจแผนการจัดประสบการณ ทั ้งนี ้ควรดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตามอยางเปนระบบ และเปน
กัลยาณมิตร เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน และกัน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้
    ๑) ประชุมผูบริหารสถานศึกษา และผูสอนระดับปฐมวัย เพื่อรวมกันกำหนดความตองการ 
และชวงเวลาในการจัดทำปฏิทินการนิเทศหรือแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามที่เหมาะสม ตอเนื่อง และเปน
รูปธรรม  
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    ๒) สรางความเขาใจ และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหแก 
บุคลากร ที่เก่ียวของทุกฝาย  
    ๓) ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามแผนการนิเทศ และนำผลการนิเทศมาวางแผนเพ่ือ
จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรปฐมวัยตามความตองการจำเปนอยางตอเนื่อง  
    ๔) นำขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากการนิเทศ กำกับ ติดตาม มาใชเปนสวนหนึ่งในการ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนกระบวนการเชิงระบบเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และ
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพของหลักสูตร การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร และการเปลี ่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสมตอไป ซึ่งแนวทางการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย  
   ๑. การประเมินกอนนำหลักสูตรไปใช เปนการประเมินกระบวนการรางหลักสูตร สถานศึกษา 
ปฐมวัยควรดำเนินการ ดังนี้  
    ๑) การวิเคราะหขอมูลความจำเปนพื้นฐานที ่เกี ่ยวของ เพื่อนำมาใชในการรางหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะหขอมูล และสารสนเทศจากการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับเดิม ศึกษา
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใชหลักสูตรที่ผานมา มีผลสำเร็จอะไรบาง มีปญหา และอุปสรรคอะไรบาง 
ในการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา การประเมินพัฒนาการ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลการสอบถามความตองการของพอแม ผูปกครอง และชุมชน 
เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ นำไปใชในการรางหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย  
    ๒) การตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนการประเมินเอกสาร 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือพิจารณาความสอดคลอง เหมาะสมเก่ียวกับองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย โดยใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวของ ไดแก ผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชน องคกร ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดสารสนเทศที่จะ
นำไปใชในการปรับปรุง และแกไขเอกสารหลักสูตรใหมีความเหมาะสม และมีคุณภาพ 
    ๓) การประเมินความพรอมกอนนำหลักสูตรไปใช เปนการประเมินความพรอม และความ 
พอเพียงดานปจจัย หรือทรัพยากรในการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดแก ดานบุคลากร มีจำนวนพอเพยีง
หรือไม มีคุณลักษณะพรอมที่จะจัดประสบการณมากนอยเพียงใด ดานเอกสาร หลักสูตร และเอกสารประกอบ
หลักสูตร มีความพรอม และพอเพียงตอการจัดประสบการณหรือไม ดานสื่อ และแหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับการ
จัดประสบการณ มีพอเพียงหรือไม เพื่อการจัดการพัฒนา หรือการจัดซื้อ และจัดหาใหทันตอการใชหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ประเมินโดยใชวิธีการสนทนากลุม การตรวจสอบรายการ หรือการสอบถาม  
   ๒. การประเมินระหวางการดำเนินการใชหลักสูตร เปนการประเมินกระบวนการใชหลักสูตร 
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรเพื่อศึกษา
ความกาวหนาของการใชหลักสูตรเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรเปนไปตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนด ไวหรือไม มีปญหา และอุปสรรคอยางไร ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ประเด็นการประเมิน 
ไดแก การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอม และบุคลากรการนิเทศ การฝกอบรม และพัฒนาครู 
และบุคลากร เพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร การจัดปจจัย และสิ่งสนับสนุนการใชหลักสูตร ประเด็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู ไดแก การจัดกิจกรรม และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู การ
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จัดการชั้นเรียน การเลือก และใชสื่อ การจัดการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ ความรูความสามารถของผูสอน 
และบุคลากร และประเด็นประเมิน เกี่ยวกับการจัดมุมประสบการณ ไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอกหองเรียน การตรวจสอบคุณภาพ หลักสูตรระหวางการใช อาจใชวิธีการนิเทศ ติดตาม การสอบถาม 
การสนทนากลุม หรือการสังเกต  
   ๓. การประเมินหลังการใชหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ หลังจากดำเนินการใช 
หลักสูตรครบ แตละชวงอายุแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย และสรุปผลภาพรวมของหลักสูตรที่จัดทำวาบรรลุผล ตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยหรือไม บรรลุผลมากนอยเพียงใด ตองมีการปรับปรุง หรือพัฒนาสวนใดบาง ปรับปรุงหรือพัฒนาอยางไร 
ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร ไดแก การบรรลุผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร การบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่กำหนดไว ประเด็นการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร ไดแก หนวยการจัดประสบการณที ่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย การจัดประสบการณการเรียนรู สื ่อ และแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการ
หลักสูตร และการสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษา ประเมินโดยใชวิธีการตรวจสอบรายการการศึกษา เอกสาร 
การสอบถาม หรือการสนทนากลุม 
 
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
   หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเปนหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัยแตละแหง วางแผน 
หรือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหเด็กบรรลุมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด สถานศึกษาตองคำนึงถึงวิสัยทัศน จุดเนน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน สภาพบริบท และความตองการของชุมชนมาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  
   ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
    สถานศึกษาตองดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาตองเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไปสูการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา และสะทอนใหเห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เชน การประสานความรวมมือ
ระหวางครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูสอนปฐมวัย และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการ
พัฒนาเด็ก  
   ๒. การสรางหลักสูตรสถานศกึษา  
    หลักสูตรสถานศึกษาจะตองสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับธรรมชาติ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การสรางหลักสูตรสถานศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้  
    ๒.๑ ศึกษาทำความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก และครอบครัว สภาพปจจุบัน 
สภาพตาง ๆ ที่เปนปญหา จุดเดน ภูมิปญญาทองถ่ิน ความตองการของชุมชน และทองถ่ิน  
    ๒.๒ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจหรือพันธกิจ เปาหมาย 
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค โดยโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยการ
วิเคราะห สาระการเรียนรูรายปเพื่อกำหนดประสบการณสำคัญ และสาระที่ควรรูในแตละชวงอายุ ระยะเวลา
เรียน การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการเรียนรู สื่อ และแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจกำหนด โครงสรางหลักสูตรไดตามความเหมาะสม และความ
จำเปนของสถานศึกษาแตละแหง  
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    ๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบงออกเปนการประเมินกอนนำ หลักสูตร
ไปใชเปนการประเมิน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร หลังจากที่ไดจัดทำแลว 
โดยอาศัยความคิดเห็นจากผูใชหลักสูตร ผูมีสวนรวมในการทำหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 
การประเมินระหวางการดำเนินการใชหลักสูตร เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนำไปใชไดดี
เพียงใด ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใชหลักสูตร เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
หลักสูตรทั้งระบบ หลังจากที่ใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุ เพ่ือสรุปผลวาหลักสูตรท่ีจัดทำควรมีการปรับปรุง
หรือพัฒนาใหดีขึ้น อยางไร  
 
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ป) สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  
   การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปปรับใชได ทั้งในสวนของโครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรู การจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ
ใหเหมาะสมกับสภาพ บริบท ความตองการ และศักยภาพของเด็กแตละประเภท เพื่อพัฒนาใหเด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กำหนดโดยดำเนินการดังนี้  
   ๑. การกำหนดเปาหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดกำหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และสาระการเรียนรู เปนเปาหมาย และกรอบทิศทางเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ ใชในการพัฒนาเด็ก 
สถานศึกษาหรือผูจัดการศึกษาสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช ตัวบงชี้ และสภาพที่พึง
ประสงคในการพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ใหครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  
   ๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะตองคำนึงถึงปจจัยความแตกตางของเด็ก อาทิ เด็กที่มีความ
พิการแตละดาน อาจตองมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอ้ือตอสภาพความพิการของเด็ก ทั้งวิธีการ และ
เครื่องมือที่ใชควรใหสอดคลองกับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะดานดังกลาว  
   ๓. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะดาน ควรไดรับการสนับสนุนครูพี่เลี ้ยงใหการดูแล
ชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนาการ กรณทีี่มีเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะดาน มีผลพัฒนาการไมเปนไปตามเปาหมาย 
ควรมีการสงตอไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเพื่อใหไดรับการพัฒนาตอไป 
 
  การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปท่ี ๑  
   การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ มีความสำคัญ
อยางยิ่ง สงผลดีตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี สามารถพัฒนาการ
เรียนรูไดอยางราบรื่น การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัย กับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ จะประสบผลสำเร็จได 
บุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของตองดำเนินการดังตอไปนี้  
   ๑. ผูบริหารสถานศึกษา  
    ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเปนผูนำในการสรางรอยเชื่อมตอระหวาง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยตองศึกษา
หลักสูตรทั้งสองระดับเพื่อทำความเขาใจ และจัดระบบการบริหารงานดานวิชาการ ที่จะเอ้ือตอการเชื่อมตอ
การศกึษา โดยดำเนินการดังนี้  
    ๑.๑ จัดประชุมผูสอนระดับปฐมวัย และผูสอนระดับประถมศึกษา รวมกันสรางความเขาใจ
รอยเชื่อมตอของหลักสูตรทั้งสองระดับใหเปนแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผูสอนทั้งสองระดับจะไดเตรียมการ
สอนไดสอดคลองกับเด็กวัยนี ้ 
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    ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตร และเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไวใหผูสอน และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ไดศกึษาทำความเขาใจอยางสะดวก และเพียงพอ  
    ๑.๓ จัดกิจกรรมใหผูสอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยน และเผยแพรความรูใหม ๆ รวมกัน  
    ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ และจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการสรางรอยเชื่อมตอ  
    ๑.๕  จัดกิจกรรมใหความรู  กิจกรรมสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ และจัดทำเอกสารเผยแพร
ใหกับพอแม ผูปกครองอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหพอแม ผูปกครองเขาใจการศึกษาทั้งสองระดับ และใหความรวมมือ
ในการชวยเหลือเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมไดดี  
     ในกรณีที ่โรงเรียนไมมีชั ้นประถมศึกษาปที ่ ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู บริหาร 
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดวาเด็กจะไปเขาเรียน เพ่ือสรางความเขาใจใหพอแม ผูปกครอง ใน
การชวยเหลือเด็ก สามารถปรับตัวเขากับสถานศกึษาใหมได  
   ๒. ผูสอนระดับปฐมวัย  
    ผูสอนระดับปฐมวัยตองศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และสรางความเขาใจใหกับพอแม ผูปกครอง และบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งชวยเหลือ
เด็กในการปรับตัวกอนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ โดยผูสอนควรดำเนินการ ดังนี ้
    ๒.๑ เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเปนรายบุคคลเพื่อสงตอผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
ซึ่งจะทำใหผูสอนระดับประถมศึกษา สามารถใชขอมูลนั้นชวยเหลือเด็กในการปรับตวัเขากับการเรียนรูใหมตอไป  
    ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณที่ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในระดับชั้น ประถมศึกษา
ปที่ ๓ เพ่ือใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  
    ๒.๓ จัดใหเด็กไดมีโอกาสทำความรูจักกับผูสอน ตลอดจนการสำรวจสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศของหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
    ๒.๔  จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ หนังสือที ่เหมาะสมกับวัยเด็กที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรู และมี 
ประสบการณพ้ืนฐานที่สอดคลองกับรอยเชื่อมตอในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
   ๓. ผูสอนระดับประถมศึกษา  
    ผูสอนระดับประถมศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติที่ดี
ตอการจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา การจัดการเรียนรูระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ ใหตอเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรดำเนินการดังนี้  
    ๓.๑ จัดกิจกรรมใหเด็ก พอแม และผูปกครอง มีโอกาสไดทำความรูจักคุนเคยกับผูสอน และ
หองเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ กอนเปดภาคเรียน  
    ๓.๒ จัดสภาพหองเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดใหมีมุมประสบการณ
ภายในหอง เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสทำกิจกรรมไดอยางอิสระ เชน มุมหนังสือ มุมของเลน มุมเกมการศึกษา เพ่ือ
ชวยใหเด็กชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ไดปรับตัว และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  
    ๓.๓ จัดกิจกรรมรวมกันกับเด็กในการสรางขอตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติตน  
    ๓.๔ จัดกิจกรรมชวยเหลือ สงเสริมการเรียนรูใหกับเด็ก ตามความแตกตางระหวางบุคคล  
    ๓.๕ เผยแพรขาวสารดานการเรียนรู และสรางความสัมพันธที่ดีกับเด็ก พอแม ผูปกครอง 
และชุมชน  
   ๔. พอแม ผูปกครอง  
    พอแม ผูปกครองเปนผูมีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดู และสงเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 
และเพ่ือชวยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาตอชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ ควรดำเนินการ ดังนี้  
    ๔.๑ ศึกษา และทำความเขาใจหลักสูตรของการศกึษาทั้งสองระดับ  



91 

 
หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

    ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
    ๔.๓ มีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุตรหลาน ใหความรัก ความเอาใจใส ดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด  
    ๔.๔ จัดเวลาในการทำกิจกรรมรวมกับบุตรหลาน เชน เลานิทาน อานหนังสือรวมกัน สนทนา
พูดคุย ซักถามปญหาในการเรียน ใหการเสริมแรง และใหกำลังใจ  
    ๔.๕ รวมมือกับผูสอน และสถานศึกษาในการชวยเตรียมตัวบุตรหลาน เพ่ือชวยใหบุตรหลาน
ปรับตัวไดดีข้ึน  
 
  การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน  
   การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสำคัญในการใหสังคม ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
และกระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังทองถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่ง
เปนผูจัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือใหผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน คณุลกัษณะที่
พึงประสงค และสอดคลองกับความตองการของชุมชน และสังคม จำเปนตองมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกกลุมทุกฝายที่มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็นความกาวหนา 
ปญหา อุปสรรค ตลอดจนการใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน วางแผน และดำเนินงานการจัด
การศกึษาปฐมวัยใหมีคณุภาพอยางแทจริง  
   การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศกึษาปฐมวัย เปนสวนหนึ่งของ กระบวนการ
บริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของ โดยตองมีการ
ดำเนินการที่เปนระบบ เครือขายครอบคลุมทั้งหนวยงานภายใน และภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ที่มาจากบุคคลทุกระดับ และทุกอาชีพ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ตองมีการรายงานผลจากทุกระดับ
ใหทุกฝาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพ่ือนำขอมูล จากรายงานผลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอไป 
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แนวทางในการสรางการเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัย 
กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
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  การวิเคราะหการเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดานทักษะทางภาษา 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค  ประสบการณสำคัญ 

มาตรฐานท่ี ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 มาตรฐานท่ี ๙.๑ สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องให 
ผูอื่นเขาใจได  
สภาพท่ีพึงประสงค   
 ๙.๑.๑  ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ และสนทนาโตตอบ
อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง  
 ๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได 

๑. การฟงเสียงตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม  
๒. การฟง และปฏิบัติตามคำแนะนำ  
๓. การฟงเพลง นิทาน คำคลองจอง บทรอยกรอง 
หรือเรื่องราวตาง ๆ  
๔. การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความ 
ตองการ  
๕. การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง  
หรือพูดเลาเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง  
๖. การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณ และ
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
๗. การพูดอยางสรางสรรคในการเลน และการกระทำ
ตาง ๆ  
๘. การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด  
๙.  การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใชในการสื่อสาร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สาระที่ ๓  การฟง การดู และการพูด  
 มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟง และดูอยางมี วิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ อยางมี
วิจารณญาณ และสรางสรรค  
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. ฟงคำแนะนำคำสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตาม  
  ๒. ตอบคำถาม และเลาเรื่องที่ฟง และดูทั้งที่เปนความรู และความ
บันเทิง  
 ๓. พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และด ู 
 ๔. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค  
 ๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

 มาตรฐานท่ี ๙.๒ อาน เขียนภาพ และสัญลักษณ
ได  
สภาพท่ีพึงประสงค   

๑. การอานหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/
รูปแบบ  
๒. การอานอยางอิสระตามลำพัง การอานรวมกัน  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
สาระที่ ๑  การอาน  
  มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิด 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค  ประสบการณสำคัญ 

 ๙.๒.๑  อานภาพ สัญลักษณ คำ ดวย การชี้หรือ
กวาดตามองจุดเริ่มตน และจุดจบของขอความ 

การอานโดยมีผูชี้แนะ  
๓. การเห็นแบบอยางของการอานที่ถูกตอง  
๔. การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร คำ และ
ขอความ  
๕. การอาน และชี้ขอความโดยกวาดสายตาตาม 
บรรทัดจากซายไปขวา จากบนลงลาง  
๖. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุนเคย 
๗. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเปนคำ ผานการอาน
หรือเขียนของผูใหญ  
๘. การคาดเดา คำ วลี หรือประโยคที่มีโครงสรางซ้ำ ๆ 
กัน จากนิทาน เพลง คำคลองจอง  
๙.  การเลนเกมทางภาษา 

เพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนินชีวิต และนิสัยรักการอาน  
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. อานออกเสียงคำคลองจอง  
 ๒. บอกความหมายของคำ และขอความที่อาน  
 ๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  
 ๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน  
 ๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
  6. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสำคัญที่มักพบ
เห็นในชีวิตประจำวัน  
 7. มีมารยาทในการอาน 

 ๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตามแบบเขียน 
ขอความ ดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง 

๑. การเห็นแบบอยางของการเขียนที่ถูกตอง  
๒. การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ  
๓. การเขียนคำที่มีความหมายกับเด็ก/คำคุนเคย  
๔. การคิดสะกดคำ และเขียนเพ่ือสื่อความหมายดวย
ตนเองอยางอิสระ 

สาระที่ ๒  การเขียน  
 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชกระบวนการอานเขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงาน
ขอมูล สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
 ๒. เขียนสื่อสารดวยคำ และประโยคงาย ๆ  
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค  ประสบการณสำคัญ 

 ๓. มีมารยาทในการเขียน  
สาระที ่๔  หลักการใชภาษาไทย 

    มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา 
และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. บอก และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย  
 ๒. เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ  
 ๓. เรียบเรียงคำเปนประโยคงาย ๆ  
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  การวิเคราะหการเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดานทักษะคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค ประสบการณสำคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

มาตรฐานท่ี ๑๐  มีความสามารถในการ คิดที่
เปนพื้นฐานการเรียนรู  
 ตัวบงช้ี ๑๐.๑  มีความสามารถในการคิด 
รวบยอด  
สภาพท่ีพึงประสงค   
 ๑๐.๑.๑ บอกลักษณะสวนประกอบ การ 
เปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธของสิ่ง ตาง ๆ 
จากการสังเกตโดยใชประสาท สัมผัส 

๑. การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การ 
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 
โดยใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม  
๒. การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ตางกัน  
๓. การบอก และแสดงตำแหนงทิศทาง และ
ระยะทางของสิ่งตาง ๆ ดวยการกระทำ 
ภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ  
๔. การเลนกับสื่อตาง ๆ ที่เปนทรงกลม ทรง 
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 

สาระที่ ๑ จำนวน และพีชคณติ  
 มาตรฐาน ค ๑.๑  
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ 
แสดงสิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด 
อาน และเขียนตัวเลข ฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐ และ๐ 

สาระที่ ๑  วิทยาศาสตรชีวภาพ  
 มาตรฐาน ว ๑.๑   
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. ระบุชื่อพืช และสัตวที่อาศัยอยู
บริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได  
 ๒. บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับการ ดำรงชีวิตของสัตวในบริเวณที่
อาศัยอยู (หนวยการเรียนรูที่เชื่อมโยง เชน 
หนวยตนไม หนวยสัตวโลกนารัก หนวย 
สิ่งมีชีวิต-สิ่งไมมีชีวิต) 

 ๑๐.๑.๒ จับคู และเปรียบเทียบความ 
แตกตาง และความเหมือนของสิ่งตาง ๆ โดยใช
ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ ขึ้นไป  
 ๑๐.๑.๓ จำแนก และจับกลุมสิ่งตาง ๆ โดย
ใชตั้งแตสองลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ ๑๐.๑.๔ 
เรียงลำดับสิ่งของ และเหตุการณ อยางนอย ๕ 

๕. การคัดแยก การจัดกลุม และการจำแนก 
สิ่งตาง ๆ ตามลักษณะ และรูปรางรูปทรง  
๖. การตอของชิ้นเล็ก เติมในชิ้นใหญให 
สมบูรณ และการแยกชิ้นสวน 

 มาตรฐาน ค ๒.๑  
 ๒. เปรียบเทียบจำนวน นับไมเกิน 
๑๐๐ และ ๐ โดยใชเครื่องหมาย = ≠  
> <  
 ๓. เรียงลำดับจำนวนนับ ไมเกิน 
๑๐๐ และ๐ ตั้งแต ๓-๕ จำนวน  

 มาตรฐาน ว ๑.๒   
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และ
บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย
มนุษย สัตว และพืช รวมทั้งบรรยายการ
ทำหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของ
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค ประสบการณสำคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

ลำดับ สาระที่ ๒  การวัด และเรขาคณิต  
 มาตรฐาน ค ๒.๑  
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. วัด และเปรียบเทียบความ 
ยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร  
 ๒. วัด และเปรียบเทียบ  
น้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด 

รางกายมนุษยในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
จาก ขอมูลที่รวบรวมได (หนวยการเรียนรู
ที่เชื่อมโยง เชน หนวยรางกายของฉัน) 

 ตัวบงช้ี ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิด 
เชิงเหตุผล  
 สภาพที่พึงประสงค   
 ๑. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดข้ึน 
ในเหตุการณหรือการกระทำดวยตนเอง  
 ๒. คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีสวน 
รวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางม ีเหตุผล  
 ตัวบงช้ี ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิด
แกปญหา และตัดสินใจ  
 สภาพที่พึงประสงค   
 ๑. ตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ และยอมรับผล ที่

๗. การทำซ้ำ การตอเติม และการสราง 
รูปแบบ  
๘. การนับ และแสดงจำนวนของสิ่งตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน  
๙. การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน 
ของสิ่งตาง ๆ  
๑๐. การรวม และการแยกสิ่งตาง ๆ  
๑๑. การบอก และแสดงอันดับที่ของสิ่ง ตาง ๆ  
๑๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งตาง ๆ โดยใช เครื่องมือ 
และหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  
๑๓. การจับคู การเปรียบเทียบ และการ 

สาระที่ ๒  การวัด และเรขาคณิต  
 มาตรฐาน ค ๒.๒   
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรง สี่เหลี่ยม มุม
ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ  
 มาตรฐาน ว ๒.๑   
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ
ที่ใชวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือ
หลายชนิดประกอบกัน โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ  
 ๒. ระบุชนิดของวัสดุ และจัดกลุม
วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได 
(หนวยการเรียนรูที่เชื่อมโยง เชน หนวย 
บานแสนสุข หนวยของเลนของใช หนวย 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค ประสบการณสำคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

เกิดขึ้น   
 ๒. ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธี
แกปญหา 

เรียงลำดับสิ่งตาง ๆ ตามลักษณะ ความ ยาว/
ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร  
๑๔. การบอก และเรียงลำดับกิจกรรมหรือ 
เหตุการณตามชวงเวลา  
๑๕. การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับ 
เหตุการณในชีวิตประจำวัน  
๑๖. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลท่ี 
เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทำ 
๑๗. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งท่ี อาจจะ
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล  
๑๘. การมีสวนรวมในการลงความเห็น จาก
ขอมูลอยางมีเหตุผล  
๑๙. การตัดสินใจ และมีสวนรวมใน 
กระบวนการแกปญหา 

วิทยาศาสตรนารู)  
 มาตรฐาน ว ๒.๓   
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. บรรยายการเกิดเสียง และทิศทาง 
การเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิง 
ประจักษ (หนวยการเรียนรูที่เชื่อมโยง  
เชน หนวยวิทยาศาสตรนารู)   
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๑   
 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
 ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟาใน
เวลากลางวัน และกลางคืนจากขอมูลที่
รวบรวมได  
 ๒. อธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็นดาว 
สวนใหญในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ (หนวย การเรียนรูที่เชื่อมโยง 
เชน หนวยกลางวัน กลางคนื)  
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี  
 มาตรฐาน ว ๔.๒   
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค ประสบการณสำคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

 ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑  
 ๑. แกปญหาอยางงายโดยใชการลอง
ผิดลองถูก การเปรียบเทียบ  
 ๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการ แกปญหาอยางงายโดยใชภาพ 
สัญลักษณ หรือ ขอความ 
 3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใช
คอมพิวเตอร รวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ
เบื้องตน ใชงาน อยางเหมาะสม (หนวย
การเรียนรูที่เชื่อมโยง เชน หนวย
เทคโนโลยีกาวไกล และการจัด กิจกรรม
การทดลองตามโครงการบาน 
นักวิทยาศาสตรนอย) 

 มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจคติที่ดีตอการ เรียนรู 
และมีความสามารถในการแสวงหาความรูได
เหมาะสมกับวัย 
 ตัวบงช้ีที ่๑๒.๑  มีเจคติที่ดีตอการเรียนรู 

๑. การสำรวจสิ่งตาง ๆ และแหลงเรียนรู 
รอบตัว  
๒. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ  
๓. การสืบเสาะความรูเพ่ือคนหาคำตอบ ขอ

สาระที่ ๓  สถิติ และความนาจะเปน 
 มาตรฐาน ค ๓.๑  
 ตัวช้ีวัด ป.๑ 
 ๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ

คุณภาพผูเรียนเมื่อจบ  
ช้ันประถมปท่ี ๓   

➢ แสดงความกระตือรือรนสนใจที่จะ 
เรียนรู มีความคิด สรางสรรคเก่ียวกับเรื่อง
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี และสภาพที่พึงประสงค ประสบการณสำคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

 สภาพท่ีพึงประสงค  
 ๑๒.๑.๒  กระตือรือรนในการรวม
กิจกรรม ตั้งแตตนจนจบ  
 ตัวบงช้ีที ่๑๒.๒  มีความสามารถในการ 
แสวงหาความรู  
 สภาพที่พึงประสงค  
 ๑๒.๒.๑  คนหาคำตอบขอสงสัยตาง ๆ 
โดยใช วิธีการหลากหลายดวยตนเอง  
 ๑๒.๒.๒  ใชประโยคคำถามวา 
“เมื่อไหร” “อยางไร” ในการคนหาคำตอบ 

สงสัยตาง ๆ  
๔. การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล และ
การนำเสนอขอมูลจากการสืบ เสาะหาความรู
ในรูปแบบตาง ๆ และแผนภูมิอยางงาย 

ในการ หาคำตอบของโจทยปญหาเมื่อ
กำหนด รูป ๑ รูป แทน ๑ หนวย 

ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดใหหรือตามความ
สนใจ มีสวน รวมในการแสดงความ
คิดเห็น และยอมรับฟง ความคิดเห็นของ
ผูอื่น  

➢ ตระหนักถึงประโยชนของการใช 
ความรู และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในการดำรงชีวิตศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ทำ โครงงานหรือชิ้นงานที่กำหนดใหหรือ
ตาม ความสนใจ (การจัดกิจกรรมการ
ทดลอง ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย และการทำโครงงาน) 
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การวิเคราะหการเชื่อมโยงกิจกรรมการสอนภาษอังกฤษในระดับปฐมวัย 
ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ 

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตามตัวชี้วัด ป.๑ 

 

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

 เรียนรูคำสั่งท่ีใชในหองเรียน  

 ➢ Stand up  

 ➢ Sit down  

 ➢ Listen  

 ➢ Stop 

ต ๑.๑ ป.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่งงาย ๆ ที่ฟง 

 ๑. เรียนรูอักษรภาษาอังกฤษ A – Z ผานการ
รองเพลง การชมการตูนที่เก่ียวของกับ Alphabet   
 ๒.  จับคูตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันผาน
การทำใบงาน การเลนเกมการศึกษา 

ต ๑.๑ ป.๑/๒ ระบุตัวอักษร และเสียง อาน ออก
เสียง และสะกดคำงาย ๆ ถูกตองตาม หลักการอาน 

 เรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษตามหนวยการเรียนรู  
เชน  

 ➢ หนวยรางกายของฉัน   

 ➢ คำศัพทภาษาอังกฤษ ไดแก Eye, Ear, 
Mouth, Leg, Foot, ฯลฯ  

 ➢ หนวยผลไม คำศัพทภาษาอังกฤษ ไดแก 
Fruit, Orange, Grape, Mango, Banana, Apple, 
ฯลฯ  

 ➢ หนวยบานแสนสุข  

 ➢ คำศัพทภาษาอังกฤษ ไดแก Father, 
Mother, Sister, Brother, Me, ฯลฯ 

ต ๑.๑ ป.๑ /๓ เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำ และกลุมที่ฟง 

 ๑. เรียนรูคำทักทายงาย ๆ ขอความที่แนะนำ
ตนเอง และการกลาวลา  

 ➢ Hello  

 ➢ Hi  

 ➢ Good morning  

ต ๑.๒ ป.๑/๑ พูดโตตอบดวยคำสั้น ๆ งาย ๆ ใน 
การสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง 
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

 ➢ Good Afternoon  

 ➢ Good evening  

 ➢ How are you  

 ➢ I am……  

 ➢ I am fine.  

 ➢ Goodbye. ฯลฯ  
 ๒. เรียนรูขอความการกลาวคำขอบคุณ ขอโทษ 

 ➢ Thank you.  

 ➢ I am sorry. 

 เรียนรูคำศัพทประโยคที่ใชขอ และใหขอมูล
เก่ียวกับตนเอง ไดแก  

 ➢ What’s your name?  

 ➢ My name is……………  

 ➢ I am……………… 

ต ๑.๒ ป.๑/๔ พูดขอ และใหขอมูลงาย ๆ เก่ียวกับ
ตนเองตามแบบที่ฟง 

 เรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษตามหนวยการเรียนรู  
เชน  

 ➢ หนวยสีสันหรรษา  
  คำศัพทภาษาอังกฤษ ไดแก Red, Yellow, 
Green, Orange, Black, ฯลฯ 

ต ๑.๓ ป.๑/๑ พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัว 

➢ หนวยคณติศาสตรหนารู คำศัพท  
ภาษาอังกฤษ ไดแก One, Two, Three,   
Four, Five, Big, Small, Long, Short   
ฯลฯ 

ต ๑.๓ ป.๑/๑ พูดใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัว 

➢ หนวยของเลนของใช คำศัพทภาษอังกฤษ ไดแก 
Doll, Ball, Bicycle, Kite ฯลฯ 

ต ๒.๑ ป.๑/๑ พูด และทำทาประกอบตาม 
วัฒนธรรมเจาของภาษา 

 การแสดงบทบาทสมมติการทักทายแบบสากล 
เชน การจับมือ การโบกมือ การใชสีหนาทาทางใน 
การแนะนำตนเอง ฯลฯ  

ต ๒.๑ ป.๑/๒ บอกชื่อ และคำศัพทเก่ียวกับ 
เทศกาลสำคัญของเจาของภาษา 
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

 ๑. กิจกรรมวันคริสตมาส และวันขึ้นปใหม  
 คำศัพทภาษาอังกฤษ ไดแก Merry Christmas, 
Happy New Year  
 ๒. กิจกรรมวันวาเลนไทน คำศัพทภาษอังกฤษ  
ไดแก Heart, Love 

ต ๒.๑ ป.๑/๓ กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม 
เชน การเลนเกม การรองเพลง การเลานิทาน 
ประกอบทาทาง วันคริสตมาส วันขึ้นปใหม 

 ๑. การรวมกิจกรรมวันคริสตมาส และวันขึ้นป 
ใหม  
 ๒. การรองเพลงภาษาอังกฤษอยางงาย เชน 
เพลง Head Shoulders knees and Toes, Twinkle 
Twinkle little star, Old mc donald had a farm, 
Jingle  bell ฯลฯ  
 ๓. การชมการตูน สองภาษาที่มีเนื้อหาเหมาะสม
กับวัย  
 ๔. การแสดงบทบาทสมมติตามนิทาน 
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ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณภา  เงินพุม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร  
พุทธศักราช 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
 
  สภาพการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒- 
๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นำไปสูการกำหนดทักษะสำคัญสำหรับ เด็ก
ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสำคัญตอการกำหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความสอดคลอง และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน  
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยไดแตงตั้ง
คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการ เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
หนวยงานที่เก่ียวของ นำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ที่กำหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  เปนคนดี มีวินัย สำนึกความเปนไทย 
และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ  ประเทศชาติในอนาคต  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุก
ทาน รวมทั้งหนวยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจน ภาคเอกชนที่มี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหมีความเหมาะสม ตอการนำไปใชจัด
การศกึษาระดับปฐมวัยของประเทศตอไป  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงไดจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖4 เพื่อใช 
แทนหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖0 เพื่อใหสถานศึกษา นำหลักสูตรฉบับนี้ไปใชโดย 
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถ่ิน  
 

 คณะผูจัดทำ 
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สารบัญ 
หนา 

คำนำ       ก 
สารบัญ      ข 
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เรื่องใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓)   ค 
ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เรื่อง ใหใชหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช ๒๕๖4  ง 
ความนำ      จ 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดบอพระอินทร เอกลักษณโรงเรียน และปรัชญาโรงเรียน  1 
คำขวัญประจำโรงเรียน มาตรการสงเสริม และวิสัยทัศน   1 
พันธกิจ       2 
เปาประสงค คานิยม และหลักการ  3 
จุดมุงหมาย     4 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป   5 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ป  6 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพท่ีพึงประสงค   6 
การจัดเวลาเรียน    17 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2563 โรงเรียนวัดบอพระอินทร  18 
โครงสรางเวลาเรียน   18 
การจัดกิจกรรมประจำวัน  19 
ตารางกิจกรรมประจำวัน  20 
หนวยจัดประสบการณ  21 
สาระการเรียนรูรายป   23 
การวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป   28 
การจัดประสบการณ    68 
การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู   71 
การประเมินพัฒนาการ   78 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   82 
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   87 
การจัดทำหลักสูตรสถานศกึษา  88 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-6 ป) สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ   89 
การสรางรอยเช่ือมตอระหวางการศกึษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศกึษาปที่ ๑   89 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  91 
แนวทางในการสรางการเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัย  
กับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑   92 
การวิเคราะหการเชื่อมโยงกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย   101 
ภาคผนวก  104
 คณะผูจัดทำ  105 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

____________________ 
 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยที ่ตองพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิด - ๖ ป ใหมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปนการ
เตรียมความพรอมที่จะเรียนรู และสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคน
ดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔   
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ดังปรากฏแนบทายคำสั่งฯ นี้ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อใหสถานศึกษา หรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นำหลักสูตรฉบับนี้ไปใชโดยปรบัปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพ ทองถ่ิน  
  ท้ังนี้ ตั้งแตปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนตนไป  
   สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป)  
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

เรื่อง ใหใชหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช ๒๕๖4 
____________________ 

 
  หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ โดยบูรณาการ สาระการเรียนรูตามหลักสูตร มีจุดหมายใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล   
  หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหสอดคลอง
กับอัตลักษณของโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสาระการเรียนรูรายป ที่เพิ่มเติมเรื่องหลักสูตรตานทุจริต
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรู และสราง
รากฐานชีวิตใหพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูความเปนมนุษยที ่สมบูรณ เปนคนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔   
  ทั ้งนี ้ หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖4 จึง
ประกาศใหใชหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
  ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖4 เปนตนไป  
    สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4  
 
 
 

(นายสำเนาว   อภิพงษ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564  

ความนำ 
 
  จากการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทความตองการของตนเอง และหลักสูตรใชได
กับทุกกลุมเปาหมาย ผลการศึกษาดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปนปญหาที่มีอยูรอบดาน และความ
ไมชัดเจนของการนำหลักสูตรสูการปฏิวัติ ไดแก ปญหาความไมชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย สถานศึกษา สวนใหญขาดการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค และสาระการเรียนรู ปญหาการประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปญหาความเชื่อมโยง
กับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมถึงปญหาคุณภาพเด็กที ่จบหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัยที่ผลการ ประเมินพัฒนาการในภาพรวมไมเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ไดดำเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ใหมีความสอดคลอง และทันตอการเปลี ่ยนแปลงทุกดาน เพื ่อพัฒนาไปสู หลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย และแผนแมบทกฎหมายตาง ๆ มา
ใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหมีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก และกระบวนการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ในระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา และสถานศึกษา  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงไดจัดทำหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
เพื่อใหมีความสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด อยางไรก็ตาม การจัดทำหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 
2564 จะประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได หากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติ ชุมชน และ
ครอบครัว เห็นคุณคาของการศึกษาปฐมวัย มีความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรู และสนับสนุนการจัด
การศึกษา โดยรวมกันทำงานอยางตอเนื่อง เปนระบบในการวางแผน สงเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแกไข เพื่อสิทธิที่เด็กทุกคนจะตองไดรับ จากการอบรมเลี้ยงดู และการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กปฐมวัยพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคณุคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ตอไป 
   
 

 

 


