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คานา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎มีคาสั่งให๎ใช๎หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เพื่อให๎สถานศึกษา
ใช๎เป็นหลักสูตรแกนกลางในการพัฒนาเด็ก ตั้งแตํแรกเกิด - 5 ปี ให๎มีการพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยและสร๎างรากฐานของชีวิตให๎พัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑นั้น
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย๎มพร๎อมอุปถัมภ๑) จึงได๎จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อให๎
ครูผู๎สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ใช๎เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร๎างให๎เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนา
อยํางสมดุลทุกด๎าน มีคุณลักษณะนิสัยเป็นคนดี คนเกํง และสามารถดารงชีวิตในสังคมได๎อยํางเป็นสุข
ขอขอบคุณ นางพนิดา อุสายพันธ๑ ผู๎อานวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย๎มพร๎อมอุปถัมภ๑) ที่อนุญาตให๎
ใช๎หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง 2559) นางวนิดา คลํองคานวณการ ศึกษานิเทศก๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายที่ให๎การรํวมมืออยํางดียิ่ง ใน
การจัดทาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับนี้สาเร็จลุลํวงด๎วยดี

คณะผูจ๎ ัดทา
อนุบาลศึกษา
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย๎มพร๎อมอุปถัมภ๑)
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดบางไกรนอก
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย๎มพร๎อมอุปถัมภ๑) ตั้งอยูํเลขที่
134 หมูํ 3 ตาบลบางขุนกอง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี เดิมทีเป็นโรงเรียนราษฎร๑ ชื่อโรงเรียนราษฎร๑บารุง ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ. 2547 รัฐบาลได๎สํงเสริมการศึกษาประชาบาล โดยให๎มีโรงเรียนประชาบาลตาบล ตาบลละ 1 โรงเรียน ตาบล
บางกรํางอาเภอเมืองนนทบุรี เริ่มตื่นตัวในการศึกษา ประกอบกับมีประชากรมาก โรงเรียนวัดบางกรํางโรงเรียนเดียว
ไมํเพียงพอกับการรับนักเรียน เห็นวําโรงเรียนวัดบางไกรนอก มีโรงเรียนราษฎร๑เปิดสอนอยูํแล๎ว มีอุปกรณ๑และ
บุคลากรอยูํเรียบร๎อย และเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยูํริมคลองบางกอกน๎อยอยูํใกล๎คลองติดตํอกัน การเดินทางก็
สะดวกสบาย จึงขออนุญาตอาเภอบางกรวยขอยืมสถานที่วัดบางไกรนอกสร๎างเป็นโรงเรียนประชาบาลตาบลบาง
กรําง 2 โรงเรียนราษฎร๑บารุงก็เลิกกิจการไป ตํอมาอาเภอเมืองนนทบุรีได๎โอนโรงเรียนให๎ไปขึ้นกับอาเภอบางกรวย
ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2491 จึงใช๎ชื่อใหมํวํา โรงเรียนวัดบางไกรนอก
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่
1 ไรํ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นที่วัด 326 ตารางวา คุณยายพวง แย๎มพร๎อม และ
บุตรชายบริจาคให๎อีก 234 ตารางวา ตํอมาโรงเรียนวัดบางไกรนอกได๎ขอเพิ่มชื่อเป็น “โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย๎ม
พร๎อมอุปถัมภ๑)”
แตํเดิมโรงเรียนมีอาคาร
2 หลัง เป็นแบบ 017 1 หลังและแบบองค๑การบริหารสํวนตาบลบางขุนกอง 1
หลัง มีอาคารเอนกประสงค๑ เมื่อ พ.ศ.2549 นายกนก เพชรนาค อดีตผู๎อานวยการโรงเรียน เห็นวําโรงเรียนมี
ห๎องเรียนน๎อยไมํเพียงพอกับจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงได๎เสนอขออาคารเรียนกับองค๑การบริหารสํวนตาบล
บางขุนกอง ซึ่งนาโดย นายอนุพงษ๑ กันพุํม นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลได๎ให๎ความอนุเคราะห๑สร๎างอาคารเรียน
ด๎วยงบประมาณ 18,000,000 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย๎มพร๎อมอุปถัมภ๑) เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น 20 ห๎องเรียน มีสนามหน๎า
อาคาร มีห๎องพิเศษตํางๆ ให๎นักเรียนเข๎าหาความรู๎ เชํน ห๎องคอมพิวเตอร๑ ห๎องวิทยาศาสตร๑ ห๎องสมุด ห๎องประชุม
ด๎านบุคลากรและนักเรียนมีดังนี้
ผู๎บริหาร

1

คน

ครูประจาการ

9

คน

ครูชานาญการพิเศษ

3

คน

ครูชานาญการ

- คน

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

-

คน

ครูอัตราจ๎าง

6

คน

นักการภารโรง

1

คน

เจ๎าหน๎าที่ธุรการ

1

คน

218

คน

นักเรียนชั้นอนุบาล

3 ขวบ

– ป.6
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โรงเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงได๎รํวมมือกับคณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน องค๑กรท๎องถิ่น
ในการกาหนดนโยบายวางแผนในการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎า
มามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน รํวมแสดงความคิดเห็นรํวมแก๎ไข และหาจุดพัฒนาการศึกษาให๎กับ
โรงเรียน

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง

5 ปี บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริม

กระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตํละคนตามศักยภาพ ภายใต๎บริบทของสังคม
วัฒนธรรม ด๎วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํ
ความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ เกิดคุณคําตํอตนเองสังคม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
“ภายในปี 2555 โรงเรียนวัดบางไกรนอก มุํงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร๎อมเด็กแตํละคน ตาม
ศักยภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการใช๎สื่อ เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย รักษ๑สิ่งแวดล๎อม มี
จิตสานึกในความเป็นไทย”

พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ความต๎องการของนักเรียนและท๎องถิ่น
2. จัดกิจกรรมโดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ เน๎นให๎เด็กได๎ฝึกคิด วางแผน ปฏิบัติและเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
4. สํงเสริมให๎เด็กรักความเป็นไทย รักษ๑สิ่งแวดล๎อม
5. สํงเสริมความรํวมมือ ระหวํางโรงเรียน กับผู๎ปกครองและชุมชน

เป้าหมาย
1. พัฒนาเด็กทุกคนให๎มีความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย โดย
จัดกิจกรรมบูรณาการผํานการเลํน
2. จัดประสบการณ๑และบรรยากาศการเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน ให๎นักเรียนทุกคนได๎สัมผัส
และปฏิบัติจริง
3. พัฒนาเด็กให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ผํานกิจกรรมประจาวัน
4. พัฒนาครูผู๎สอน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และจัดประสบการณ๑พัฒนาเด็กปฐมวัยอยํางมีประสิทธิภาพ
5. ผู๎ปกครอง และชุมชน มีสํวนรํวมไมํน๎อยกวํา 60%
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โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
เพื่อให๎การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กาหนดไว๎ให๎โรงเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงกาหนด โครงสร๎างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อายุ 3 ปี
ช่ วงอายุ
อายุ 4 - 5 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
สาระการเรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้
ระยะเวลาเรียน

-

ด๎านรํางกาย
ด๎านอารมณ๑และ จิตใจ
ด๎านสังคม

- ด๎านสติปัญญา

-

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

-

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล๎อมเด็ก

-

ธรรมชาติรอบตัว

- สิ่งตํางๆ รอบตัวเด็ก
จัด 2 ภาคเรี ยน 1 ปี การศึกษาหรื อ 200 วัน/ปี การศึกษา ในแต่ละวันจะใช้
เวลา 5-6 ชัว่ โมง โดยประมาณ
นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ ารับการอบรมเลีย้ งดูและรับการศึกษา
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ระยะเวลาการเรียนรู้
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย๎มพร๎อมอุปถัมภ๑) จัดประสบการณ๑ในระดับ อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 2 และแบํง
อายุตามระดับชั้นดังนี้ อนุบาล 1 คือ เด็กที่มีอายุ 4 ปี อนุบาล 2 คือ เด็กที่มีอายุ 5 ปี โดยใช๎เวลาในการจัด
ประสบการณ๑ให๎กับเด็ก 1- 2 ปีการศึกษา โดยทั้งนี้ขึ้นอยูํกับอายุของเด็กที่เริ่มเข๎าสถานศึกษา โดยแบํงระยะเวลา
การจัดการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียน
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ
ประสบการณ๑สาคัญและสาระที่ควรเรียนรู๎ ทั้งสองสํวนใช๎เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ๑ เพื่อสํงเสริมพัฒนาการ
ทุกด๎านทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ซึ่งจาเป็นตํอการพัฒนาเด็กให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ โดย
ผู๎สอนหรือผู๎จัดการศึกษาอาจจัดในรูปแบบหนํวยการสอนแบบ
บูรณาการหรือเลือกใช๎รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งต๎องสอดคล๎องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
1. ประสบการณ์สาคัญ จะชํวยอธิบายให๎ผู๎สอนเข๎าใจวําเด็กปฐมวัยต๎องทาอะไรเรียนรู๎ สิ่งตํางๆรอบตัว
อยํางไร และทุกประสบการณ๑มีความสาคัญตํอพัฒนาการของเด็ก ชํวยแนะนาผู๎สอนในการสังเกต สนับสนุน และ
วางแผนการจัดกิจกรรมให๎เด็ก ประสบการณ๑สาคัญที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรมีความสาคัญตํอการสร๎างองค๑ความรู๎ของ
เด็ก ตัวอยํางเชํน เด็กเข๎าใจความหมายของพื้นที่ ระยะ ผํานประสบการณ๑สาคัญการบรรจุและเทออก ดังนั้นผู๎สอน
จึงวางแผนจัดกิจกรรมให๎เด็กเลํนบรรจุทราย /น้าลงในภาชนะหรือถํายเททราย /น้าออกจากภาชนะตํางๆ ขณะเลํน
ทราย เลํนน้า เด็กจะเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑สาคัญซ้าแล๎วซ้าอีก มีการปฏิสัมพันธ๑กับวัตถุ สิ่งของ ผู๎ใหญํ และเด็ก
อื่น ฯลฯ ผู๎สอนที่เข๎าใจและเห็นความสาคัญจะยึดประสบการณ๑สาคัญเป็นเสมือนเครื่องมือสาหรับการสังเกต
พัฒนาการเด็ก แปลการกระทาของเด็ก ชํวยตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสื่อ และชํวยวางแผนกิจกรรมในแตํละวัน
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ประสบการณ์สาคัญสาหรับเด็กอายุ 4-5 ปี จะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
1.1 ประสบการณ๑สาคัญที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎ มีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย รักษาความปลอดภัย พัฒนากล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กดังนี้
ประสบการณ์สาคัญ (ด้านร่างกาย)
ตัวอย่างกิจกรรม
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การเคลื่อนไหวอยูํกับที่
เชํน ตบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา เคาะเท๎า
เคลื่อนไหวมือและแขน มือและนิ้วมือ เท๎าและ
ปลายเท๎าอยูํกับที่ ฯลฯ
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
เชํน คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบม๎า
ก๎าวกระโดดเคลื่อนที่ไปข๎างหน๎า-ข๎างหลัง
ข๎างซ๎าย-ข๎างขวา ฯลฯ
การเคลื่อนไหวพร๎อมวัสดุอุปกรณ๑
เชํน เคลื่อนไหวพร๎อมเชือก ผ๎าแพร ฯลฯตาม
จินตนาการหรือตามคาบรรยายของผู๎สอน ฯลฯ
การเลํนเครื่องเลํนสนาม
เชํน เลํนปีนปุายเครื่องเลํน ขี่จักรยานสามล๎อ ฯล
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
การเลํนเครื่องเลํนสัมผัส
เชํน ร๎อยลูกปัด ตํอภาพตัดตํอ ฯลฯ
การเขียนภาพและการเลํนกับสี
เชํน เขียนภาพด๎วยสีเทียน สีน้า เปุาสี ทับสีฯลฯ
การปั้นและประดิษฐ๑ สิ่งตํางๆ
เชํน ปั้นดินเหนียว ดินน้ามัน ประดิษฐ๑เศษวัสดุ
การตํอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสํวน
เชํน เลํนทราย น้า ตํอก๎อนไม๎/บล็อก/พลาสติก
สร๎างสรรค๑ ฯลฯ
การรักษาสุขภาพ
การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
เชํน ล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร ทาความสะอาด
หลังจากเข๎าห๎องน้า ห๎องส๎วม รับประทานอาหาร
กลางวันที่ครบห๎าหมูํ การนอนกลางวัน เลํนอิสระ
เลํนเครื่องเลํนสนาม ดูแลรักษาความสะอาดของเลํน
ฯลฯ
การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู๎อื่นใน เชํน เลํนเครื่องเลํนที่ถูกวิธี การระวังรักษาตนขณะ
กิจวัตรประจาวัน
เจ็บปุวยเป็นไข๎หวัด ฯลฯ
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1.2 ประสบการณ๑สาคัญที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ๑และจิตใจ เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎
แสดงออกทางอารมณ๑และความรู๎สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข รําเริงแจํมใส ได๎พัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู๎สึกที่ดีตํอตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ดังนี้
ประสบการณ์สาคัญ (ด้านอารมณ์และจิตใจ)
ตัวอย่างกิจกรรม
ดนตรี
การแสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบเสียงดนตรี
เชํน ทาทําตามจังหวะ เสียงดนตรี ฯลฯ
การเลํนเครื่องดนตรีงําย ๆ
เชํน เลํนเครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี
การร๎องเพลง
เชํน ร๎องเพลงผัก ผลไม๎ เพลงแปรงฟัน ฯลฯ
สุนทรียภาพ
การชื่นชมและสร๎างสรรค๑สิ่งสวยงาม
เชํน เขียนภาพตามความคิดสร๎างสรรค๑ แสดงความ
คิดเห็นตํอผลงานศิลปะ ฯลฯ
การแสดงออกอยํางสนุกสนานกับเรื่องตลก ขาขัน เชํน ฟัง/เลําเรื่องราว/เหตุการณ๑สนุกสนานตํางๆ
และ เรื่องราว/เหตุการณ๑ที่สนุกสนานตํางๆ
และ เลํนบทบาทสมมติ ฯลฯ
การเล่น
การเลํนอิสระ
เชํน เลํนอิสระตามมุมเลํนในห๎องเรียน เลํนอิสระ
กลางแจ๎ง ฯลฯ
การเลํนรายบุคคล การเลํนเป็นกลุํม
เชํน ทาศิลปะเป็นรายบุคคล ศิลปะแบบรํวมมือ เลํน
เสรี เลํนอิสระในมุมเลํนเป็นรายบุคคลหรือกลุํมยํอย
ฯลฯ
การเลํนในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน
เชํน เลํนตามมุมเลํนในห๎องเรียน เลํนกลางแจ๎ง ฯลฯ
คุณธรรมจริยธรรม
การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
เชํน ไปทาบุญที่วัด มัสยิด โบสถ๑ ฯลฯ
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1.3 ประสบการณ๑สาคัญที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ๑กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมตํางๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆผํานการเรียนรู๎ทางสังคม เชํน การ
เลํน การทางานกับผู๎อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การแก๎ปัญหาข๎อขัดแย๎งตํางๆ ฯลฯ ดังนี้
ประสบการณ์สาคัญ (ด้านสังคม)
ตัวอย่างกิจกรรม
การเรียนรู้ทางสังคม
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตนเอง
เชํน แตํงตัว ล๎างมือ รับประทานอาหาร ฯลฯ
การเลํนและการทางานรํวมกับผู๎อื่น
เชํน แบํงกลุํม 2-4 คน รํวมกันประดิษฐ๑เศษวัสดุ
การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ
เชํนวางแผนเลือกทากิจกรรมศิลปะ ทางานศิลปะ
ตามที่วางแผนไว๎ ฯลฯ
การมีโอกาสได๎รับรู๎ความรู๎สึก ความสนใจ และ
เชํน เลือกทากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ เลือก
ความต๎องการของตนเองและผู๎อื่น
มุมเลํนตามความสนใจของตน ฯลฯ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพ ความ
เชํน สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ๑ในนิทาน
คิดเห็นของผู๎อื่น
แสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็นของเด็กอื่น
ฯลฯ
การแก๎ปัญหาในการเลํน
เชํน เลํนเกมการศึกษา แก๎ปัญหา/ข๎อขัดแย๎งขณะ
เลํนอิสระกับเด็กอื่น ฯลฯ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่อาศัยอยูํและ เชํน ทาบุญตักบาตรในวันสาคัญตํางๆ ฯลฯ
ความเป็นไทย
1.4 ประสบการณ๑สาคัญที่สํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให๎เด็กได๎รับรู๎
เรียนรู๎สิ่งตํางๆรอบตัว ด๎วยประสาทสัมผัสทั้งห๎า ผํานการคิด การใช๎ภาษา การสังเกต การจาแนกและเปรียบเทียบ
จานวน มิติสัมพันธ๑(พื้นที่/ระยะ) และเวลา ดังนี้
ประสบการณ์สาคัญ(ด้านสติปัญญา)
ตัวอย่างกิจกรรม
การคิด
การรู๎จักสิ่งตําง ๆ ด๎วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส เชํน ชิมรสผลไม๎ สัมผัสผิววัตถุเรียบ-ขรุขระ
และดมกลิ่น
การเลียนแบบการกระทาและเสียงตําง ๆ
เชํน เคลื่อนไหวเลียนแบบทําทางสัตว๑ชนิดตํางๆ
บุคคลที่ชอบเลียนเสียงสัตว๑ ฯลฯ
การเชื่อมโยงภาพ ภาพถําย และรูปแบบตํางๆ
เชํน ใช๎บล็อกกํอสร๎างเป็นสวนสัตว๑หลังจากไป ทัศน
กับ สิ่งของหรือสถานที่จริง
ศึกษาที่สวนสัตว๑
การรับรู๎ และแสดงความรู๎สึกผํานสื่อ วัสดุ ของ เชํน เขียนภาพระบายสี ปั้นดิน ฯลฯ
เลํน และผลงาน
การแสดงความคิดสร๎างสรรค๑ผํานสื่อวัสดุตําง ๆ เชํน ประดิษฐ๑เศษวัสดุ เคลื่อนไหวเชิงสร๎างสรรค๑โดย
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ประสบการณ์สาคัญ(ด้านสติปัญญา)
การใช้ภาษา
การแสดงความรู๎สึกด๎วยคาพูด
การพูดกับผู๎อื่นเกี่ยวกับประสบการณ๑ของตนเอง
หรือเลําเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ๑ และ
ความสัมพันธ๑ของสิ่งตําง ๆ
การฟังเรื่องราวนิทาน คาคล๎องจอง คากลอน

ตัวอย่างกิจกรรม
ใช๎วัสดุประกอบ ฯลฯ
เชํน ให๎เด็กพูดแสดงความรู๎สึก ความคิดเห็น ความ
เข๎าใจในสิ่งตํางๆ ฯลฯ
เชํน ให๎เด็กเลํน/ทางานรํวมกันเป็นกลุํม ฯลฯ

เชํนให๎เด็กอธิบายสิ่งตํางๆที่ตนสนใจหรือสิ่งที่คิด
ฯลฯ
เชํน ฟังนิทาน/เรื่องราวตํางๆ/คาคล๎องจอง/คา
กลอน ฯลฯ
การเขียนในหลายรูปแบบผํานประสบการณ๑ที่ สื่อ เชํน เขียนภาพ เขียนชื่อตนเอง เขียนภาพนิทาน/
ความหมายตํอเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียน เรื่องนิทาน ฯลฯ
คล๎ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ๑ เขียนชื่อ
ตนเอง
การอํานในหลายรูปแบบ ผํานประสบการณ๑ที่ สื่อ เชํน อํานนิทาน อํานปูายและสัญลักษณ๑ที่เด็กสนใจ
ความหมายตํอเด็ก อํานภาพหรือสัญลักษณ๑จาก ฯลฯ
หนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ
การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ
การสารวจและอธิบายความเหมือน ความตําง
เชํน สารวจวัตถุสิ่งของตํางๆและสนทนาเกี่ยวกับ
ของ สิ่งตําง ๆ
ลักษณะของวัตถุสิ่งของนั้นๆ เก็บรวบรวมวัตถุสิ่ง
ตํางๆที่สนใจและสนทนารํวมกัน ฯลฯ
การจับคูํ การจาแนก และการจัดกลุํม
เชํน จับคูํความเหมือนความตํางของสิ่งตํางๆ
จาแนกชนิดของผัก/ผลไม๎/เครื่องใช๎ตํางๆ ฯลฯ
การเปรียบเทียบ
เชํน ใช๎วัตถุของจริงเปรียบเทียบยาว-สั้น ฯลฯ
การเรียงลาดับสิ่งตํางๆ
เชํน เรียงลาดับขนาดลูกบอล เรียงลาดับขนาด
ดินสอ ฯลฯ
การคาดคะเนสิ่งตํางๆ
เชํน คาดคะเนชื่อเรื่องนิทาน ฯลฯ
การตั้งสมมติฐาน
เชํน ตั้งสมมติฐานกํอนทดลอง จม-ลอย ฯลฯ
การทดลองสิ่งตํางๆ
เชํน จม-ลอย แมํเหล็กกับวัตถุตํางๆ หนัก-เบา การ
ปลูกพืช ฯลฯ
การสืบค๎นข๎อมูล
เชํนให๎เด็กออกไปศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณ๑
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การใช๎หรืออธิบายสิ่งตํางๆ ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย
จานวน
การเปรียบเทียบจานวน มากกวํา น๎อยกวํา
เทํากัน
การนับสิ่งตําง ๆ
การจับคูํหนึ่งตํอหนึ่ง
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนหรือปริมาณ
มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ)
การตํอเข๎าด๎วยกัน การแยกออก การบรรจุ และ
การเทออก
การสังเกตสิ่งตําง ๆ และสถานที่จากมุมมอง ที่
ตําง ๆ กัน
การอธิบายในเรื่องตาแหนํงของสิ่งตํางๆที่สัมพันธ๑
กัน
การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคน
และสิ่งตํางๆ
การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ๑ด๎วยภาพวาด
ภาพถําย และรูปภาพ
เวลา
การเริ่มต๎นและการหยุดการกระทาโดยสัญญาณ

ตัวอย่างกิจกรรม
บุคคลตํางๆ ฯลฯ
เชํน ให๎เด็กสารวจก๎อนไม๎รูปทรงตํางๆและนามา
กํอสร๎างเป็นเก๎าอี้ โต๏ะ หรือสิ่งตํางๆ
เชํนจัดสื่อ วัสดุของจริงให๎เด็กเปรียบเทียบจานวน
ประกอบอาหาร ชั่ง ตวงสํวนผสม ฯลฯ
เชํน นับจาน/ชาม นับถ๎วยน้า รวบรวมสิ่งตํางๆและ
นับจานวน ฯลฯ
เชํน จับคูํถ๎วยกับจานรอง ช๎อนกับส๎อม ฯลฯ
เชํน จัดสื่อ อุปกรณ๑ให๎เด็กเลํน นับจานวนเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ฯลฯ
เชํน เลํนทราย-น้า ฯลฯ
เชํน ให๎เด็กเลํนปีนปุายเครื่องเลํนสนาม ลอดอุโมงค๑
และสนทนากับเด็ก ฯลฯ
เชํน สารวจสิ่งตํางๆที่คุ๎นเคยและอธิบายตาแหนํงที่
อยูํของ สิ่งนั้นๆ ฯลฯ
เชํน เลํนสารวจสถานที่ที่คุ๎นเคยและอธิบายถึง
ทิศทาง ระยะทางของสถานที่นั้นๆ ฯลฯ
เชํน ให๎เด็กเขียนภาพด๎วยสีเทียน สีน้า ดูหนังสือ
ภาพกับเด็ก ฯลฯ

เชํน เคลื่อนไหวเร็ว-ช๎าและหยุดตามจังหวะสัญญาณ
ทดลองขี่จักรยานสามล๎อและหยุดตามสัญญาณ
ฯลฯ
การเปรียบเทียบเวลา เชํน ตอนเช๎า ตอนเย็น เมื่อ เชํน เชื่อมโยงระยะเวลากับการกระทาและ
วานนี้ พรุํงนี้ ฯลฯ
เหตุการณ๑ตํางๆ ทบทวนกิจวัตรประจาวันที่ทา ฯลฯ
การเรียงลาดับเหตุการณ๑ตําง ๆ
เชํน ให๎เด็กทากิจกรรมประจาวันตามลาดับอยําง
สม่าเสมอทุกวัน เลํนเกมเรียงลาดับเหตุการณ๑
การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
เชํน สังเกตอากาศแตํละวัน สนทนาเกี่ยวกับสภาพ
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ตัวอย่างกิจกรรม
อากาศ ฯลฯ

2 สาระที่ควรเรียนรู้ สาระในสํวนนี้กาหนดเฉพาะหัวข๎อไมํมีรายละเอียดทั้งนี้ เพื่อประสงค๑จะให๎
ผู๎สอนสามารถกาหนดรายละเอียดขึ้นเองให๎สอดคล๎องกับวัย ความต๎องการ ความสนใจของเด็ก อาจยืดหยุํนเนื้อหา
ได๎โดยคานึงถึงประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตจริงของเด็ก ผู๎สอนสามารถนาสาระที่ควรเรียนรู๎มาบูรณาการ
จัดประสบการณ๑ตํางๆให๎งํายตํอการ เรียนรู๎ ทั้งนี้มิได๎ประสงค๑ให๎เด็กทํองจาเนื้อหา แตํต๎องการให๎เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนา สาระการเรียนรู๎นั้นๆมาจัดประสบการณ๑ให๎เด็กเพื่อให๎บรรลุจุดหมายที่กาหนดไว๎ สาระที่ควรเรียนรู๎
ประกอบด๎วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่ง
ตํางๆ รอบตัวเด็ก ดังนี้
2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู๎จักชื่อ นามสกุล รูปรําง หน๎าตาของตน รู๎จักอวัยวะตํางๆ
และวิธีระวังรักษารํางกายให๎สะอาด ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู๎ที่จะเลํนและ ทาสิ่งตํางๆด๎วยตนเองคน
เดียวหรือกับผู๎อื่น ตลอดจนเรียนรู๎ที่จะแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู๎เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เด็ก
ควรจะเกิดแนวคิดดังนี้
ฉันมีชื่อตั้งแตํเกิด ฉันมีเสียง รูปรํางหน๎าตาไมํเหมือนใคร ฉันภูมิใจที่เป็น ตัวฉันเอง เป็นคนไทยที่
ดี มีมารยาท มีวินัย รู๎จักแบํงปัน ทาสิ่งตําง ๆ ด๎วยตนเอง เชํน แตํงตัว รับประทานอาหาร ฯลฯ
ฉันมีอวัยวะตําง ๆ เชํน ตา หู จมูก ปาก ขา มือ ผม นิ้วมือ นิ้วเท๎า ฯลฯ และ ฉันรู๎จักวิธีรักษา
รํางกายให๎สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพดี
ฉันต๎องรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ ออกกาลังกาย และพักผํอน เพื่อให๎รํางกายเจริญเติบโต
ฉันเรียนรู๎ข๎อตกลงตําง ๆ รู๎จักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู๎อื่นเมื่อทางาน เลํน
คนเดียว และเลํนกับผู๎อื่น
ฉันอาจรู๎สึกดีใจ เสียใจ โกรธ เหนื่อย หรืออื่น ๆ แตํฉันเรียนรู๎ที่จะแสดงความรู๎สึกในทางที่ดี
และเมื่อฉันแสดงความคิดเห็น หรือทาสิ่งตําง ๆด๎วยความคิดของตนเอง แสดงวําฉันมีความคิดสร๎างสรรค๑ ความคิด
ของฉันเป็นสิ่งสาคัญ แตํคนอื่นก็มีความคิดที่ดีเหมือนฉันเชํนกัน
2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็ก เด็กควรได๎มีโอกาสรู๎จักและรับรู๎เรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตํางๆที่เด็กต๎องเกี่ยวข๎อง หรือมีโอกาสใกล๎ชิดและมี
ปฏิสัมพันธ๑ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู๎แล๎วเด็กควรเกิดแนวคิด ดังนี้
ทุกคนในครอบครัวของฉันเป็นบุคคลสาคัญ ต๎องการที่อยูํอาศัย อาหาร เสื้อผ๎า และยารักษาโรค
รวมทั้งต๎องการความรัก ความเอื้ออาทร ชํวยดูแลซึ่งกันและกัน ชํวยกันทางานและปฏิบัติตามข๎อตกลงภายใน
ครอบครัว ฉันต๎องเคารพ เชื่อฟังพํอแมํและผู๎ใหญํในครอบครัว ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามกาลเทศะ ฉันภูมิใจใน
ครอบครัวของฉัน
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สถานศึกษาของฉันมีชื่อ เป็นสถานที่ที่เด็กๆมาทากิจกรรมรํวมกันและทาให๎ได๎เรียนรู๎สิ่งตํางๆ
มากมาย สถานศึกษาของฉันมีคนอยูํรํวมกันหลายคน ทุกคนมีหน๎าที่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ชํวยกัน
รักษาความสะอาดและทรัพย๑สมบัติของสถานศึกษา สํวนครูรักฉันและเอาใจใสํดูแลเด็กทุกคน เวลาทากิจกรรมฉัน
และเพื่อนจะชํวยกันคิด ชํวยกันทา รับฟังความคิดเห็น ท๎องถิ่นของฉันมีสถานที่ บุคคล แหลํงวิทยากร แหลํง
เรียนรู๎ตํางๆที่สาคัญ คนในท๎องถิ่นที่ฉันอาศัยอยูํมีอาชีพที่หลากหลาย เชํน ครู แพทย๑ ทหาร ตารวจ ชาวนา
ชาวสวน พํอค๎า แมํค๎า ฯลฯ ท๎องถิ่นของฉันมีวันสาคัญของตนเอง ซึ่งจะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกตํางกันไป
ฉันเป็นคนไทย มีวันสาคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย๑ มี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหลายอยําง ฉันและเพื่อนนับถือศาสนา ศาสนาทุกศาสนาสอนให๎ทุกคนเป็นคนดี ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนไทย
2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะได๎รู๎จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต๎นไม๎ ดอกไม๎ สัตว๑ รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล๎อมเด็กตามธรรมชาติ เชํน ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ แนวคิดที่ควรให๎เกิด
หลังจากเด็กเรียนรู๎ธรรมชาติรอบตัว มีดังนี้
ธรรมชาติรอบตัวฉันมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต สิ่งมีชีวิตต๎องการ อากาศ แสงแดด น้าและ
อาหารเพื่อเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับลักษณะอากาศ ฤดูกาล และยังต๎องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน สาหรับสิ่งไมํมีชีวิต เชํน น้า หิน ดิน ทราย
ลักษณะอากาศรอบตัวแตํละวันอาจเหมือนหรือแตกตํางกันได๎ บางครั้งฉันทายลักษณะอากาศได๎
จากสิ่งตํางๆ รอบตัว เชํน เมฆ ท๎องฟูา ลม ฯลฯในเวลากลางวันเป็นชํวงเวลาที่ดวงอาทิตย๑ขึ้นจนดวงอาทิตย๑ตก
คนสํวนใหญํจะตื่นและทางาน สํวนฉันไปโรงเรียนหรือเลํน เวลากลางคืนเป็นชํวงเวลาที่ดวงอาทิตย๑ตกจนดวงอาทิตย๑
ขึ้น ฉันคนสํวนใหญํจะนอนพักผํอนตอนกลางคืน
สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติรอบตัวฉัน เชํน ต๎นไม๎ สัตว๑ น้า ดิน หิน ทราย อากาศ ฯลฯ เป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตต๎องได๎รับการอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นรอบๆตัวฉัน เชํน บ๎านอยูํอาศัย ถนน
หนทาง สวนสาธารณะ สถานที่ตําง ๆ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ใช๎ประโยชน๑รํวมกัน ไมํทาลายและบารุงรักษาให๎ดีขึ้นได๎
2.4 สิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะได๎รู๎จักสิ่งของเครื่องใช๎ ยานพาหนะและการสื่อสารตํางๆ
ที่ใช๎อยูํในชีวิตประจาวันของเด็กทั้งนี้เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู๎แล๎วเด็กควรเกิดแนวคิดดังนี้
สิ่งตํางๆรอบตัวฉันสํวนใหญํมีสี ยกเว๎นกระจกใส พลาสติกใส น้าบริสุทธิ์ อากาศ
บริสุทธิ์ ฉันเห็นสีตํางๆด๎วยตา แสงสวํางชํวยให๎ฉันมองเห็นสี สีมีอยูํทุกหนทุกแหํงที่ฉันสามารถเห็น ตามดอกไม๎
เสื้อผ๎า อาหาร รถยนต๑ และอื่น ๆ สีที่ฉันเห็นมีชื่อเรียกตํางๆกัน เชํน แดง เหลือง น้าเงิน ฯลฯ สีแตํละสีทาให๎
เกิดความรู๎สึกตํางกัน หรือสัญลักษณ๑สื่อสารกันได๎
สิ่งตําง ๆ รอบตัวฉันมีชื่อ ลักษณะตําง ๆ กัน สามารถแบํงตามประเภท ชนิด ขนาด สี
รูปรําง พื้นผิว วัสดุ รูปเรขาคณิต ฯลฯ
การนับสิ่งตําง ๆ ทาให๎ฉันรู๎จานวนสิ่งของ และจานวนนับนั้นเพิ่มหรือลดได๎ ฉันเปรียบเทียบ
สิ่งของตํางๆ ตามขนาด จานวน น้าหนัก และจัดเรียงลาดับสิ่งของตําง ๆ ตามขนาด ตาแหนํง ลักษณะที่ตั้งได๎
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คนเราใช๎ตัวเลขในชีวิตประจาวัน เชํน เงิน โทรศัพท๑ บ๎านเลขที่ ฯลฯ ฉันรวบรวมข๎อมูลงําย ๆ
นามาถํายทอดให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎โดยนาเสนอด๎วยรูปภาพ แผนภูมิ ฯลฯ
สิ่งที่ชํวยฉันในการชั่ง ตวง วัด มีหลายอยําง เชํน เครื่องชั่ง ไม๎บรรทัด สายวัด ถ๎วยตวง ช๎อนตวง เชือก วัสดุ
เครื่องมือเครื่องใช๎มีหลายชนิดและหลายประเภท เชํน เครื่องใช๎ในการทาสวน การกํอสร๎าง
เครื่องใช๎ภายในบ๎าน ฯลฯ คนเราใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆชํวยอานวยความสะดวกในการทางาน แตํ
ขณะเดียวกันต๎องระมัดระวังในเวลาใช๎เพราะอาจเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได๎ถ๎าใช๎ผิดวิธีหรือใช๎ผิดประเภท
เมื่อใช๎แล๎วควรทาความสะอาด และเก็บเข๎าที่ให๎เรียบร๎อย
ฉันเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได๎ด๎วยการเดินหรือใช๎ยานพาหนะ พาหนะบางอยํางที่ฉันเห็น
เคลื่อนที่ได๎โดยการใช๎เครื่องยนต๑ ลม ไฟฟูา หรือคนเป็นผู๎ทาให๎เคลื่อนที่ คนเราเดินทางหรือขนสํงได๎ทั้งทางบก ทาง
น้า ทางอากาศ พาหนะที่ใช๎เดินทาง เชํน รถยนต๑ รถเมล๑ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ ผู๎ขับขี่จะต๎องได๎รับ
ใบอนุญาตขับขี่และทาตามกฏจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ฉันติดตํอสื่อสารกับบุคคลตํางๆได๎หลายวิธี เชํน
โดยการไปมาหาสูํ โทรศัพท๑ โทรเลข จดหมาย จดหมายอิเลคทรอนิคส๑ ฯลฯ และฉันทราบขําวความเคลื่อนไหว
ตํางๆ รอบตัวด๎วยการสนทนา ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน๑ และอํานหนังสือ หนังสือเป็นสื่อในการ ถํายทอดความรู๎
ความคิด ความรู๎สึกไปยังผู๎อําน ฉันใช๎ภาษาทั้งฟัง พูด อําน เขียน เพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจาวัน
สาระการเรียนรู้รายปี
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1. ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (เด็กปฐมวัย อายุ 4 ปี)
สภาพที่พึงประสงค์

พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สาระที่
ประสบการณ์
อายุ 4 ขวบ
ควรเรียนรู้
สาคัญ
มาตราฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 - น้าหนักและสํวนสูง การเลือก
- รับประทานอาหาร
รํายกาย
มีน้าหนัก
ที่มีประโยชน๑ใน
ได๎สัดสํวนตามเกณฑ๑ รับประทาน
เจริญเติบโตตาม สํวนสูงและเส๎น - เส๎นรอบศีรษะตาม อาหารให๎ถูก อาหารหลัก 5 หมูํ
วัยและมีสุขนิสัย รอบศีรษะตาม เกณฑ๑อายุ
สุขลักษณะ
เชํน เนื้อ นม ไขํ ผัก
ที่ดี
เกณฑ๑อายุ
สด ผลไม๎ ฯลฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 - รับประทานอาหารที่
รู๎จักรักษา
มีประโยชน๑ได๎บาง
สุขภาพ
ชนิด
อนามัยและ - ล๎างมือหลังจากใช๎
ความปลอดภัย ห๎องน้า ห๎องส๎วม
- ขับถํายเป็นเวลา
- พักผํอนเป็นเวลา
- ระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู๎อื่น

-การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย
- สุขนิสัยที่ดีใน -การรักษาความ
การรับประทาน ปลอดภัยของตน
อาหาร
และผู๎อื่นในกิจวัต
ประจาวัน
- การปฏิบัติ
กิจวัตร
ประจาวัน
- การออกกาลัง
กาย
- ความ
ปลอดภัย
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สภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตราฐานที่ 2
กล๎ามเนื้อใหญํ
และกล๎ามเนื้อ
เล็ก แข็งแรง
ใช๎ได๎อยําง
คลํองแคลํวและ
ประสานสัมพันธ๑
กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 1
เคลื่อนไหว
รํางกายอยําง
คลํองแคลํว
และทรงตัวได๎ดี

อายุ 4 ขวบ
-เดินลงขึ้นบันไดสลับเท๎า
ได๎
-เดินตํอเท๎าไปข๎างหน๎า
ตามแนวได๎
-ยืนขาเดียวโดยไมํเสีย
การทรงตัว
-กระโดดขาเดียวอยูํกับที่
ได๎ตํอเนื่องโดยไมํเสียการ
ทรงตัว
-วิ่งและหยุดได๎โดยเสีย
การทรงตัวเล็กน๎อย

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ประสบการณ์
ควรเรียนรู้
สาคัญ
-การออกกาลัง
กาย
-การเคลื่อนไหว
กล๎ามเนื้อ ใหญํ,
เล็ก

-การเคลื่อนไหว
อยูํกับที่
-การเคลื่อนไหว
พร๎อมวัสดุ
อุปกรณ๑
-การเลํนเครื่อง
เลํนสนาม
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สภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ใช๎มือได๎อยําง
คลํองแคลํว

อายุ 4 ขวบ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ประสบการณ์
ควรเรียนรู้
สาคัญ

-โยนลูกบอลไปข๎างหน๎า ฝึกพัฒนา
ได๎
กล๎ามเนื้อเล็ก
-รับลูกบอลได๎โดยไมํใช๎
ลาตัวชํวย
-เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได๎
-ตัดกระดาษให๎อยูํในแนว
ตามเส๎นตรงได๎
-ร๎อยลูกปัดที่มีรูขนาด
เล็กได๎

-การเลํนเครื่อง
สัมผัส
-การเขียนภาพ
และการเลํนกับ
สี
-การปั้นและ
ประดิษฐ๑สิ่งตําง
ๆ
-การตํอของ
บรรจุ เท, แยก
ชิ้นสํวน
-การร๎อยวัสดุ
ตําง ๆ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ด้านอารมณ์และ มาตราฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
จิตใจ
สุขภาพจิตดีมี แสดงออกทางด๎าน
ความสุข
อารมณ๑อยํางตาม
วัยและสถานการณ๑
ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตัวเองและผู๎อื่น

-รําเริง แจํมใส
อารมณ๑ดี
-แสดงความรู๎สึก
ความต๎องการและ
อารมณ๑ของตนเองได๎
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ๑
-บอก/แสดง สีหน๎า
ทําทางพอใจใน
ผลงาน/
ความสามารถและ
ยอมรับในสิ่งที่ตนมี
อยูํ/เป็นอยูํ
-รับรู๎ความรู๎สึกและ
แสดงอารมณ๑ได๎
สอดคล๎องกับ
ความรู๎สึกและ
อารมณ๑ของผู๎อื่น
-บอก/แสดงสีหน๎า
ทําทางพอใจใน
ผลงาน/
ความสามารถและ
ยอมรับในสิ่งที่ผู๎อื่นมี
อยูํ/เป็นอยูํ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-ฟังเรื่องราว/
เหตุการณ๑และ
บทบาทสมมติ
-เลํนอิสระตาม
มุมในห๎องเรียน
เลํนอิสระ
กลางแจ๎ง

ประสบการณ์สาคัญ
-การแสดงออกอยําง
สนุกสนานกับเรื่อง
ตลกขาขัน และ
เรื่องราวเหตุการณ๑ที่
สนุกสนานตําง ๆ
-เลํนอิสระ
-การเลํนรายบุคคล
การเลํนเป็นกลุํม
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ด้านอารมณ์และ มาตรฐานที่ 4
จิตใจ
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม

ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีวินัยในตนเอง
และมีความ
รับผิดชอบ

ด้านสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 2
ซื่อสัตย๑สุจริตและ
ยอมรับความ
ผิดพลาดของ
ตนเองและผู๎อื่น

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-เก็บของเลํนของใช๎
เข๎าที่ได๎
-รับผิดชอบงานที่
ได๎รับมอบหมายจน
สาเร็จ
-รู๎จักรอคอยและเข๎า
แถวตามลาดับ
กํอนหลัง

-การเลํน
-ความ
รับผิดชอบ
สิ่งของใน
ห๎องเรียน

-การเลํน
-การเลํนรายบุคคล
-การเลํนเป็นกลุํม

-รู๎จักขอโทษและให๎
อภัย
-ไมํแยํงหรือหยิบของ
ผู๎อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

-การเลํน
-เลํนหรือทางาน
โดยมี
จุดมุํงหมาย
รํวมกับผู๎อื่นได๎
-พบผู๎ใหญํรู๎จัก
ไหว๎ทาความ
เคารพ

-การเลํนเป็นกลุํม
-การเลํนและทางาน
รํวมกับผู๎อื่น
-มีโอกาสได๎รับรู๎
ความรู๎สึกความสนใจ
ความต๎องการของ
ตนเองและผู๎อื่น

18

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ตัวบ่งชี้ที่ 3
มีความเมตตา
-แสดงความรักเพื่อน
กรุณาและ
และสัตว๑เลี้ยง
ชํวยเหลือแบํงปัน -ไมํทาร๎ายผู๎อื่นและ
ไมํทาให๎ผู๎อื่นเสียใจ
-รู๎จักแบํงบันและเริ่ม
ชํวยเหลือผู๎อื่น

ตัวบ่งชี้ที่ 4
รู๎จักประหยัด

รักษาสิ่งของที่ใช๎
รํวมกัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-การเลํน
-การรักเพื่อน
-รักสัตว๑
-การแบํงบัน
-การชํวยเหลือ
ผู๎อื่น

ประสบการณ์สาคัญ
-การแสดงความรัก
เพื่อน
-มีความเมตตากรุณา
ตํอสัตว๑
-รู๎จักการให๎อภัยไมํ
รังแกเพื่อน
-รู๎จักการแบํงปัน
ชํวยเหลือผู๎อื่น

-การใช๎สิ่งของ -รู๎จักสิ่งของที่ใช๎
รํวมกัน
รํวมกัน
-ไมํทาลายสิ่งของรู๎จัก
รักษาสิ่งของไมํใช๎
เสียหาย
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พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
จิตใจ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 5
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว
และรักการออก
กาลังกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนใจและมี
ความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-สนใจและมีความสุข
ขณะทางานศิลปะ
-สนใจและมีความสุข
กับเสียงเพลง ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
-สนใจชื่นชมและมี
ความสุขกับ
เสียงเพลง ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

-เขียนภาพตาม
ความคิด
สร๎างสรรค๑
-การทาทําทาง
ตามจังหวะ
ดนตรี
-การเลํนตามมุม
และเลํน
กลางแจ๎ง

-การชื่นชมและ
สร๎างสรรค๑สิ่งสวยงาม
-การแสดงปฏิกิริยา
ตอบเสียงดนตรี
-การเลํนอิสระใน
ห๎องเรียนและนอก
ห๎องเรียน

-สร๎างสรรค๑ผลงาน
ทางด๎านศิลปะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
-แสดงทําทาง
แสดงออกทางด๎าน เคลื่อนไหวประกอบ
ศิลปะ ดนตรี และ เพลง จังหวะ และ
การเคลื่อนไหวตาม ดนตรี
จินตนาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3
รักการออก
กาลังกาย

สาระการเรียนรู้

-มีความรู๎สึกที่ดีตํอ
-มีความคิด
ผลงานของตนเอง
จินตนาการ
-มีจินตนาการและ
-การแสดง
ความคิดริเริ่ม
ทําทางตาม
สร๎างสรรค๑
จินตนาการ
-แสดงกิริยาโต๎ตอบ
ประกอบเพลง เสียงดนตรี

สนใจและมีความสุข
ในการชม/เลํน/ออก
กาลังกาย
-การเลํน
-การออก กาลัง
กาย

-การรับรู๎และการรู๎สึก
ที่ดีตํอการออกกาลัง
กาย
-การเลํนอยําง
สนุกสนานและมี
ความสุข
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ด้านอารมณ์
จิตใจ

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1
ชํวยเหลือตนเอง ปฏิบัติกิจวัตร
ได๎เหมาะสม
ประจาวันได๎ด๎วย
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

-แตํงตัวได๎ด๎วย
การปฏิบัติ
ตนเอง
กิจวัตร
-รับประทานอาหาร ประจาวัน
ได๎ด๎วยตนเองโดยไมํ
หกเลอะเทอะ
-รู๎จักทาความสะอาด
รํางกายหลังจากเข๎า
ห๎องน้าห๎องส๎วม

ประสบการณ์สาคัญ
-การใช๎กล๎ามเนื้อเล็ก
กล๎ามเนื้อใหญํ เชํน
การติดกระดุม ผูก
เชือกรองเท๎า
-สุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
-ฝึกสุขนิสัยที่ดี
หลังจากการเข๎า
ห๎องน้าห๎องส๎วม
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ด้านสังคม

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีสัมมาคารวะ
และมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทย

-สนใจ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
รอบตัว
-ไมํทาลาย
สาธารณสมบัติ
-ชํวยดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อม
รอบตัว

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-ชื่นชม
ความสามารถ
บุคคลและ
สถานที่
สวยงาม

-แสดงความเคารพ มรรยาทไทย
ตามประเพณีของแตํ
ละท๎องถิ่นได๎
-รู๎จักกลําวคา
ขอบคุณและ
ขอโทษ
-มีมารยาทในการพูด
ฟัง และปฏิบัติตนได๎
เหมาะสมตามวัย

ประสบการณ์สาคัญ
-การชื่นชมและ
สร๎างสรรค๑
สิ่งแวดล๎อม
-เขียนภาพตาม
ความคิด
สร๎างสรรค๑
แสดงความ
คิดเห็นตํอ
ผลงานศิลปะ
-การแสดง
ความเคารพ
ผู๎ใหญํ
-การกลําวคาขอบคุณ
ขอบใจ เมื่อ
ผู๎ใหญํและเพื่อนให๎
ของ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

สติปัญญา

มาตรฐานที่ 8
อยูํรํวมกับผู๎อื่น
อยํางมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย๑
เป็นประมุข

ตัวบ่งชี้ที่ 1
เลํนและทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ปฏิบัติตนเบื้องต๎น
ในการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข

-รู๎จักรอคอย
-เลํนและทา
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น
ได๎
- ปฏิบัติตาม
ข๎อตกลงรํวมกัน
-เริ่มรู๎จักการเป็น
ผู๎นาผู๎ตามได๎บางครั้ง

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-รู๎จักรอคอย
ตามลาดับ
กํอนหลังได๎
-ทางานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎
-เลํนรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข
-ปฏิบัติตนเป็น
ผู๎นาผู๎ตามที่ดีได๎

ประสบการณ์สาคัญ
-การเป็นผู๎มีระเบียบ
วินัย
-การอยูํรํวมกับผู๎อื่น
อยํางมีความสุข
-การเป็นผู๎นาผู๎ตามที่
ดี
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

สติปัญญา

มาตรฐานที่ 9
ใช๎ภาษาสื่อสาร
ได๎เหมาะสม
กับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนทนาโต๎ตอบ
เลําเรื่องให๎ผู๎อื่น
เข๎าใจ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

-สนทนาโต๎ตอบ
-สนทนาโต๎ตอบ
หรือเลําเรื่องเป็น เลําเรื่องราวได๎
ประโยคอยําง
ตํอเนื่อง
-ฟังและปฏิบัติตาม
คาสั่งที่ตํอเนื่องได๎

ตัวบ่งชี้ที่ 2
อําน เขียนภาพ
และสัญลักษณ๑ได๎ -เปิดและทาทําอําน
หนังสือ
-ขีดเขียนเป็น
เส๎นด๎วย
ตัวหนังสือ
(โดยไมํเน๎นความ
ถูกต๎องและไมํได๎เกิด
จาการฝึก)
-เขียนภาพและ
สัญลักษณ๑ตามความ
ต๎องการของตนเอง
ได๎

-การเขียนภาพ
-การเขียนชื่อ
ตนเอง
-การเขียน
บัตรอวยพร
-การเขียน
นิทาน

ประสบการณ์สาคัญ
-การพูดกับผู๎อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ๑
ของตนเองหรือเลํา
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
-เลําประสบการณ๑
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเอง
ประทับใจ
-เลําเรื่องสิ่งตําง ๆ ที่
เด็กสนใจ
-การเขียนในหลาย
รูปแบบผําน
ประสบการณ๑ที่สื่อ
ความหมายตํอเด็ก
เขียนภาพ ขีดเขียน
เขียนคล๎ายตัวอักษร
เขียนเหมือน
สัญลักษณ๑
เขียนชื่อตนเอง
เขียนภาพ
บัตรเลํานิทาน
บัตรอวยพร
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีความคิดรวบยอด -บอกคุณสมบัติของ
ในการเรียนรู๎สิ่ง สิ่งที่มองเห็นได๎ 3
ตําง ๆ
อยําง
-บอกรสของสิ่งที่ชิม
ได๎ 3 รส
-บอกเสียงที่ได๎ยิน
3 เรื่อง
-บอกกลิ่นของสิ่งที่
ดมได๎ 3 กลิ่น
-บอกความรู๎สึกของ
สิ่งที่สัมผัสได๎ 3
อยําง
-จาแนกเปรียบเทียบ
สิ่งตําง ๆ ได๎
4-5 ลักษณะ
-จัดหมวดหมูํสิ่งตําง
ๆ ได๎
3 ลักษณะ
-เรียงลาดับสิ่งตําง ๆ
ได๎ 4-5
ลาดับ
-เรียงลาดับ
เหตุการณ๑ได๎ 4-5
ลาดับ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-บอกคุณสมบัติ
ของการมอง
การชิม การดม
กลิ่นและการ
สัมผัส

ประสบการณ์สาคัญ
-การรู๎จัก
สิ่งตําง ๆ และ
การมอง ฟัง
สัมผัส ชิมรส และดม
กลิ่น
-การสังเกต
การจาแนกและการ
เปรียบเทียบ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

-บอก/แสดง
ตาแหนํง
“บน-ลําง”
ทิศทาง
“เข๎า-ออก” ได๎
-บอก/แสดง
ความสัมพันธ๑
ของสิ่งตําง ๆ ได๎
2 ประเภท
-บอกหรือ แสดง
คําจานวน 1-5
พยายามแก๎
ปัญหาด๎วย
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตนเอง
-เลํนอยํางถูกวิธี -เลํนเครื่องเลํน
แก๎ปัญหา
หลังจากได๎รับ และปลอดภัย ถูกวิธีและรักษา
ในการเลํน
คาชี้แนะ
ตนเองให๎
หรือทา
ปลอดภัยจาก
กิจกรรมตําง ๆ
การเลํน
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์

สาระการเรียนรู้

สาระที่
ควรเรียนรู้
- สร๎างผลงาน -วาดภาพ/ระบายสี
ตามความคิด ตามจินตนาการ
ของตนเองโดยมี เรื่องธรรมชาติ
รายละเอียด
รอบตัว
เพิ่มขึ้น
- รับผิดชอบงานที่
-วาดภาพตาม มอบหมายให๎
ความคิด
-เก็บอุปกรณ๑และ
สร๎างสรรค๑
ทาความสะอาด
ของตนเอง
หลักจากทา
กิจกรรมเสร็จสิ้นได๎
ถูกต๎อง

ประสบการณ์
สาคัญ
-ฝึกกล๎ามเนื้อมือ
-รู๎จักธรรมชาติ
รอบตัว
-ฝึกความเป็น
ระเบียบในการ
ทางาน

- เคลื่อนไหว -แสดงบทบาท
ทําทางตาม
สมมุติจาก
ความคิด
ภาพวาดได๎
สร๎างสรรค๑และ
จินตนาการได๎

-กล๎าแสดงออกให๎
สอดคล๎องกับ งาน

อายุ 4 ขวบ

ด้านสติปัญญา

มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการ
และความคิด
สร๎างสรรค๑

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ทางานศิลปะ
ตามความคิด
ของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ 2
แสดงทําทาง
ตามความคิด
ของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ 3
- เลํานิทานหรือ
เลําเรื่องราวหรือ เรือ่ งราวตาม
นิทานตาม
จินตนาการได๎
ความคิดของ
ตนเอง

-เลําเรื่อง
จินตนาการจาก
ภาพที่วาดได๎
ถูกต๎อง

-ฝึกการเลําเรื่อง
ตามจินตนาการ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ด้านสติปัญญา

มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีเจตคติที่ดีตํอ สนใจเรียนรู๎สิ่ง
การเรียนรู๎และ ตําง ๆ รอบตัว
ทักษะในการ
แสวงหาความรู๎

-รํวมกิจกรรม
ด๎วยความสนใจ
ได๎นานอยํางมี
ความสุข
-มีความสนใจ
หยิบ/เปิด
หนังสือดูและ
อํานภาพ
-มีความสนใจ
ขีดเขียน
ลากเส๎นตําง ๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-ความแตกตําง
ของสี เสียง รส
รูปรําง
-จาแนก และจัด
หมวดหมูํสิ่งของ
-ลักษณะของ
หนังสือ
-ประโยชน๑ของ
หนังสือ
-การเก็บรักษา
หนังสือ
-การจับหนังสือ
ที่ถูกต๎อง
-การเขียน
หนังสือ
-ลีลามือ
-ปลูกฝังการ
รักการอํานและ
เขียนหนังสือ

ประสบการณ์สาคัญ
-ความสนใจในการเข๎า
รํวม
กิจกรรม
อยําง มีความสุข
-การรู๎จักสังเกต
จาแนก
เปรียบเทียบ
สิ่งตําง ๆ รอบตัว
-การรักหนังสือ
-การสนใจใน การ
อํานเขียนหนังสือ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึง
ประสงค์
อายุ 4 ขวบ

ตัวบ่งชี้ที่ 2
แสวงหาคาตอบ -ถามคาถาม
ด๎วยวิธีการที่ เกี่ยวกับเรื่องที่
หลากหลาย
สนใจ
-แสดงหา
คาตอบ/ข๎อ
สงสัยด๎วย
วิธีการซักถาม
สารวจค๎นคว๎า
ทดลอง
-เชื่อมโยง
ความรู๎และ
ทักษะตําง ๆ ใช๎
ในชีวิตประจา
วันได๎

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-การรู๎จักการใช๎
คาถาม
“ทาไม”
“อยํางไร”
-การสนทนา
โต๎ตอบ
-การซักถาม
-การทัศนศึกษา
-การทดลอง
-การค๎นคว๎า
ฯลฯ
-การนาความรู๎ ที่
ได๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
-การนับจานวน
-การเปรียบเทียบ
-การใช๎ตัวเลข
เชํน เงิน
โทรศัพท๑
บ๎านเลขที่
-การใช๎เงินซื้อของ
-การบอกเวลาและ
ฤดูกาล

ประสบการณ์
สาคัญ
-รู๎จักการใช๎
คาถาม

-การแสวงหา
ความรู๎ด๎วยวิธี การ
ตําง ๆ

-การนาความรู๎
ที่ได๎ไปประยุกต๑
ใช๎ในชีวิต
ประจาวัน
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2. ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (เด็กปฐมวัย อายุ 5 ปี)
สภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สาระที่
ควรเรียนรู้
-น้าหนักและ
การเลือก
สํวนสูงได๎สัดสํวน
รับประทาน
ตามเกณฑ๑
อาหารให๎ถูก
-เส๎นรอบศีรษะได๎ตาม สุขลักษณะ
เกณฑ๑อายุ
อายุ 5 ขวบ

ด้านร่างกาย

มาตรฐานที่ 1
รํางกาย
เจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัย
ที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีน้าหนัก
สํวนสูงและ
เส๎นรอบศีรษะ
ตามเกณฑ๑
อายุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2
รู๎จักรักษา
สุขภาพ
อนามัย และ
ความปลอดภัย

สาระการเรียนรู้

-รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน๑
ได๎หลายชนิด
-ล๎างมือหลังจากใช๎
ห๎องน้า
ห๎องส๎วม และ
กํอนรับประทาน
อาหาร
-ขับถํายเป็นเวลา
-ผักผํอน
เป็นเวลา
-ระมัดระวัง
ความปลอดภัย
และรู๎จักดูแล
สุขภาพและ
ปูองกันตนเอง
ไมํให๎เกิดอุบัติเหตุ

อายุ 5 ขวบ

-รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน๑
ในอาหารหลัก
5 หมูํ เชํน เนื้อ นม
ไขํ ผักสด
ผลไม๎ ฯลฯ
-การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย
-สุขนิสัยที่ดีใน -การรักษา
การรับประทาน ความปลอดภัย
อาหาร
ของตนและผู๎อื่นใน
-การปฏิบัติ
กิจวัตร
กิจวัตร
ประจาวัน
ประจาวัน
-การออก
กาลังกาย
-ความปลอดภัย
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 2
กล๎ามเนื้อใหญํ
และกล๎ามเนื้อ
เล็ก แข็งแรง
ใช๎ได๎อยําง
คลํองแคลํวและ
ประสานสัมพันธ๑
กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 1
เคลื่อนไหว
รํางกาย
คลํองแคลํวและ
ทรงตัวได๎ดี

อายุ 5 ขวบ
-เดินขึ้นลงบันไดสลับ
เท๎าได๎อยําง
คลํองแคลํว
-เดินตํอเท๎า
ถอยหลัง
ตามแนวได๎
-ยืนขาเดียวได๎
อยํางมั่นคง
โดยไมํเสีย
การทรงตัว
-กระโดดขาเดียว
ไปข๎างหน๎า
ได๎อยํางตํอเนื่อง
โดยไมํเสีย
การทรงตัว
-วิ่งอยํางรวดเร็ว
และหยุด
โดยไมํเสีย
การทรงตัว

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
-การออก
กาลังกาย
- การ
เคลื่อนไหว
กล๎ามเนื้อใหญํ,
เล็ก

ประสบการณ์สาคัญ
-การเคลื่อนไหว
อยูํกับที่
-การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
-การเคลื่อนไหว
พร๎อมวัสดุอุปกรณ๑
-การเลํน
เครื่องเลํนสนาม
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ใช๎มือได๎อยําง
คลํองแคลํว

อายุ 5 ขวบ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

-โยนลูกบอล
ฝึกพัฒนา
ไปข๎างหน๎าใน
กล๎ามเนื้อเล็ก
ทิศทางที่ต๎อง
การได๎
-รับลูกบอลที่
กระดอนจาก
พื้นได๎
-เขียนรูปเป็น
สามเหลี่ยม
ตามแบบได๎
-ตัดกระดาษ
ตามเส๎นตรง
โค๎งที่กาหนดได๎
-ร๎อยลูกปัด
ขนาดเล็กได๎
-ใช๎กล๎ามเนื้อเล็ก
ได๎ดี เชํน
ติดกระดุม
ผูกเชือกรองเท๎า ฯลฯ

ประสบการณ์สาคัญ
-การเลํน
เครื่องสัมผัส
-การเขียนภาพ
และการเลํนกับสี
-การปั้นและ
ประดิษฐ๑สิ่งตําง ๆ
-การตํอของบรรจุ เท
แยกชิ้นสํวน
-การร๎อยวัสดุ ตําง
ๆ

32

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด๎านอารมณ๑ มาตรฐานที่ 3
จิตใจ
สุขภาพจิตดีมี
ความสุข

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ที่ 1
แสดงออก
ทางด๎าน
อารมณ๑อยําง
ตามวัยและ
สถานการณ๑
ตัวบํงชี้ที่ 2
มีความรู๎สึกที่ดี
ตํอตนเองและ
ผู๎อื่น

สภาพที่
พึ่งประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- รําเริง แจํมใส
อารมณ๑ดี
- แสดงความรู๎สึก
ความต๎องการ
และอารมณ๑ของ
ตนเองได๎
เหมาะสมกับวัย
และสถานการณ๑
- บอก/แสดงสี
หน๎าทําทาง
พอใจในผลงาน/
ความสามารถ
และยอมรับในสิ่ง
ที่ตนมีอยูํ/เป็นอยูํ
- รับรู๎ความรู๎สึก
และแสดงอารมณ๑
ได๎สอดคล๎องกับ
ความรู๎สึกและ
อารมณ๑ของผู๎อื่น
- บอก/แสดงสี
หน๎าทําทาง
พอใจใจผลงาน
ความสามารถ
และยอมรับใน/สิ่ง
ที่ผู๎อื่นมีอยูํ/
เป็นอยูํ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- ฟังเรื่องราว/
เหตุการณ๑และ
บทบาทสมมุติ
- เลํนอิสระตาม
มุมในห๎องเรียน
เลํนอิสระ
กลางแจ๎ง

- การแสดงออก
อยํางสนุกสนาน
กับเรื่องตลกขา
ขันและเรื่องราว
เหตุการณ๑ที่
สนุกสนานตําง ๆ
- การเลํนอิสระ
- การเลํน
รายบุคคล
การเลํนเป็นกลุํม
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ด๎านอารมณ๑
จิตใจ

ด๎านสังคม

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม

ตัวบ่งชี้

สภาพที่
พึ่งประสงค์
อายุ 5 ขวบ

ตัวบํงชี้ที่ 1
มีวินัยในตนเอง - เก็บของเลํน
และมีความ
ของใช๎เข๎าที่ได๎
รับผิดชอบ
เรียบร๎อย
- รับผิดชอบงาน
ที่ได๎รับมอบหมาย
และมุํงมั่นที่จะ
ทางานให๎สาเร็จ
ด๎วยตนเอง
- รู๎จักรอคอย
และเข๎าแถว
ตามลาดับ
กํอนหลัง
ตัวบํงชี้ที่ 2
ซื่อสัตย๑สุจริต
และยอมรับ
ความผิดพลาด
ของตนเองและ
ผู๎อื่น

- รู๎จักขอโทษ
และให๎อภัย
- ไมํหยิบของ
ผู๎อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้
- การเลํน
- ความ
รับผิดชอบ
สิ่งของใน
ห๎องเรียน

-การเลํน
- เลํนหรือ
ทางานโดยมี
จุดมุํงหมาย
รํวมกับผู๎อื่นได๎
- พบผู๎ใหญํรู๎จัก
ไหว๎ทาความ
เคารพ

ประสบการณ์
สาคัญ
- การเลํน
- การเลํน
รายบุคคล
- การเลํนเป็น
กลุํม

-การเลํนเป็นกลุํม
- การเลํนและ
ทางานรํวมกับ
ผู๎อื่น
- มีโอกาสได๎รับรู๎
ความรู๎สึกความ
สนใจความ
ต๎องการของ
ตนเองและผู๎อื่น
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ที่ 3
มีความเมตตา
กรุณาและ
ชํวยเหลือ
แบํงปัน

ตัวบํงชี้ที่ 4
รู๎จักประหยัด

สภาพที่
พึ่งประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- มีความรัก
เพื่อน
เด็กที่เล็กกวําและ
สัตว๑ตําง ๆ
- ทาร๎ายผู๎อื่น
และไมํทาให๎ผู๎อื่น
เสียใจ
- แบํงปันและ
ให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎
รู๎จักใช๎สิ่งของ/
เครื่องใช๎ น้า/ ไฟ
อยํางประหยัด

สาระการเรียนรู้

-

สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

การเลํน
การรักเพื่อน
การแบํงปัน
การชํวยเหลือ

- แสดงความรัก
เพื่อน
- มีความเมตตา
กรุณาตํอสัตว๑
- รู๎จักการให๎อภัย
ไมํทาให๎ผู๎อื่น
เสียใจ
- รู๎จักแบํงปัน
การชํวยเหลือผู๎

การใช๎สิ่งของ
เครื่องใช๎

- รู๎จักสิ่งของ
เครื่องใช๎
- รู๎จักการรักษา
สิ่งของเครื่องใช๎
- ใช๎สิ่งของ
เครื่องใช๎อยําง
ประหยัด
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ด๎านอารมณ๑จิตใจ

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 5
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว
และรักการออก
กาลังกาย

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ที่ 1
สนใจและมี
ความสุขกับศิลปะ
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

ตัวบํงชี้ที่ 2
แสดงออก
ทางด๎านศิลปะ
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ

ตัวบํงชี้ที่ 3
รักการออกกาลัง
กาย

สภาพที่
พึ่งประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- สนใจและมี
ความสุขขณะ
ทางานศิลปะ
- สนใจและมี
ความสุขกับ
เสียงเพลงดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

- สร๎างสรรค๑
ผลงานทางด๎าน
ศิลปะ
- แสดงทําทาง
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและ
ดนตรี
สนใจและมี
ความสุขในการ
ชม/เลํน/ออก
กาลังกาย

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- เขียนภาพตาม
ความคิด
สร๎างสรรค๑
- การทางาน
ทําทางตาม
จังหวะดนตรี
- การเลํนตาม
มุมและเลํน
กลางแจ๎ง

- การชื่นชมและ
สร๎างสรรค๑สิ่ง
สวยงาม
- การแสดง
ปฏิกิริยาโต๎ตอบ
เสียงดนตรี
- การเลํนอิสระ
ในห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียน

- มีความคิด
จินตนาการ
- การแสดง
ทําทางตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลง

- มีความรู๎สึกที่ดี
ตํอผลงานของ
ตนเอง
- มีจินตนาการ
และความคิด
สร๎างสรรค๑

- แสดงปฏิกิริยา
- การเลํน
โต๎ตอบเสียงดนตรี
- การออกกาลัง - การรับรู๎และ
กาย
การรู๎สึกที่ดีตํอ
การออกกาลังกาย
- การเลํนอยําง
สนุกสนานและมี
ความสุข
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ด๎านอารมณ๑จิตใจ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 2
ชํวยเหลือตนเอง ปฏิบัติกิจวัตร
ได๎เหมาะสม
ประจาวันได๎ด๎วย
ตนเอง

สภาพที่
พึ่งประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- เลือกเครื่อง
แตํงกายของ
ตนเองและ
แตํงตัวด๎วย
ตนเอง
- รับประทาน
อาหารด๎วย
ตนเองอยํางถูก
วิธี
- ใช๎เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
รับประทาน
อาหารได๎
- ทาความ
สะอาดรํางกาย
ได๎

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

การปฏิบัติ
- การใช๎
กิจวัตรประจาวัน กล๎ามเนื้อเล็ก
กล๎ามเนื้อใหญํ
เชํน การคิด
กระดุม ผูกเชือก
รองเท๎า
- สุขนิสัยที่ดีใน
การรับประทาน
อาหาร
- ฝึกสุขนิสัยที่ดี
หลังจากการเข๎า
ห๎องน้าห๎องส๎วม
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ด๎านสังคม

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 7
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ที่ 1
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

ตัวบํงชี้ที่ 2
มีสัมมาคารวะ
และมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- สนใจ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
รอบตัว
- ไมํทาลายสา
ธารณสมบัติ
- ชํวยดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อม
รอบตัว

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- ชื่นชม
ความสามารถ
บุคคลและ
สถานที่สวยงาม

- การชื่นชมและ
สร๎างสรรค๑
สิ่งแวดล๎อม
- เขียนภาพตาม
ความคิด
สร๎างสรรค๑แสดง
ความคิดเห็นตํอ
ผลงานศิลปะ

- แสดงความ
มารยาทไทย
เคารพตาม
ประเพณีของแตํ
ละท๎องถิ่นได๎
- รู๎จักทักทาย
กลําวคาขอบคุณ
และขอโทษ
- มีมารยาทใน
การพูด ฟัง
และปฏิบัติตนได๎
เหมาะสมตาม
กาลเทศะ

- การแสดงความ
เคารพผู๎ใหญํ
- การกลําวคา
ขอบคุณ เมื่อ
ผู๎ใหญํและเพื่อน
ให๎ของ
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ด๎านสังคม

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 8
อยูํรํวมกับผู๎อื่น
อยํางมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย๑
เป็นประมุข

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ 1
เลํนและทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎
ตัวบํงชี้ที่ 2
ปฏิบัติตนเบื้องต๎น
ในการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- รอคอย
ตามลาดับ
กํอนหลังได๎
- เลํนหรือทา
กิจกรรมรํวมกัน
เป็นกลุํมได๎โดยมี
จุดหมายรํวมกัน
- ปฏิบัติตามข๎อ
ตกรํวมกัน
- เป็นผู๎นา
ผู๎ตามที่ดี

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- รู๎จักรอคอย
ตามลาดับ
กํอนหลังได๎
- ทางานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎
- เลํนรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข
- ปฏิบัติตนเป็น
ผู๎นาผู๎ตามที่ดีได๎

- การเป็นผู๎มี
ระเบียบวินัย
- การอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข
- การเป็นผู๎ทาผู๎
ตามที่ดี
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พัฒนาการ

สติปัญญา

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 9
ใช๎ภาษาสื่อสาร
ได๎เหมาะสมกับ
วัย

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ที่ 1
สนทนา
โต๎ตอบเลํา
เรื่องให๎ผู๎อื่น
เข๎าใจ

ตัวบํงชี้ที่ 2
อําน เขียน
ภาพและ
สัญลักษณ๑ได๎

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

- สนทนา
- สนทนา
โต๎ตอบเรื่องราว โต๎ตอบเลํา
ได๎
เรื่องราวได๎
- ฟังแล๎วนามา
ถํายทอดได๎

ประสบการณ์สาคัญ

- การพูดกับผู๎อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ๑
ของตนเองหรือเลํา
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
- เลําประสบการณ๑ที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเอง
ประทับใจ
- เลําเรื่องสิ่งตําง ๆ ที่
เด็กสนใจ
- การเขียนในหลาย
- เปิดและ
- การเขียน
รูปแบบผําน
ทาทําอําน
ภาพ
ประสบการณ๑ที่สื่อ
หนังสือพร๎อมทั้ง - การเขียนชื่อ ความหมายตํอเด็ก
เลําเรื่องไปด๎วย ตนเอง
เขียนภาพ ขีดเขียน
-เขียนชื่อ
- การเขียนบัตร เขียนคล๎ายตัวอักษร
นามสกุลของ
อวยพร
เขียนเหมือนสัญลักษณ๑
ตนเองตามแบบ - การเขียน
เขียนชื่อตนเอง
ได๎
นิทาน
เขียนภาพ
-เขียนคา
บัตรเลํานิทาน
ข๎อความที่ลอก
บัตรอวยพร
แบบหรือจามา
(โดยไมํเน๎น
ความถูกต๎อง
และไมํได๎เกิด
จากการฝึก)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

มาตรฐานที่ 10 ตัวบํงชี้ที่ 1
มีความคิดรวบ -บอกคุณสมบัติของ
ยอดในการ
สิ่งที่มองเห็นได๎ 4
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ อยําง
-บอกรสของสิ่งที่ชิม
ได๎ 4 รส
-บอกเรื่องที่ได๎ยินได๎
4 เรื่อง
-บอกกลิ่นของสิ่งที่
ดมได๎ 4 กลิ่น
-บอกความรู๎สึกของ
สิ่งที่สัมผัสได๎ 4
อยําง
-จาแนกเปรียบเทียบ
สิ่งตํางๆ ได๎ 6 –10
ลักษณะ
-จัดหมวดหมูํสิ่งตําง
ๆได๎ 4 ลักษณะ
-เรียงลาดับสิ่งตํางๆ
ได๎ 6 –10 ลาดับ
-เรียงลาดับ
เหตุการณ๑ได๎ 6 –7
ลาดับ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

-บอกคุณสมบัติ
ของการมองเห็น
การชิมรส
การได๎ยิน
การดมกลิ่น
-บอกการจาแนก
การเปรียบเทียบ
-บอกการจัด
หมวดหมูํสิ่ง
ของตําง ๆ
-บอกการ
เรียงลาดับ
-บอกตาแหนํง
หน๎าหลังใกล๎ไกล
ทางตรงทางอ๎อม
-บอกคําจานวน

-การรู๎จักสิ่งตําง ๆ
ด๎วยการมอง
ฟัง สัมผัส ชิมรส
และดมกลิ่น
-การสังเกต
การจาแนกและ
การเปรียบเทียบ
-การเรียงลาดับ
-การบอก
ความสัมพันธ๑
-การบอกคํา
จานวน
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

ตัวบํงชี้ที่ 2
พยายามหาวิธี
- การเลํน
แก๎ปัญหาในการ แก๎ปัญหาด๎วยตนเอง - บอกการเลํน
เลํนหรือทา
อยํางปลอดภัย
กิจกรรมตําง ๆ

- รู๎จักการเลํน
อยํางปลอดภัย
- ฝึกกล๎ามเนื้อ
ใหญํ

- บอก/แสดง
ตาแหนํง “หน๎า –
หลัง” ระยะ “ใกล๎ –
ไกล” ทิศทาง
“ทางตรง –
ทางอ๎อม” ได๎
- บอก/แสดง
ความสัมพันธ๑ของสิ่ง
ตําง ๆ ได๎ 3
ประเภท
- บอกหรือแสดงคํา
จานวน 1 –10
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พัฒนาการ

ด๎านสติปัญญา

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการ
และความคิด
สร๎างสรรค๑

ตัวบ่งชี้

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

ตัวบํงชี้ที่ 1
ทางานศิลปะตาม - สร๎างผลงาน
ความคิดของ
ตามความคิด
ตนเอง
ของตนเอง โดย
มีรายละเอียด
เพิ่มขึ้นและ
แปลกใหมํ
- วาดภาพตาม
ความคิด
สร๎างสรรค๑ของ
ตนเองได๎

ตัวบํงชี้ที่ 2
แสดงทําทางตาม
ความคิดของ
ตนเอง
ตัวบํงชี้ที่ 3
เลําเรื่องราวหรือ
นิทานตาม
ความคิดของ
ตนเอง

- เคลื่อนไหว
ทําทางตาม
ความคิด
สร๎างสรรค๑และ
จินตนาการ
- เลํานิทาน เลํา
สิ่งที่ตนคิดเลํา
เรื่องราวตาม
จินตนาการได๎

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- วาดภาพ/
ระบายสีตาม
จินตนาการเรื่อง
ธรรมชาติรอบตัว
- รับผิดชอบ
งานที่มอบหมาย
ให๎ได๎
- เก็บอุปกรณ๑
และทาความ
สะอาดหลังจาก
ทากิจกรรมเสร็จ
สิ้นได๎ถูกต๎อง
- แสดงบทบาท
สมมุติจาก
ภาพวาดได๎

- ฝึกกล๎ามเนื้อ
มือ
- รู๎จักธรรมชาติ
รอบตัว
- ฝึกความเป็น
ระเบียบในการ
ทางาน

- เลําเรื่อง
จินตนาการจาก
ภาพที่วาดได๎
ถูกต๎อง

- กล๎าแสดงอกให๎
สอดคล๎องกับ
ผลงาน

- ฝึกการเลํา
เรื่องตาม
จินตนาการ
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พัฒนาการ

ด๎านสติปัญญา

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 12 ตัวบํงชี้ที 1
มีเจนคติที่ดีตํอ สนใจเรียนรู๎สิ่ง
การเรียนรู๎และมี ตํางๆ รอบตัว
ทักษะในการ
แสวงหาความรู๎

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- รํวมกิจกรรม
ด๎วยความตนใจ
ตั้งแตํต๎นจนจบ
อยํางมีความสุข
- รักหนังสือ
และมีความ
สนใจหยิบ /
เปิดหนังสือดู
และอํานภาพ
- รักและสนใจ
ขีดเขียนลากเส๎น
ตําง ๆ อยํางมี
ความหมาย

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- ความ
แตกตํางของสี
เสียง รส
รูปรําง
- จาแนกและจัด
หมวดหมูํสิ่งของ
- ลักษณะของ
หนังสือ
- ประโยชน๑ของ
หนังสือ
- การเก็บรักษา
หนังสือ
- การจับหนังสือ
ที่ถูกวิธี
- การเขียน
หนังสือ
- ลีลามือ
- ปลูกฝังการรัก
การอํานและ
เขียนหนังสือ

- ความสนใจใน
การเข๎ารํวม
กิจกรรมอยํางมี
ความสุข
- การรู๎จักสังเกต
จาแนก
เปรียบเทียบสิ่ง
ตํางๆ รอบตัว
- การรักหนังสือ
-การสนใจในการ
อํานเขียนหนังสือ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ตัวบํงชี้ที่ 2
แสวงหาคาตอบ
ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย

สภาพที่
พึงประสงค์
อายุ 5 ขวบ

- ถามคาถาม/
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่สนใจ
- แสดงหา
คาตอบ/ข๎อ
สงสัยด๎วยวิธีการ
ตําง ๆ ที่
หลากหลาย
- เชื่อมโยง
ความรู๎และ
ทักษะตําง ๆใน
ชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่
ควรเรียนรู้

ประสบการณ์
สาคัญ

- การรู๎จักการใช๎
คาถาม “ทาไม”
“อยํางไร”
-การสนทนา
โต๎ตอบ การ
ซักถาม
- การทัศนศึกษา
- การทดลอง
- การค๎นคว๎า
ฯลฯ
- การนาความรู๎ที่
ดีไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
- การนับจานวน
- การ
เปรียบเทียบ
- การใช๎ตัวเลข
เชํน เงิน โทรศัพท๑
บ๎านเลขที่
- การใช๎เงินซื้อ
ของ
-การบอกเวลาและ
ฤดูกาล

-รู๎จักการใช๎
คาถาม
-การแสวงหา
ความรู๎ด๎วย
วิธีการตําง ๆ
-การนาความรู๎ที่
ได๎ไปประยุกต๑ใช๎
ใน
ชีวิตประจาวัน
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คุณลักษณะตามวัยที่สาคัญ ๆ ของเด็กปฐมวัยที่ยกมากลําวข๎างต๎นนี้เป็นสิ่งที่ผู๎สอนต๎องตระหนัก เพราะเด็ก
ในแตํละชํวงอายุมีลักษณะสาคัญที่เดํนแตกตํางกันไป ถ๎าผู๎สอนไมํเข๎าใจยํอมทาให๎การพัฒนาเด็กไมํเกิดผลตาม
จุดหมายของหลักสูตรได๎ เด็ก 4 ขวบชอบท๎าทายผู๎ใหญํซึ่งผู๎สอนจาเป็นต๎องเข๎าใจและควรให๎เด็กได๎รับรู๎เรื่องขอบเขต
และวินัยในการเลํนอยํางสม่าเสมอ ดังนั้นพัฒนาการเด็กทุกด๎านจึงมีความสาคัญเทําเทียมกันและเด็กต๎องได๎รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่องในสภาพบรรยากาศที่เอื้ออานวยตํอพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก ดังได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น
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ผังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 1
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก (5)

ปฐมนิเทศ

หมายเหตุ :

ตัวเรา

หลักสูตรแกนกลาง (5)

ชื่อของหนู

กินดี อยู่ดี มีสุข

ปลอดภัยไว้ก่อน
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ผังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับอนุบาล 1
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก (16)

บุคคลที่รู้จัก

วันพ่อ

ครอบครัวสุข

โรงเรียนของ

ชุมชนของ

จังหวัดของ

วัน

สันต์

หนู

เรา

เรา

เข้าพรรษา

วันแม่

วันวิสาขบูชา

แห่งชาติ

หมายเหตุ : * หลักสูตรท๎องถิ่น (2)
หลักสูตรแกนกลาง (11)

วันขึ้นปีใหม่

วันเด็ก
วันครู

วัดบางไกรนอก*

วันลอย

ทะเลแสน

อาเซียนรวม

บ้านใกล้

กระทง

งาม

ใจ

เรือนเคียง
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ฝังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับอนุบาล 1
สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว
สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว (8)

ต้นไม้ที่รัก

สัตว์น่ารัก

กลางวันกลางคืน
ฝนจ๋า

หมายเหตุ :

หลักสูตรแกนกลาง (6)

ฤดูกาล
ผีเสื้อ

ตามรอยพ่อเศรษฐกิจ

ไม้ดอกไม้

พอเพียง

ประดับ
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ผังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับอนุบาล 1
สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก (11)

การคมนาคม

สีแสนสวย

ของเล่นของใช้

ยานพาหนะ

คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน

โลกสวยด้วยมือ
เรา
หมายเหตุ : * หลักสูตรท๎องถิ่น (2)
หลักสูตรแกนกลาง (6)

ไข่*

เครื่องมือ
เครื่องใช้*

หนูน้อยนักสัมผัส

สิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต

วิทยาศาสตร์น่ารู้
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ผังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 2
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก (4)

ปฐมนิเทศ

หมายเหตุ : หลักสูตรแกนกลาง (4)

ตัวเรา

หนูน้อยน่ารัก

กินดี อยู่ดี มีสุข

ปลอดภัยไว้ก่อน
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ผังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับอนุบาล 2
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก (16)

บุคคลที่รู้จัก

วันแม่

วันพ่อ

ครอบครัวสุข

โรงเรียนแสน

ชุมชนของ

จังหวัดของ

แห่งชาติ

สันต์

สนุก

เรา

เรา

วินวิสาขบูชา

หมายเหตุ : * หลักสูตรท๎องถิ่น (2)
หลักสูตรแกนกลาง (11)

วันขึ้นปีใหม่

วันเด็ก

แห่เทียน*

วัดบางไกรนอก*

วันลอย

ทะเลแสน

อาเซียนรวม

บ้านใกล้

กระทง

งาม

ใจ

เรือนเคียง
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ฝังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับอนุบาล 2
สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว
สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว (8)

ต้นไม้ที่รัก*

สัตว์โลกน่ารัก

กลางวันกลางคืน

ฝนจ๋า
หมายเหตุ : * หลักสูตรท๎องถิ่น (1)
หลักสูตรแกนกลาง (6)

ฤดูกาล

ผีเสื้อ

ตามรอยพ่อเศรษฐกิจ

ไม้ดอกไม้

พอเพียง

ประดับ
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ผังมโนทัศน์
สาระการเรียนรู้ระดับอนุบาล 2
สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก (11)

การคมนาคม

ยานพาหนะ

ของเล่นของใช้

คณิตศาสตร์ใน

สีแสนสวย

ชีวิตประจาวัน
โลกสวยด้วยมือ
เรา
หมายเหตุ : * หลักสูตรท๎องถิ่น (2)
หลักสูตรแกนกลาง (7)

ไข่*

เครื่องมือ

สิ่งมีชีวิตและไม่มี

เครื่องใช้*

ชีวิต

หนูน้อยนักสัมผัส

วิทยาศาสตร์น่ารู้
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โครงสร้าง
การศึกษาวิเคราะห์และจัดหน่วยการเรียนจากสาระที่ควรเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับอนุบาล 1
สาระ
สาระที่ 1
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เนื้อหา/สาระ
1.1 ปฐมนิเทศ
1. ชื่อครูประจาชั้น ชั้นเรียน
2. สัญลักษณ๑ประจาตัวเด็ก
3. ชื่อตนเองและเพื่อนรํวมชั้น
4. การชํวยเหลือตนเองในชั้นเรียน
5. มารยาทในการรับประทานอาหาร
1.2 หนูน้อยน่ารัก
1. ชื่อเลํน
2. ชื่อจริง-นามสกุล
3. คานาหน๎า เด็กชาย เด็กหญิง
4. เพศ อายุ
5. รูปรําง ลักษณะ หน๎าตา
1.3 ตัวเรา
1. อวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกาย
2. หน๎าที่ของอวัยวะสํวนตําง ๆ
3. การดูแลรักษา
4. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรํางกาย
5. ประโยชน๑ของอวัยวะ
1.4 กินดี อยู่ดื มีสุข
1.การทาความสะอาดมือ
2.การดูแลความสะอาดปากและฟัน
3.การนอนหลับพักผํอน
4.สุขนิสัยในการขับถําย
5.มารยาทในการรับประทานอาหาร

เวลาเรียน/สัปดาห์
5 สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ

1.5 ปลอดภัยไว้ก่อน
1.ความปลอดภัยในการเลํน
2.ความปลอดภัยบนท๎องถนน
3.ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาและของมีคม
4.ความปลอดภัยในการใช๎ยา
5.การปูองกันอุบัติเหตุในชีวิตประจาวัน
สาระที่ 2
2.1 บุคคลที่ควรรู้จัก
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 1.บุคคลตําง ๆ ภายในโรงเรียน
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 2.บุคคลสาคัญในชุมชน
3.หน๎าที่ของบุคคลในชุมชน
4.การปฏิบัติตนตํอบุคคลในชุมชน
5.การเคารพกฎกติกาในชุมชน
2.2 ครอบครัวสุขสันต์
1.สมาชิกในครอบครัว
2.หน๎าที่ของบุคคลภายในครอบครัว
3.การปฏิบัติตนตํอสมาชิกในครอบครัว
4.การมีสํวนรํวมภายในครอบครัว
5.อาชีพของคนในครอบครัว
2.3 โรงเรียนแสนสนุก
1.ชื่อโรงเรียน/ผู๎บริหารโรงเรียน
2.สถานที่ตั้งของโรงเรียน
3.สถานที่ใกล๎เคียง
4. ข๎อตกลง กฎ ระเบียบของห๎องเรียน / โรงเรียน
5.การปฏิบัติตนตํอบุคคลในโรงเรียน
2.4 ชุมชนของเรา
1.ชื่อชุมชน สถานที่ตั้งของชุมชน
2.อาชีพของคนในชุมชน
3.สถานที่สาคัญในชุมชน
4.กฎ ระเบียบของชุมชน
5.ประเพณีและกิจกรรมในชุมชน

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

16 สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
2.5 จังหวัดของเรา
1.ชื่อจังหวัด ที่ตั้ง
2.คาขวัญจังหวัด
3.บุคคลสาคัญ
4.สถานที่สาคัญในจังหวัด
5.ประเพณีของจังหวัด
2.6 วันเข้าพรรษา
1.ประวัติ
2.ประเภทของต๎นเทียน
3.ความสาคัญ
4.การปฏิบัติตนในวันเข๎าพรรษา
5.การอนุรักษ๑ประเพณีแหํเทียนท๎องถิ่นอุบลฯ
2.7 ทะเลแสนงาม
1.ชื่อทะเลที่รู๎จัก
2.สิ่งตํางๆใต๎ท๎องทะเล
3.การปฏิบัติตนเมื่อไปเที่ยวทะเล
4.ปรโยชน๑ของทะเล
5.การดูแลรักษาทะเล
2.8 วัดบางไกรนอก
1.ประวัติ/ความสาคัญ
2.สถานที่ตั้ง
3.เทศกาล
4.การปฏิบัติตน
5. การทานุบารุง
2.9 อาเซียนรวมใจ
1.ความหมายและความสาคัญ
2.ประเทศสมาชิก
3.ธงประจาชาติ
4.คาทักทาย
5.ดอกไม๎ประจาชาติ

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
2.10 วันพ่อแห่งชาติ
1.ประวัติ
2.ความสาคัญ
3.สัญลักษณ๑วันพํอ
4.พระราชกรณียกิจ
5.การปฏิบัติตน
2.11 วันแม่แห่งชาติ
1.ประวัติ
2.ความสาคัญ
3.สัญลักษณ๑วันแมํแหํงชาติ
4.พระราชกรณียกิจ
5.การปฏิบัติตน
2.12 วันวิสาขบูชา
1.ประวัติ / ความสาคัญ
2.ประเพณีการทาบุญ
3.การเวียนเทียน
4.การปฏิบัติตน
5.การสืบสานประเพณี
2.13 วันขึ้นปีใหม่
1.ประวัติความเป็นมา
2.การเฉลิมฉลอง
3.การทาบัตรอวยพร
4.การปฏิบัติตน
5.การทาบุญตักบาตร
2.14 วันเด็ก วันครู
1.ความหมายของเด็ก
2.คาขวัญวันเด็ก
3.หน๎าที่ของเด็ก
4.การปฏิบัติตนตํอครู
5.ความสาคัญของครู

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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สาระที่ 3
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

เนื้อหา/สาระ
2.15 วันลอยกระทง
1.ประวัติความเป็นมา
2.การประดิษฐ๑กระทง
3.การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
4.เทศกาล
5.การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม/สืบสานประเพณี
2.16 บ้านใกล้เรือนเคียง
1.เพื่อนบ๎านที่หนูรู๎จัก
2.การปฏิบัติตนกับเพื่อนบ๎าน
3.การดูแลทาความสะอาจบริเวณบ๎าน
4.กิจกรรมที่ทารํวมกันกับเพื่อนบ๎าน
5.มารยาทในการอยูํรํวมกัน
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
3.1 ฝนจ๋า
1.การเกิดฝน
2.ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ
3. อันตรายในหน๎าฝน
4. การปฏิบัติตนในหน๎าฝน
5. ประโยชน๑ของฝน
3.2 ผีเสื้อ
1. ผีเสื้อที่หนูรู๎จัก
2. วงจรชีวิตผีเสื้อ
3. อาหารของผีเสื้อ
4. แหลํงที่อยูํของผีเสื้อ
5. ประโยชน๑ของผีเสื้อ
3.3 ต้นไม้ที่รัก
1.ต๎นไม๎ที่รู๎จัก / ประเภท
2.สํวนประกอบของต๎นไม๎
3การปลูกและดูแลรักษา
4.ประโยชน๑ของต๎นไม๎
5.การขยายพันธุ๑

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

8 สัปดาห๑
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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สาระ

เนื้อหา/สาระ
3.4 สัตว์น่ารัก
1.ชื่อสัตว๑ที่ฉันรู๎จัก
2.ประเภทของสัตว๑
3.ที่อยูํอาศัย
4.ประโยชน๑และโทษ
5.การดูและเอาใจใสํสัตว๑นํารัก
3.5 กลางวันกลางคืน
1.ความแตกตํางระหวํางกลางวันและกลางคืน
2.ลักษณะของดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑
3.ปรากฏการน้าขึ้นน้าลง
4.การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน
5.การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน
3.6 ฤดูกาล
1. ฤดูกาลและความแตกตําง
2.การปฏิบัติตนตามฤดูกาล
3.การแตํงกาย
4.การรักษาสุขภาพ
5.ประโยชน๑และโทษของฤดูกาล
3.7 ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
1.ประวัติและความเป็นมา
2.ความสาคัญ
3.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.การปฏิบัติตามแนวพระราชดาริ
5.ประโยชน๑การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.8 ไม้ดอกไม้ประดับ
1.ไม๎ดอกไม๎ประดับที่รู๎จัก / ประเภท
2.สํวนประกอบของไม๎ดอกไม๎ประดับ
3การปลูกและดูแลรักษา
4.ประโยชน๑ของไม๎ดอกไม๎ประดับ
5.การขยายพันธุ๑

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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สาระที่ 4
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

เนื้อหา/สาระ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
4.1 การคมนาคม
1.ความหมายของการคมนาคม
2.ประเภทของการคมนาคม
3.ความปลอดภัยในการเดินทาง
4.ประโยชน๑และโทษ
5.การอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
4.2 ยานพาหนะ
1.ชื่อยานพาหนะทางบก ทางน้า ทางอากาศ
2.ความสาคัญของยานพาหนะ
3.การปฏิบัติตามกฎจราจร
4.การดูแลรักษายานพาหนะ
5.ความปลอดภัยในการใช๎ยานพาหนะ
4.3 ของเล่นของใช้
1.ประเภทของเลํนของใช๎
2.วิธีการเลํน
3.การดูแลรักษา
4.ข๎อปฏิบัติตนในการเลํน
5.ประโยชน๑และโทษ
4.4 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
1.รูปทรงเรขาคณิต
2.จานวนและตัวเลข
3.การเรียงลาดับ
4.การจาแนก เปรียบเทียบ จานวน
5.การนับเวลา
4.5 สีแสนสวย
1.แมํสีนํารู๎ และการผสมสี
2.สีจากธรรมชาติ
3.สีจากการสังเคราะห๑
4.การดูแลรักษา
5.ประโยชน๑และโทษ

เวลาเรียน/สัปดาห์
11 สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
4.6 วิทยาศาสตร์น่ารู้
1.แสง
2.การจมการลอย
3.แวํนขยาย
4.เสียง
5.ประสาทสัมผัสทั้ง 5
4.7 โลกสวยด้วยมือเรา
1.การดูแลรักษาโลก
2.สิ่งที่ทาให๎โลกนําอยูํ
3.สิ่งที่ทาให๎โลกไมํนําอยูํ
4.การลดโลกร๎อน
5.การประดิษฐ๑ขยะรีไซเคิล
4.8 เครื่องมือเครื่องใช้
1. เครื่องมือเครื่องใช๎ที่หนูรู๎จัก
2. การใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎
3. ประโยชน๑ของเครื่องมือเครื่องใช๎
4. ข๎อควรระวังในการใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎
5. การเก็บเครื่องมือเครื่องใช๎
4.9 หนูน้อยนักสัมผัส
1. ตาดู
2. หูฟัง
3. มือ ผิว สัมผัส
4. จมูกดมกลิ่น
5. ปาก ลิ้น ชิมรส
4.10 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
1.สิ่งมีชีวิตที่หนูรู๎จัก
2.สิ่งไมํมีชีวิตที่หนูรู๎จัก
3.ประเภทของสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต
4.ประโยชน๑ของสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต
5.โทษของของสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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สาระ

เนื้อหา/สาระ
4.11 ไข่
1.ชื่อไขํที่เด็กรู๎จัก
2.สํวนประกอบของไขํ
3.อาหารที่ทามาจากไขํ
4.การแปรรูปอาหารจากไขํ
5.ประโยชน๑ของไขํ

สาระการเรียนรู้
ทั้ง 4 สาระ

รวม

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

40 สัปดาห์
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สาระที่ 1
เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก

โครงสร้าง
การศึกษาวิเคราะห์และจัดหน่วยการเรียนจากสาระที่ควรเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับอนุบาล 2
เนื้อหา/สาระ
เวลาเรียน/สัปดาห์
1.1 ปฐมนิเทศ
5 สัปดาห์
1. ชื่อครูประจาชั้น ชั้นเรียน
1 สัปดาห๑
2. สัญลักษณ๑ประจาตัวเด็ก
3. ชื่อตนเองและเพื่อนรํวมชั้น
4. การชํวยเหลือตนเองในชั้นเรียน
5. มารยาทในการรับประทานอาหาร
1.2 หนูน้อยน่ารัก
1. ชื่อเลํน
1 สัปดาห๑
2. ชื่อจริง-นามสกุล
3. คานาหน๎า เด็กชาย เด็กหญิง
4. เพศ อายุ
5. รูปรําง ลักษณะ หน๎าตา
1.3 ตัวเรา
1. อวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกาย
1 สัปดาห๑
2. หน๎าที่ของอวัยวะสํวนตําง ๆ
3. การดูแลรักษา
4. อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับรํางกาย
5. ประโยชน๑ของอวัยวะ
1.4 กินดี อยู่ดื มีสุข
1.การทาความสะอาดมือ
1 สัปดาห๑
2.การดูแลความสะอาดปากและฟัน
3.การนอนหลับพักผํอน
4.สุขนิสัยในการขับถําย
5.มารยาทในการรับประทานอาหาร
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สาระที่ 2
เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก

เนื้อหา/สาระ
1.4 ปลอดภัยไว้ก่อน
1.ความปลอดภัยในการเลํน
2.ความปลอดภัยบนท๎องถนน
3.ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาและของมีคม
4.ความปลอดภัยในการใช๎ยา
5.การปูองกันอุบัติเหตุในชีวิตประจาวัน
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
2.1 บุคคลที่ควรรู้จัก
1.บุคคลตําง ๆ ภายในโรงเรียน
2.บุคคลสาคัญในชุมชน
3.หน๎าที่ของบุคคลในชุมชน
4.การปฏิบัติตนตํอบุคคลในชุมชน
5.การเคารพกฎกติกาในชุมชน
2.2 ครอบครัวสุขสันต์
1.สมาชิกในครอบครัว
2.หน๎าที่ของบุคคลภายในครอบครัว
3.การปฏิบัติตนตํอสมาชิกในครอบครัว
4.การมีสํวนรํวมภายในครอบครัว
5.อาชีพของคนในครอบครัว
2.3 โรงเรียนของหนู
1.ชื่อโรงเรียน/ผู๎บริหารโรงเรียน
2.สถานที่ตั้งของโรงเรียน
3.สถานที่ใกล๎เคียง
4. ข๎อตกลง กฎ ระเบียบของห๎องเรียน / โรงเรียน
5.การปฏิบัติตนตํอบุคคลในโรงเรียน
2.4 ชุมชนของเรา
1.ชื่อชุมชน สถานที่ตั้งของชุมชน
2.อาชีพของคนในชุมชน
3.สถานที่สาคัญในชุมชน
4.กฎ ระเบียบของชุมชน
5.ประเพณีและกิจกรรมในชุมชน

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

16 สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
2.5 จังหวัดของเรา
1.ชื่อจังหวัด ที่ตั้ง
2.คาขวัญจังหวัด
3.บุคคลสาคัญ
4.สถานที่สาคัญในจังหวัด
5.ประเพณีของจังหวัด
2.6 วันเข้าพรรษา
1.ประวัติ
2.ประเภทของต๎นเทียน
3.ความสาคัญ
4.การปฏิบัติตนในวันเข๎าพรรษา
5.การอนุรักษ๑ประเพณีแหํเทียนท๎องถิ่นอุบลฯ
2.7 ทะเลแสนงาม
1.ชื่อทะเลที่รู๎จัก
2.สิ่งตํางๆใต๎ท๎องทะเล
3.การปฏิบัติตนเมื่อไปเที่ยวทะเล
4.ปรโยชน๑ของทะเล
5.การดูแลรักษาทะเล
2.8 วัดบางไกรนอก
1.ประวัติ/ความสาคัญ
2.สถานที่ตั้ง
3.เทศกาล
4.การปฏิบัติตน
5. การทานุบารุง
2.9 อาเซียนรวมใจ
1.ความหมายและความสาคัญ
2.ประเทศสมาชิก
3.ธงประจาชาติ
4.คาทักทาย
5.ดอกไม๎ประจาชาติ

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
2.10 วันพ่อแห่งชาติ
1.ประวัติ
2.ความสาคัญ
3.สัญลักษณ๑วันพํอ
4.พระราชกรณียกิจ
5.การปฏิบัติตน
2.11 วันแม่แห่งชาติ
1.ประวัติ
2.ความสาคัญ
3.สัญลักษณ๑วันแมํแหํงชาติ
4.พระราชกรณียกิจ
5.การปฏิบัติตน
2.12 วันวิสาขบูชา
1.ประวัติ / ความสาคัญ
2.ประเพณีการทาบุญ
3.การเวียนเทียน
4.การปฏิบัติตน
5.การสืบสานประเพณี
2.13 วันขึ้นปีใหม่
1.ประวัติความเป็นมา
2.การเฉลิมฉลอง
3.การทาบัตรอวยพร
4.การปฏิบัติตน
5.การทาบุญตักบาตร
2.14 วันเด็ก วันครู
1.ประวัติความเป็นมา
2.คาขวัญ
3.กิจกรรมวันเด็ก วันครู
4.การปฏิบัติตนของเด็ก
5.หน๎าที่รับผิดชอบของเด็ก

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
2.15 วันลอยกระทง
1.ประวัติความเป็นมา
2.การประดิษฐ๑กระทง
3.การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
4.เทศกาล
5.การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม/สืบสานประเพณี
2.16 บ้านใกล้เรือนเคียง
1.เพื่อนบ๎านที่หนูรู๎จัก
2.การปฏิบัติตนกับเพื่อนบ๎าน
3.การดูแลทาความสะอาจบริเวณบ๎าน
4.กิจกรรมที่ทารํวมกันกับเพื่อนบ๎าน
5.มารยาทในการอยูํรํวมกัน
สาระที่ 3
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 3.1 ฝนจ๋า
1.การเกิดฝน
2.ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ
3. อันตรายในหน๎าฝน
4. การปฏิบัติตนในหน๎าฝน
5. ประโยชน๑ของฝน
3.2 ผีเสื้อ
1. ผีเสื้อที่หนูรู๎จัก
2. วงจรชีวิตผีเสื้อ
3. อาหารของผีเสื้อ
4. แหลํงที่อยูํของผีเสื้อ
5. ประโยชน๑ของผีเสื้อ
3.3 ต้นไม้ที่รัก
1.ต๎นไม๎ที่รู๎จัก / ประเภท
2.สํวนประกอบของต๎นไม๎
3การปลูกและดูแลรักษา
4.ประโยชน๑ของต๎นไม๎
5.การขยายพันธุ๑

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

8 สัปดาห๑
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
3.4 สัตว์น่ารัก
1.ชื่อสัตว๑ที่ฉันรู๎จัก
2.ประเภทของสัตว๑
3.ที่อยูํอาศัย
4.ประโยชน๑และโทษ
5.การดูและเอาใจใสํสัตว๑นํารัก
3.5 กลางวันกลางคืน
1.ความแตกตํางระหวํางกลางวันและกลางคืน
2.ลักษณะของดวงอาทิตย๑และดวงจันทร๑
3.ปรากฏการน้าขึ้นน้าลง
4.การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน
5.การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน
3.6 ฤดูกาล
1. ฤดูกาลและความแตกตําง
2.การปฏิบัติตนตามฤดูกาล
3.การแตํงกาย
4.การรักษาสุขภาพ
5.ประโยชน๑และโทษของฤดูกาล
3.7 ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
1.ประวัติและความเป็นมา
2.ความสาคัญ
3.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.การปฏิบัติตามแนวพระราชดาริ
5.ประโยชน๑การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.8 ไม้ดอกไม้ประดับ
1.ไม๎ดอกไม๎ประดับที่รู๎จัก / ประเภท
2.สํวนประกอบของไม๎ดอกไม๎ประดับ
3การปลูกและดูแลรักษา
4.ประโยชน๑ของไม๎ดอกไม๎ประดับ
5.การขยายพันธุ๑

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
สาระที่ 4
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 4.1 การคมนาคม
1.ความหมายของการคมนาคม
2.ประเภทของการคมนาคม
3.ความปลอดภัยในการเดินทาง
4.ประโยชน๑และโทษ
5.การอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
4.2 ยานพาหนะ
1.ชื่อยานพาหนะทางบก ทางน้า ทางอากาศ
2.ความสาคัญของยานพาหนะ
3.การปฏิบัติตามกฎจราจร
4.การดูแลรักษายานพาหนะ
5.ความปลอดภัยในการใช๎ยานพาหนะ
4.3 ของเล่นของใช้
1.ประเภทของเลํนของใช๎
2.วิธีการเลํน
3.การดูแลรักษา
4.ข๎อปฏิบัติตนในการเลํน
5.ประโยชน๑และโทษ
4.4 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
1.รูปทรงเรขาคณิต
2.จานวนและตัวเลข
3.การเรียงลาดับ
4.การจาแนก เปรียบเทียบ จานวน
5.การนับเวลา
4.5 สีแสนสวย
1.แมํสีนํารู๎ และการผสมสี
2.สีจากธรรมชาติ
3.สีจากการสังเคราะห๑
4.การดูแลรักษา
5.ประโยชน๑และโทษ

เวลาเรียน/สัปดาห์
12 สัปดาห๑
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
4.6 วิทยาศาสตร์น่ารู้
1.แสง
2.การจมการลอย
3.แวํนขยาย
4.เสียง
5.ประสาทสัมผัสทั้ง 5
4.7 โลกสวยด้วยมือเรา
1.การดูแลรักษาโลก
2.สิ่งที่ทาให๎โลกนําอยูํ
3.สิ่งที่ทาให๎โลกไมํนําอยูํ
4.การลดโลกร๎อน
5.การประดิษฐ๑ขยะรีไซเคิล
4.8 เครื่องมือเครื่องใช้
1. เครื่องมือเครื่องใช๎ที่หนูรู๎จัก
2. การใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎
3. ประโยชน๑ของเครื่องมือเครื่องใช๎
4. ข๎อควรระวังในการใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎
5. การเก็บเครื่องมือเครื่องใช๎
4.9 หนูน้อยนักสัมผัส
1. ตาดู
2. หูฟัง
3. มือ ผิว สัมผัส
4. จมูกดมกลิ่น
5. ปาก ลิ้น ชิมรส
4.10 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
1.สิ่งมีชีวิตที่หนูรู๎จัก
2.สิ่งไมํมีชีวิตที่หนูรู๎จัก
3.ประเภทของสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต
4.ประโยชน๑ของสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต
5.โทษของของสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑

1 สัปดาห๑
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เนื้อหา/สาระ
4.11 ไข่
1.ชื่อไขํที่เด็กรู๎จัก
2.สํวนประกอบของไขํ
3.อาหารที่ทามาจากไขํ
4.การแปรรูปอาหารจากไขํ
5.ประโยชน๑ของไขํ

สาระการเรียนรู้
ทั้ง 4 สาระ

รวม

เวลาเรียน/สัปดาห์
1 สัปดาห๑

40 สัปดาห์
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การจัดประสบการณ์จากหน่วยการเรียนรู้และสาระที่ควรเรียนรู้
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เวลาเรียน
9 สัปดาห์
ชื่อหน่วย
1. ตัวเด็ก
1.1 ปฐมนิเทศ

เวลาเรียน/
สัปดาห์
- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- มิติสัมพันธ๑ (พื้นที่/ระยะ)
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เวลาเรียน/
สัปดาห์

กิจกรรมหลัก

1.2 หนูน๎อย
นํารัก

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

1. กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

1.3 ตัวเรา

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- เวลา
1. กิจกรรม
- ดนตรี
เคลื่อนไหวและ - สุนทรียภาพ
จังหวะ
- คุณธรรม จริยธรรม
2. กิจกรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สร๎างสรรค๑
สังคม
3. กิจกรรมเสรี
- การคิด
4. กิจกรรมเสริม
- การใช๎ภาษา
ประสบการณ๑
- การสังเกต
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง การจาแนกและ
6. เกมการศึกษา
เปรียบเทียบ
- จานวน
- เวลา
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เวลาเรียน/
สัปดาห์
1.4 การเลํน
- อนุบาล 1-2
การออกกาลังกาย 1 สัปดาห๑
กลางแจ๎ง และการ
ชื่อหน่วย

1.5 การดูแล
ระมัดระวัง
อุบัติเหตุ

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- การทรงตัวและ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- เวลา
1. กิจกรรม
- การประสาน
เคลื่อนไหวและ
สัมพันธ๑ของ
จังหวะ
กล๎ามเนื้อใหญํ
2. กิจกรรม
- การประสาน
สร๎างสรรค๑
สัมพันธ๑ของ
3. กิจกรรมเสรี
กล๎ามเนื้อเล็ก
4. กิจกรรมเสริม
- การเลํน
ประสบการณ๑
- คุณธรรม จริยธรรม
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง - การคิด
6. เกมการศึกษา
- การใช๎ภาษา
- มิติสัมพันธ๑
(พื้นที/่ ระยะ)
- เวลา
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1.6 ประสาท
สัมผัสทั้ง 5

เวลาเรียน/
สัปดาห์
- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

1.7 การ
ชํวยเหลือ
ตนเอง

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

1.8 คุณธรรม
จริยธรรม และ
มารยาทไทย

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต การ
จาแนกและการ
เปรียบเทียบ
1. กิจกรรม
- การทรงตัวและ
เคลื่อนไหวและ
ประสานสัมพันธ๑
จังหวะ
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
2. กิจกรรม
- การประสาน
สร๎างสรรค๑
สัมพันธ๑ของ
3. กิจกรรมเสรี
กล๎ามเนื้อเล็ก
4. กิจกรรมเสริม
- ดนตรี
ประสบการณ๑
- การเลํน
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง - การใช๎ภาษา
6. เกมการศึกษา
1. กิจกรรม
- สุนทรียภาพ
เคลื่อนไหวและ - การเลํน
จังหวะ
- คุณธรรม จริยธรรม
2. กิจกรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สร๎างสรรค๑
สังคม
3. กิจกรรมเสรี
- การใช๎ภาษา
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เวลาเรียน/
สัปดาห์

กิจกรรมหลัก
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
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กาหนดการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ประจา ปีการศึกษา 2559
คุณครูประจาชั้น นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคา,นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่
16 – 20 พ.ค.
23 – 27 พ.ค.
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.
6 – 10 มิ.ย.
13 – 17 มิ.ย.
20 – 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. – 1 ก.ค.
4 - 8 ก.ค.
11 – 15 ก.ค.
18 – 22 ก.ค.
25 – 29 ก.ค.
1- 5 ส.ค.
8 – 12 ส.ค.
15 – 19 ส.ค.
22 – 26 ส.ค.
29 ส.ค. – 2 ก.ย.
5 – 9 ก.ย.
12 – 16 ก.ย.
19 – 23 ก.ย.
26 – 30 ก.ย.

หน่วย
วันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศ
โรงเรียนของหนู
ตัวเรา
ฝนจ๐า
กินดี อยูํดี มีสุข
ผักผลไม๎
หนูน๎อยนักสัมผัส
วันเข๎าพรรษา
บุคคลที่ควรรู๎จัก
หนูน๎อยนํารัก
ครอบครัวสุขสันต๑
วันแมํแหํงชาติ
บ๎านใกล๎เรือนเคียง
จังหวัดของเรา
ทะเลแสนงาม
ชุมชนของเรา
เครื่องมือเครื่องใช๎
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต
ยานพาหนะ

สัปดาห์ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

วันที่
3 – 7 ต.ค.
1 – 5 พ.ย.
7 – 11 พ.ย.
14 – 18 พ.ย.
21 – 25 พ.ย.
28 พ.ย. – 2 ธ.ค.
6 – 9 ธ.ค.
13 – 16 ธ.ค.
19 – 23 ธ.ค.
26 – 30 ธ.ค.
3 – 6 ม.ค.
9 – 13 ม.ค.
16 – 20 ม.ค.
23 – 27 ม.ค.
30 ม.ค. – 3 ก.พ.
6 – 10 ก.พ.
13 – 17 ก.พ.
20 – 24 ก.พ.
27 ก.พ. - 3 มี.ค.
6 – 10 มี.ค.

หน่วย
สัตว๑โลกผู๎นํารัก
ต๎นไม๎
ดอกไม๎
ผีเสื้อ
วันลอยกระทง
วันพํอแหํงชาติ
ปลอดภัยไว๎กํอน
ไขํ
เศรษฐกิจพอเพียง
วันขึ้นปีใหมํ
คณิตคิดสนุก
วันเด็ก – วันครู
โลกสวยด๎วยมือเรา
สีสันสดใส
วิทยาศาสตร๑นํารู๎
อาเซียนรวมใจ
กลางวัน-กลางคืน
การคมนาคม
เที่ยวทั่วไทย
ฤดูกาล

ลงชื่อ.............................................

ลงชื่อ.............................................

(นางสาวธนวรรณ ผิวบัวคา)

(นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย๑)

ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง

ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง
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กาหนดการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2559
คุณครูประจาชั้น นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ,นางณัฐกฤตา ปานอ่วม
สัปดาห์ที่

วันที่

หน่วย

สัปดาห์ที่

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16 – 20 พ.ค.
23 – 27 พ.ค.
30 พ.ค. – 3 มิ.ย.
6 – 10 มิ.ย.
13 – 17 มิ.ย.
20 – 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. – 1 ก.ค.
4 - 8 ก.ค.
11 – 15 ก.ค.
18 – 22 ก.ค.
25 – 29 ก.ค.
1- 5 ส.ค.
8 – 12 ส.ค.
15 – 19 ส.ค.
22 – 26 ส.ค.
29 ส.ค. – 2 ก.ย.
5 – 9 ก.ย.
12 – 16 ก.ย.
19 – 23 ก.ย.
26 – 30 ก.ย.

วันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศ
โรงเรียนของหนู
ตัวเรา
ฝนจ๐า
กินดี อยูํดี มีสุข
ผักผลไม๎
หนูน๎อยนักสัมผัส
วันเข๎าพรรษา
บุคคลที่ควรรู๎จัก
หนูน๎อยนํารัก
ครอบครัวสุขสันต๑
วันแมํแหํงชาติ
บ๎านใกล๎เรือนเคียง
จังหวัดของเรา
ทะเลแสนงาม
ชุมชนของเรา
เครื่องมือเครื่องใช๎
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมํมีชีวิต
ยานพาหนะ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3 – 7 ต.ค.
1 – 5 พ.ย.
7 – 11 พ.ย.
14 – 18 พ.ย.
21 – 25 พ.ย.
28 พ.ย. – 2 ธ.ค.
6 – 9 ธ.ค.
13 – 16 ธ.ค.
19 – 23 ธ.ค.
26 – 30 ธ.ค.
3 – 6 ม.ค.
9 – 13 ม.ค.
16 – 20 ม.ค.
23 – 27 ม.ค.
30 ม.ค. – 3 ก.พ.
6 – 10 ก.พ.
13 – 17 ก.พ.
20 – 24 ก.พ.
27 ก.พ. - 3 มี.ค.
6 – 10 มี.ค.

ลงชื่อ.............................................

สัตว๑โลกผู๎นํารัก
ต๎นไม๎
ดอกไม๎
ผีเสื้อ
วันลอยกระทง
วันพํอแหํงชาติ
ปลอดภัยไว๎กํอน
ไขํ
เศรษฐกิจพอเพียง
วันขึ้นปีใหมํ
คณิตคิดสนุก
วันเด็ก – วันครู
โลกสวยด๎วยมือเรา
สีสันสดใส
วิทยาศาสตร๑นํารู๎
อาเซียนรวมใจ
กลางวัน-กลางคืน
การคมนาคม
เที่ยวทั่วไทย
ฤดูกาล

ลงชื่อ.............................................

(นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ)
ตาแหนํง ครูผ๎ูชํวย

หน่วย

ตาแหนํง ผู๎ชํวยครูผ๎ูดูแลเด็ก

(นางณัฐกฤตา ปานอํวม)
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การจัดประสบการณ์จากหน่วยการเรียนรู้และสาระที่ควรเรียนรู้
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก เวลาเรียน
16 สัปดาห์
ชื่อหน่วย
2. บุคคและ
สถานที่แวดล้อม
เด็ก
2.1 บ๎านของเรา

เวลาเรียน/
สัปดาห์
- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว และ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
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2.2 ครอบครัว

2.3 กิจกรรมและ
งานตําง ๆใน
ครอบครัว

เวลาเรียน/
สัปดาห์
- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว และ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว และ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
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เวลาเรียน/
สัปดาห์

กิจกรรมหลัก
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

2.4 เพื่อนบ๎าน

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
- อนุบาล 1- 2 1. กิจกรรม
- การทรงตัวและการ
1 สัปดาห๑
เคลื่อนไหว และ
ประสานสัมพันธ๑
จังหวะ
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
2. กิจกรรม
- การประสาน
สร๎างสรรค๑
สัมพันธ๑ของ
3. กิจกรรมเสรี
กล๎ามเนื้อเล็ก
4. กิจกรรมเสริม
- ดนตรี
ประสบการณ๑
- สุนทรียภาพ
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง - การเลํน
6. เกมการศึกษา
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
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2.5 โรงเรียนของ
เรา

เวลาเรียน/
สัปดาห์

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
1. กิจกรรม
- การทรงตัวและการ
เคลื่อนไหว และ
ประสานสัมพันธ๑
จังหวะ
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
2. กิจกรรม
- การประสาน
สร๎างสรรค๑
สัมพันธ๑ของ
3. กิจกรรมเสรี
กล๎ามเนื้อเล็ก
4. กิจกรรมเสริม
- ดนตรี
ประสบการณ๑
- สุนทรียภาพ
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง - การเลํน
6. เกมการศึกษา
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
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เวลาเรียน/
สัปดาห์
2.6 ชุมชนของเรา - อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑
ชื่อหน่วย

2.7 วันสาคัญ

- อนุบาล 1-2
10 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว และ
จังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา

1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว และ
จังหวะ

- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
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เวลาเรียน/
สัปดาห์

กิจกรรมหลัก
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
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การจัดประสบการณ์จากหน่วยการเรียนรู้และสาระที่ควรเรียนรู้
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว เวลาเรียน 10 สัปดาห์
ชื่อหน่วย
3. ธรรมชาติ
รอบตัว
3.1 สิ่งมีชีวิต

เวลาเรียน/
สัปดาห์
- อนุบาล 1-2
4 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
- การสํงเสริมจิตนา
การและความคิด
สร๎างสรรค๑
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เวลาเรียน/
สัปดาห์
3.2 สิ่งไมํมีชีวิต - อนุบาล 1-2
2 สัปดาห๑
ชื่อหน่วย

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
- การสํงเสริมจินตนา
การและความคิด
สร๎างสรรค๑
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เวลาเรียน/
สัปดาห์
3.3 การปรับตัว - อนุบาล1- 2
ให๎เข๎ากับลักษณะ 1 สัปดาห๑
อากาศ อุณหภูมิ
ฤดูกาล ของสิ่ง
ตํอไปนี้
ชื่อหน่วย

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
- การสํงเสริมจินตนา
การและความคิด
สร๎างสรรค๑
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เวลาเรียน/
สัปดาห์
3.4 ปรากฏการณ๑ - อนุบาล 1-2
ธรรมชาติ
3 สัปดาห๑
ชื่อหน่วย

กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ
2. กิจกรรม
สร๎างสรรค๑
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
- การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ๑
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
- การประสาน
สัมพันธ๑ของ
กล๎ามเนื้อเล็ก
- ดนตรี
- สุนทรียภาพ
- การเลํน
- คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรู๎ทาง
สังคม
- การคิด
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
พื้นที่/ระยะ)
- เวลา
- การสํงเสริมจินตนา
การและความคิด
สร๎างสรรค๑
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การจัดประสบการณ์จากหน่วยการเรียนรู้และสาระที่ควรเรียนรู้
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เวลาเรียนอนุบาล
5 สัปดาห์
เวลาเรียน/
ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ
ชื่อหน่วย
กิจกรรมหลัก
สัปดาห์
4. สิ่งต่าง ๆ รอบ - อนุบาล 1-2 1. กิจกรรม
- การประสาน
ตัวเรา
1 สัปดาห๑
เคลื่อนไหว
สัมพันธ๑ของ
4.1 สีตําง ๆ
และจังหวะ
กล๎ามเนื้อเล็ก
2. กิจกรรม
- การเลํน
สร๎างสรรค๑
- คุณธรรม จริยธรรม
3. กิจกรรมเสรี
- การเรียนรู๎ทาง
4. กิจกรรมเสริม
สังคม
ประสบการณ๑
- การคิด
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง - การใช๎ภาษา
6. เกมการศึกษา
- การสังเกต
การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- เวลา
4.2 คณิตศาสตร๑ - อนุบาล 1-2 1. กิจกรรม
- การประสาน
ในชีวิตประจาวัน 1 สัปดาห๑
เคลื่อนไหว
สัมพันธ๑ของ
และจังหวะ
กล๎ามเนื้อเล็ก
2. กิจกรรม
- ดนตรี
สร๎างสรรค๑
- การเลํน
3. กิจกรรมเสรี
- การเรียนรู๎ทาง
4. กิจกรรมเสริม
สังคม
ประสบการณ๑
- การคิด
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
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เวลาเรียน/
สัปดาห์

กิจกรรมหลัก
6. เกมการศึกษา

4.3 เครื่องมือ
เครื่องใช๎

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

4.4 ยานพาหนะ - อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

- การจาแนกและ
เปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
(พื้นที/่ ระยะ)
- เวลา
1. กิจกรรม
- การทรงตัวและการ
เคลื่อนไหว
ประสานสัมพันธ๑
และจังหวะ
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
2. กิจกรรม
- การประสาน
สร๎างสรรค๑
สัมพันธ๑ของ
3. กิจกรรมเสรี
กล๎ามเนื้อเล็ก
4. กิจกรรมเสริม
- การเลํน
ประสบการณ๑
- การเรียนรู๎ทาง
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง สังคม
6. เกมการศึกษา
- การใช๎ภาษา
- การสังเกต จาแนก
และการ
เปรียบเทียบ
1. กิจกรรม
- การทรงตัวและการ
เคลื่อนไหว
ประสานสัมพันธ๑
และจังหวะ
ของกล๎ามเนื้อใหญํ
2. กิจกรรม
- การประสาน
สร๎างสรรค๑
สัมพันธ๑ของ
3. กิจกรรมเสรี
กล๎ามเนื้อเล็ก
4. กิจกรรมเสริม
- ดนตรี
ประสบการณ๑
- สุนทรียภาพ
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4.5 การติดตํอ
สื่อสาร

เวลาเรียน/
สัปดาห์

- อนุบาล 1-2
1 สัปดาห๑

กิจกรรมหลัก

ประสบการณ์สาคัญที่ได้รับ

5. กิจกรรมกลางแจ๎ง - การเลํน
6. เกมการศึกษา
- การสังเกต จาแนก
และการเปรียบเทียบ
- จานวน
- มิติสัมพันธ๑
(พื้นที/่ ระยะ)
1. กิจกรรม
- การประสาน
เคลื่อนไหว
สัมพันธ๑ของ
และจังหวะ
กล๎ามเนื้อเล็ก
2. กิจกรรม
- ดนตรี
สร๎างสรรค๑
- สุนทรียภาพ
3. กิจกรรมเสรี
- การเลํน
4. กิจกรรมเสริม
- มิติสัมพันธ๑
ประสบการณ๑
(พื้นที/่ ระยะ)
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
6. เกมการศึกษา
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การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ๑สาหรับเด็กปฐมวัย 4 – 5 ปี จะไมํจัดเป็นรายวิชา แตํจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผํานการเลํน เพื่อให๎เด็กได๎รับประสบการณ๑ตรง เกิดการเรียนรู๎ ได๎พัฒนาทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎าน
รํางกายอารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมที่จัดให๎เด็กในแตํละวันอาจใช๎ชื่อเรียกกิจกรรมแตกตําง
กันไปในแตํละหนํวยงาน แตํทั้งนี้ประสบการณ๑ที่จัดจะต๎องครอบคลุมประสบการณ๑สาคัญที่กาหนดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และยืดหยุํนให๎มีสาระการเรียนรู๎ที่เด็กสนใจ และสาระการเรียนรู๎ที่ผู๎สอนกาหนด
แนวคิดการจัดประสบการณ๑โดยยึดเด็กเป็นสาคัญ เน๎นให๎เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริงได๎ยึดแนวคิดการจัด
ประสบการณ๑ ดังนี้
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือ การศึกษาสืบค๎นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้ง
ผู๎สอนและเด็กสนใจ แบํงเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต๎นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุป
โครงการ ซึ่งในแตํละระยะจะประกอบด๎วยการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบค๎น การนาเสนอ และ
จัดแสดง
การสอนภาษาโดยรวม / ธรรมชาติ (Whole Language) นวัตกรรมนี้มีปรัชญาความเชื่อวําการ
สอนภาษาให๎กับเด็กนั้นต๎องเป็นการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก ผู๎สอนต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีทั้งการพูด
การฟัง การอําน การเขียน เด็กจึงจะสามารเรียนรู๎ภาษาได๎ดีและเด็กควรอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เต็มไปด๎วย
ภาษาที่สื่อความหมาย มีการจัดสื่อเพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการเลํนได๎อยํางเป็นธรรมชาติที่สุด ไมํใชํ
การทาแบบฝึกปฏิบัติ
การสอนตามแนวคิดวอลดอร๑ฟ (Waldorf) แนวคิดนี้เชื่อวํา เด็กปฐมวัยเรียนรู๎จากการเลียนแบบ
ผู๎สอนต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีกับเด็ก จุดมุํงหมายของวอลดอร๑ฟ คือ ชํวยให๎มนุษย๑บรรลุ
ศักยภาพสูงสุด
ที่ตนมีพัฒนามนุษย๑ให๎เป็นมนุษย๑ที่ดี มีสังคมที่สมบูรณ๑โดยเน๎นในเรื่องจิตวิญญาณ ความรู๎สึกเน๎นการสร๎างเจต
คติในตัวเด็ก เน๎นสื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ที่ทาจากธรรมชาติ
ผู๎สอนระดับปฐมวัยต๎องศึกษาและทาความเข๎าใจในหลักการจัดประสบการณ๑แนวการจัดประสบการณ๑
และรูปแบบการจัดกิจกรรมประจาวันเพื่อนาหลักสูตรลงสูํการปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ์
1.1 การจัดประสบการณ๑การเลํนและการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็ก โดยองค๑รวมอยํางตํอเนื่อง
1.2 เน๎นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต๎องการ ความสนใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยูํ
1.3 จัดให๎เด็กได๎รับการพัฒนาโดยให๎ความสาคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให๎เป็นกระบวนการอยํางเนื่อง และเป็นสํวนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ๑
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1.5 ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวการจัดประสบการณ์
2.1 จัดประสบการณ๑ให๎สอดคล๎องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ และ
ระดับพัฒนาการ เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณ๑ให๎สอดคล๎องกับลักษณะการเรียนรู๎ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได๎ลงมือกระทา
เรียนรู๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได๎เคลื่อนไหว สารวจ เลํน สังเกต สืบค๎น ทดลอง และคิดแก๎ปัญหาด๎วย
ตนเอง
2.3 จัดประสบการณ๑ให๎เด็กได๎ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทา และนาเสนอความคิด
โดยผู๎สอนเป็นผู๎สนับสนุน อานวยความสะดวก และเรียนรู๎รํวมกับเด็ก
2.4 จัดประสบการณ๑ให๎เด็กได๎มีปฏิสัมพันธ๑กับเด็กอื่น กับผู๎ใหญํภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ในบรรยากาศที่อบอุํนมีความสุขและเรียนรู๎การทากิจกรรมแบบรํวมมือในลักษณะตําง ๆ กัน
2.5 จัดประสบการณ๑ที่สํงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช๎ชีวิตประจาวันตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให๎เป็นสํวนหนึ่งของการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องสม่าเสมอ
2.6 ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ๑ทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อการ
สอน การเข๎ารํวมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ
2.7 จัดทาสารสนเทศด๎วยการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กเป็น
รายบุคคล นาข๎อมูลที่ได๎มาไตรํตรองและใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดกิจกรรมประจาวัน
กิจกรรมสาหรับเด็กอายุ 3 –5 ปี สามารถจัดเป็นกิจกรรมประจาวันได๎หลายรูปแบบ เป็นการชํวย
ให๎ทั้งผู๎สอนและเด็กทราบวําในแตํละวันจะทากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอยํางไร ขอบขายของกิจกรรม
ประจาวัน ดังนี้
3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจาวัน
3.1.1 กาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตํละกิจกรรมให๎เหมาะสมกับวัยของเด็ก
วัย 3 ขวบได๎ตามความต๎องการและความสนใจของเด็ก เชํน
วัย 3 ขวบ มีความสนใจชํวงสั้นประมาณ 8 นาที
วัย 4 ขวบ มีความสนใจอยูํได๎ประมาณ 12 นาที
วัย 5 ขวบ ความสนใจอยูํได๎ประมาณ
15 นาที
3.1.2 กิจกรรรมที่ต๎องใช๎ความคิด ทั้งในกลุํมเล็กและกลุํมใหญํ ไมํควรใช๎เวลาตํอเนื่อง นาน
เกินกวํา 20 นาที
3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลํนเสรี เชํน การเลํนตามมุม การเลํนกลางแจ๎ง ฯลฯ ใช๎
เวลาประมาณ 40 –60 นาที
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3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวํางกิจกรรมในห๎องและนอกห๎อง กิจกรรมที่ใช๎กล๎ามเนื้อ
ใหญํและกล๎ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุํมยํอยและกลุํมใหญํ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู๎ริเริ่มและผู๎สอน
เป็นผู๎ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช๎กาลังและไมํใช๎กาลัง จัดให๎ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต๎องออกกาลังกาย
ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมํต๎องออกกาลังกายมากนัก เพื่อเด็กจะได๎ไมํเหนื่อยเกินไป
3.2
ขอบขํายของการจัดกรรมประจาวัน การเลือกกิจกรรมที่จะนามาจัดในแตํละวัยต๎อง
ครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้
3.2.1 การพัฒนากล๎ามเนื้อใหญํ เพื่อให๎เด็กได๎รับการพัฒนาความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อใหญํ
การเคลื่อนไหว และความคลํองแคลํวในการใช๎อวัยวะตํางๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยให๎เด็กได๎เลํนอิสระ
กลางแจ๎ง เลํนเครื่องเลํนสนาม เคลื่อนไหวรํางกายตามจังหวะดนตรี
3.2.2 การพัฒนากล๎ามเนื้อเล็ก เพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อเด็ก การ
ประสานสัมพันธ๑ระหวํางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให๎เด็กได๎เลํนเครื่องเลํนสัมผัส เกมตํอภาพ ฝึก
ชํวยเหลือตนเองในการแตํงกาย หยิบจับช๎อนส๎อม ใช๎อุปการณ๑ศิลปะ เชํน สี กรรไกร พูํกัน ดินเหนียว
ฯลฯ
3.2.3 การพัฒนาอารมณ๑ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให๎เด็กมีความรู๎สึกที่ดี
ตํอตนเองและผู๎อื่นมีความเชื่อมั่นกล๎าแสดงออกมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ ประหยัด เมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อ แบํงปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรม ตําง ๆ
ผํานการเลํนให๎เด็กได๎มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได๎รับการตอบสนองตามความต๎องการ ได๎ฝึกปฏิบัติ โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออานวย
3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให๎เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยํางเหมาะสมและอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ชํวยเหลือตนเองในการจัดกิจวัตรประจาวัน มีนิสัยรักการทางาน รู๎จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู๎อื่น จึงควรจัดให๎เด็กได๎ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอยํางสม่าเสมอ เชํน
รับประทานอาหาร พักผํอน นอนหลับ ขับถําย
ทาความสะอาดรํางกาย เลํนและทางานรํวมกับผู๎อื่น
ปฏิบัติตามกฎกติกา ข๎อตกลงของสํวนรํวม เก็บของเข๎าที่เมื่อเลํนหรือทางานเสร็จ ฯลฯ
3.2.5
การพัฒนาการคิด เพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จาแนก
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมูํ เรียงลาดับเหตุการณ๑ แก๎ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎สนทนา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิด เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่
ประกอบอาหาร หรือจัดให๎เด็กได๎เลํนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอยํางหลากหลายฝึกการแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน และในการทากิจกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม
3.2.6 การพัฒนาภาษา เพื่อให๎เด็กได๎มีโอกาสใช๎ภาษาสื่อสาร ถํายทอดความรู๎สึก ความนึก
คิด ความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งตําง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ๑ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให๎มีความหลากหลาย
ในสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มุํงปลูกฝังให๎เด็กรักการอําน และบุคลากรที่แวดล๎อมต๎องเป็นแบบอยําง
ที่ดีในการใช๎ภาษาทั้งนี้ต๎องคานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสาคัญ
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3.2.7 การสํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ เพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ ได๎ถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึกและความสวยงามของสิ่งตําง ๆ รอบตัว โดยใช๎กิจกรรมศิลปะและ
ดนตรีเป็นสื่อ ใช๎การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการให๎ประดิษฐ๑สิ่ง ตําง ๆ อยํางอิสระตามความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค๑ของเด็ก เลํนบทบาทสมมุติในมุมเลํนตําง ๆ เลํนน้า เลํนทราย เลํนกํอสร๎าง เชํน แทํงไม๎
รูปทรงตําง ๆ ฯลฯ
3.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมประจาวัน
การจัดตารางกิจกรรมประจาวันสามารถจัดได๎หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมใน
การนาไปใช๎ในแตํละหนํวยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู๎สอนต๎องคานึงถึงการจัดกิจกรรมให๎ครอบคลุมทุก
ด๎าน โรงเรียนจึงได๎กาหนดสัดสํวนเวลาในการพัฒนาเด็กแตํละวัน ดังนี้
ตารางกิจกรรมประจาวัน
08.00 - 08.30 รับเด็ก
08.30 - 08.45 เคารพธงชาติ สวดมนต๑
08.45 - 09.00 ตรวจสุขภาพ ไปห๎องน้า
09.00 - 09.20 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.20 - 10.20
กิจกรรมสร๎างสรรค๑และการเลํนตามมุม
10.20 - 10.30 พัก (ของวํางเช๎า)
10.30 - 10.45 กิจกรรมเสริมประสบการณ๑
10.45 - 11.30 กิจกรรมกลางแจ๎ง
11.30 - 12.00 พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
12.00 - 14.00 นอนพักผํอน
14.00 - 14.20 เก็บที่นอน ล๎างหน๎า
14.20 - 14.30 พัก (ของวํางบําย)
14.30 - 14.50 เกมการศึกษา
14.50 - 15.00 เตรียมตัวกลับบ๎าน
แนวทางการจัดกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งผู๎สอนสามารถนาไปปรับใช๎ได๎หรือนานวัตกรรมตําง ๆ มาปรับใช๎
ในการจัดกิจกรรมประจาวัน ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล๎อมและสถานศึกษา กิจกรรมที่จัดให๎เด็กใน
แตํละวัน อาจใช๎ชื่อเรียกกิจกรรมแตกตํางกันไปในแตํละหนํวยงาน
1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให๎เด็กได๎เคลื่อนไหวสํวนตําง ๆ ของรํางกายอยํางอิสระ
ตามจังหวะ โดยใช๎เสียงเพลง คาคล๎องจอง ซึ่งเป็นจังหวะดนตรี ที่ใช๎ประกอบได๎แกํเสียงตบมือ เสียงเพลง
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เสียงเคาะไม๎ เคาะเหล็ก รามะนา กลอง ฯลฯ มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อสํงเสริมให๎เด็กเกิดจินตนาการ
ความคิดสร๎างสรรค๑ เด็กวัยนี้รํางกายกาลังอยูํในระหวํางพัฒนา การใช๎สํวนตําง ๆ ของรํางกายยังไมํ
ผสมผสานหรือประสานสัมพันธ๑กันอยํางสมบูรณ๑ การเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะตําง ๆ ดังนี้
1. ช๎า ได๎แกํ การคืบ คลาน
2. เร็ว ได๎แกํ การวิ่ง
3. นุํมนวล ได๎แกํ การไหว๎ การบิน
4. ขึงขัง ได๎แกํ การกระทืบเท๎าดัง ๆ ตีกลองดัง ๆ
5. รําเริงมีความสุข ได๎แกํ การตบมือ หัวเราะ
6. เศร๎าโศกเสียใจ ได๎แกํ สีหน๎า ทําทาง ฯลฯ
ทิศทางในการเคลื่อนไหว
1. เคลื่อนไหวไปข๎างหน๎าและข๎างหลัง
2. เคลื่อนไหวไปข๎างซ๎ายและข๎างขวา
3. เคลื่อนตัวขึ้นลง
4. เคลื่อนไหวรอบทิศ
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเสริมประสบการณ๑ เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎เด็ก ได๎พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ ฝึกการทางาน
และอยูํรํวมกันเป็นกลุํม ทั้งกลุํมยํอยและกลุํมใหญํ กิจกรรมที่จัดมุํงฝึกให๎เด็กได๎มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิด
แก๎ปัญหาใช๎เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมด๎วยวิธีตําง
ๆ เชํน สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เลํานิทาน เลํนบทบาทสมมุติ ร๎องเพลง ทํองคาคล๎องจอง
ศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ ฯลฯ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ๑ สามารถจัดได๎หลากหลายวิธี เชํน
1. การสนทนา อภิปราย เป็นการสํงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟัง รู๎จักแสดงความ
คิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น ซึ่งสื่อที่ใช๎อาจเป็นของจริง ของจาลอง รูปภาพ สถานการณ๑
จาลอง ฯลฯ
2. การเลํานิทาน เป็นการเลําเรื่องตําง ๆ สํวนมากจะเป็นเรื่องที่เน๎นการปลูกฝังให๎เกิดคุณธรรม
จริยธรรม วิธีการนี้จะชํวยให๎เด็กเข๎าใจได๎ดีขึ้น ในการเลํานิทานสื่อที่ใช๎อาจเป็นรูปภาพ หนังสือนิทาน หุํน
การแสดงทําทางประกอบการเลําเรื่อง
3. การสาธิต เป็นการจัดกิจกรรมที่ต๎องการให๎เด็กได๎สังเกตและเรียนรู๎ตามขั้นตอนของกิจกรรมนั้น ๆ
ในบางครั้งผู๎สอนอาจให๎เด็กอาสาสมัครเป็นผู๎สาธิตรํวมกับผู๎สอนเพื่อนาไปสูการปฏิบัติจริง เชํน การเพาะเมล็ด
การเปุาลูกโปุง การเลํนเกมการศึกษา ฯลฯ
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4. การทดลอง / การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่จัดให๎เด็กได๎รับประสบการณ๑ตรงเพราะได๎ทดลองปฏิบัติ
ด๎วยตนเอง ได๎สังเกตการเปลี่ยนแปลง ฝึกการสังเกต การคิด แก๎ปัญหา และสํงเสริมให๎เด็ดมีความอยากรู๎
อยากเห็นและค๎นพบด๎วยตนเอง เชํน การประกอบอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร๑งําย ๆ การเลี้ยงหนอน
ผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ
5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดกิจกรรมที่ทาให๎เด็กได๎รับประสบการณ๑ตรงอีกรูปแบบหนึ่ง
ด๎วยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตําง ๆ รอบสถานศึกษาหรือสถานที่นอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ๑แกํเด็ก
6. การเลํนบทบาทสมมติ เป็นการให๎เด็กเลํนสมมติตนเองเป็นตัวละครตําง ๆ ตามเนื้อเรื่องในนิทาน
หรือเรื่องราวตําง ๆ อาจใช๎สื่อประกอบการเลํนสมมติเพื่อเร๎าความสนใจและกํอให๎เกิดความสนุกสนาน เชํน
หุํนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตว๑ รูปแบบตําง ๆ เครื่องแตํงกาย และอุปกรณ๑ของจริงชนิดตําง ๆ
7. การร๎องเพลง เลํนเกม ทํองคาคล๎องจอง เป็นการจัดให๎เด็กได๎แสดงออก เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเรียนรู๎เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ เกมที่นามาเลํนไมํควรเน๎นการแขํงขัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎เด็กได๎รับประสบการณ๑ตรงและมีโอกาสค๎นพบด๎วยตนเองให๎
มากที่สุด
2. ผู๎สอนควรยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็กและให๎โอกาสเด็กได๎ฝึกคิด
3. ในขณะที่เด็กทากิจกรรมหรือหลังจากทากิจกรรมเสร็จแล๎ว ผู๎สอนควรใช๎คาถามปลายเปิดที่ชวน
ให๎เด็กคิด ไมํควรใช๎คาถามที่มีคาตอบ “ใชํ” “ไมํใชํ ” หรือมีคาตอบให๎เด็กเลือกและผู๎สอนควรใจเย็นให๎เวลา
เด็กคิดคาตอบ
4. ชํวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมสามารถยืดหยุํนได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให๎คานึงถึงความสนใจ
ของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ เชํน กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การประกอบอาหาร
การปลูกพืช อาจใช๎เวลานานกวําที่กาหนดไว๎
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ เป็นกิจกรรมที่ชํวยเด็กให๎แสดงออกทางอารมณ๑ ความรู๎สึก ความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ และจินตนาการ โดยใช๎ศิลปะ เชํน การเขียนภาพ การปั้น การฉีก - ปะ การตัดปะ การพิมพ๑
ภาพ การร๎อย การประดิษฐ๑ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได๎คิดสร๎างสรรค๑ และเหมาะสมกับพัฒนาการ เชํน การ
เลํนพลาสติกสร๎างสรรค๑ การสร๎างรูป จากกระดานปักหมุด ฯลฯ
การจัดกิจกรรมสร๎างสรรค๑ ควรจัดให๎เด็กทาทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3 –5 กิจกรรม ให๎เด็กเลือกทา
อยํางน๎อย 1 –2 กิจกรรมตามความสนใจ
ข้อเสนอแนะ
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1. กํอนให๎เด็กทากิจกรรม ต๎องอธิบายวิธีใช๎วัสดุที่ถูกต๎องให๎เด็กทราบ พร๎อมสาธิตให๎ดูจนเข๎าใจ
เชํน การใช๎พูํกันหรือกาว จะต๎องปาดพูํกันหรือกาวนั้นกับขอบภาชนะที่ใสํเพื่อไมํให๎กาวหรือสีไหลออกเลอะ
เทอะ
2. ให๎เด็กทากิจกรรมสร๎างสรรค๑ประเภทใดประเภทหนึ่งรํวมกันในกลุํมยํอย เพื่อฝึกให๎เด็กรู๎จักการ
วางแผน และการทางานรํวมกันกับผู๎อื่น
3. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไมํควรมองผลงานเด็กด๎วยความขบขันและควรนาผลงาน
ของเด็กทุกคนหมุนเวียนจัดแสดงที่ปูายนิเทศ
4. หากพบวําเด็กคนใดสนใจทากิจกรรมอยํางเดียวตลอดเวลา ควรกระตุ๎นเร๎าและจูงใจให๎เด็กเปลี่ยน
ทากิจกรรมอื่นบ๎าง เพราะกิจกรรมสร๎างสรรค๑แตํละประเภทพัฒนาเด็กแตํละด๎านแตกตํางกัน และเมื่อเด็กทา
ตามที่แนะนาได๎ ควรให๎แรงเสริมทุกครั้ง
6. เก็บผลงานชิ้นที่เด็กแสดงความก๎าวหน๎าของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข๎อมูลสังเกตพัฒนาการเด็ก
4. กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม
กิจกรรมเสรี / การเลํนตามมุมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎เด็กเลํนอิสระตามมุมเลํนหรือมุม
ประสบการณ๑หรือศูนย๑การเรียน ที่จัดไว๎ในห๎องเรียน เชํน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร๑ หรือมุม
ธรรมชาติศึกษา มุมบ๎าน มุมร๎านค๎า เป็นต๎น มุมตําง ๆ เหลํานี้ เด็กมีโอกาสเลือกเลํนได๎อยํางเสรี
ตาม
ความสนใจและความต๎องการของเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม
การจัดกิจกรรมเสรี / การเลํนตามมุม อาจจัดได๎หลายลักษณะ เชํน
จัดกิจกรรมเสรี โดยเปิดโอกาสให๎เด็กเลือกทากิจกรรมสร๎างสรรค๑และเลํนตามมุม ในชํวง
เวลาเดียวกันอยํางอิสระ
จัดกิจกรรมเสรี โดยเน๎นให๎เด็กเลือกทากิจกรรมสร๎างสรรค๑อยํางน๎อย 1 - 2 อยําง หรือ
ตามข๎อตกลงในแตํละวัน
จัดกรรมเสรี โดยการจัดมุมศิลปะหรือศูนย๑ศิลปะให๎เป็นสํวนหนึ่งของมุมเลํน หรือศูนย๑การ
เรียน ฯลฯ
ข๎อเสนอแนะ
1. ขณะเด็กเลํน ผู๎สอนต๎องคอยสังเกตความสนใจในการเลํนของเด็ก หากพบวํามุมใด เด็กสํวนใหญํ
ไมํสนใจที่จะเลํนแล๎ว ควรสับเปลี่ยนจัดสื่อมุมเลํนใหมํ อาจดัดแปลงหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเป็นมุมร๎านค๎า
มุมเสริมสวย มุมหมอ ฯลฯ
2. หากมุมใดมีจานวนเด็กในมุมมากเกินไป ผู๎สอนควรให๎เด็กมีโอกาสคิดแก๎ปัญหา หรือผู๎สอน
ชักชวนให๎แก๎ปัญหาในการเลือกเลํนมุมใหมํ
3. สื่อเครื่องเลํนในแตํละมุม ควรมีการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเป็นระยะเพื่อไมํให๎เด็กเกิดความเบื่อ
หนําย เชํน เก็บหนังสือนิทานบางเลํมที่เด็กหมดความสนใจและนาหนังสือนิทานใหมํมาวางแทน ฯลฯ
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5. กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมกลางแจ๎งเป็นกิจกรรมที่จัดให๎เด็กได๎มีโอกาสออกไปนอกห๎องเรียนเพื่อออกกาลังเคลื่อนไหว
รํางกายและแสดงออกอยํางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตํละคนเป็นหลัก กิจกรรม
กลางแจ๎งที่ผู๎สอนควรจัดให๎เด็กได๎เลํนเชํน
5.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม
เครื่องเลํนสนาม หมายถึง เครื่องเลํนที่เด็กอาจปีนปุาย หมุน โยก ซึ่งทาออกมาในรูปแบบ
ตําง ๆ เชํน
5.1.1 เครื่องเลํนสาหรับปีนปุาย หรือตาขํายสาหรับปีนเลํน
5.1.2 เครื่องเลํนสาหรับโยกหรือไกว เชํน ม๎าไม๎ ชิงช๎า ม๎านั่งโยก ไม๎กระดก ฯลฯ
5.1.3 เครื่องเลํนสาหรับหมุน เชํน ม๎าหมุน พวงมาลัยรถสาหรับหมุนเลํน
5.1.4 ราวโหนขนาดเล็กสาหรับเด็ก
5.1.5 ต๎นไม๎สาหรับเดินทรงตัว หรือไม๎กระดานแผํนเดียว
5.1.6 เครื่องเลํนประเภทล๎อลื่น เชํน รถสามล๎อ รถลากจูง ฯลฯ
5.2 การเล่นทราย
ทรายเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบเลํน ทั้งทรายแห๎ง ทรายเปียก นามากํอเป็นรูปตําง ๆ ได๎และ
สามารถนาวัสดุอื่นมาประกอบการเลํนตกแตํงได๎ เชํน กิ่งไม๎ ดอกไม๎ เปลือกหอย พิมพ๑ขนม ที่ตักทราย
ฯลฯ
ปกติบํอทรายจะอยูํกลางแจ๎ง โดยอาจจัดอยูํใต๎รํมเงาของต๎นไม๎ หรือสร๎างหลังคาทาขอบกั้น
เพื่อมิให๎ทรายกระจัดกระจาย บางโอกาสอาจพรมน้าให๎ชื่นเพื่อให๎เด็ก ได๎กํอเลํนนอกจากนี้ควรมีวิธีการปิดกั้น
มิให๎สัตว๑เลี้ยงไปทาความสกปรกในบํอทรายได๎
5.3 การเล่นน้า
โดยทั่วไปเด็กชอบเลํนน้ามาก การเลํนน้านอกจากจะสร๎างความพอใจและคลายเครียดให๎เด็ก
แล๎ว ยังทาให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อีกด๎วย เชํน เรียนรู๎ทักษะการสังเกต การจาแนกเปรียบเทียบ ปริมาตร
ฯลฯ
5.4 การเล่นในมุมช่างไม้
เด็กต๎องการการออกกาลังในการเคาะ ตอก กิจกรรมการเลํนในมุมชํางไม๎นี้จะชํวยพัฒนา
กล๎ามเนื้อให๎แข็งแรง ชํวยฝึกการใช๎มือและการประสานสัมพันธ๑ระหวํางมือกับตา นอกจากนี้ยังฝึกให๎รักงาน
และสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑อีกด๎วย
5.5 การเล่นเกมละเล่น
กิจกรรมการเลํนเกมการละเลํนที่จัดให๎เด็กเลํน เชํน เกมการละเลํนของไทย เกมการละเลํนของ
ท๎องถิ่น เชํน มอญซํอนผ๎า รีรีข๎าวสาร แมํงู โพงพาง เป็นต๎น การละเลํนเหลํานี้ต๎องใช๎บริเวณที่กว๎าง การ
เลํนอาจเลํนเป็นกลุํมเล็ก /กลุํมใหญํก็ได๎ กํอนเลํนผู๎สอนอธิบายกติกาและสาธิตให๎เด็กเข๎าใจ ไมํควรนาเกม
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การละเลํนที่มีกติกายุํงยากและเน๎นการแขํงขันแพ๎ ชนะ มาจัดกิจกรรมให๎กับเด็กสมวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิด
ความเครียดและความรู๎สึกที่ไมํดีตํอตนเอง
ข๎อเสนอแนะ
1. หมั่นตรวจตราเครื่องเลํนสนามและอุปกรณ๑ประกอบให๎อยูํในสภาพที่ปลอดภัยและใช๎การได๎ดีอยูํ
เสมอ
2. ให๎โอกาสเด็กเลือกเลํนกลางแจ๎งอยํางอิสระทุกวัน อยํางน๎อยวันละ 30 นาที
3. ขณะเด็กเลํนกลางแจ๎ง ผู๎สอนต๎องดูแลอยํางใกล๎ชิดเพื่อระมัดระวังความปลอดภัยในการเลํน หาก
พบวําเด็กแสดงอาการเหนื่อย อํอนล๎า ควรให๎เด็กหยุดพัก
6. เกมการศึกษา
เกมการศึกษาเป็นเกมที่ชํวยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ๑กติกางําย ๆ เด็กสามารถเลํนคนเดียวหรือ
เลํนเป็นกลุํมได๎ ชํวยให๎เด็กรู๎จักสังเกต เปรียบเทียบ คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี
ขนาด รูปรําง จานวน ประเภท และความสัมพันธ๑เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับ
เด็กวัย 3 –5 ปี คือ เกมจับคูํ แยกประเภท จัดหมวดหมูํ เรียงลาดับ โดมิโน
ลอตโต ภาพตัดตํอ ตํอตามแบบ เรียงลาดับขนาด เรียงลาดับเหตุการณ๑ ฯลฯ
ข๎อเสนอแนะ
1. การสอนเกมการศึกษาในระยะแรก ควรเริ่มสอนโดยใช๎ของจริง การจับคูํกระป๋อง
แปูงที่เหมือนกัน หรือการเรียงลาดับกระป๋องแปูงตามลาดับสูง – ต่า
2. การเลํนเกมในแตํละวัน อาจจัดให๎เลํนทั้งเกมชุดใหมํและเกมชุดเกํา
3. ผู๎สอนอาจให๎เด็กหมุนเวียนมาเลํนกับผู๎สอนทีละกลุํม หรือสอนทั้งชั้นตามความ เหมาะสม
4. ผู๎สอนอาจให๎เด็กที่เลํนได๎แล๎ว มาชํวยแนะนากติกาการเลํนในบางโอกาสได๎
5. การเก็บเกมที่เลํนแล๎ว อาจเก็บใสํกลํองเล็ก ๆ หรือใสํถุงพลาสติกหรือใช๎ยางรัดแยกแตํละเกม
แล๎วใสํกลํองใหญํรวมไว๎เป็นชุด
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนเด็กปฐมวัยในโรงเรียน มีความสาคัญตํอเด็กมาก เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู๎ ค๎นคว๎า ทดลองและต๎องการสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ตัว
ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมตามความต๎องการของเด็ก จึงมีความสาคัญที่เกี่ยวข๎องกับ
พฤติกรรมและการเรียนรู๎ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู๎จากการเลํนที่เป็นประสบการณ๑ตรงที่เกิดจากการรับรู๎
ด๎วยประสาทสัมผัสทั้งห๎าจึงจาเป็นต๎องจัดสิ่งแวดล๎อมในห๎องเรียนและในโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับสภาพและ
ความต๎องการของหลักสูตร เพื่อสํงผลให๎บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก
การจัดสภาพแวดล๎อมจะต๎องคานึงถึงสิ่งตํอไปนี้
1. ความสะอาด ความปลอดภัย
2. ความมีอิสระอยํางมีขอบเขตในการเลํน
3. ความพร๎อมของอาคารสถานที่ เชํน ห๎องเรียน ห๎องน้าห๎องส๎วม สนามเด็กเลํน ฯลฯ
4. บรรยากาศในการเรียนรู๎ การจัดที่เลํนและมุมประสบการณ๑ตําง ๆ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
โรงเรียนวัดบางไกรนอกคานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของ
ตัวเอง ให๎เด็กเกิดความรู๎สึกอบอุํน มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบํงพื้นที่ให๎เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร ดังนี้
1. พื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู๎สอน
1.1 ที่แสดงผลงานเด็ก อาจจัดเป็นแผํนปูาย หรือที่แขวนผลงาน
1.2 ที่เก็บแฟูมผลงานของเด็ก อาจจัดทาเป็นกลํองหรือจัดใสํแฟูมรายบุคคล
1.3 ที่เก็บเครื่องใช๎สํวนตัวของเด็ก อาจทาเป็นชํองตามจานวนเด็ก
1.4 ปูายนิเทศตามหนํวยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
2. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต๎องกาหนดให๎ชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็กสามารถจะทางาน
ได๎ด๎วยตนเอง และทากิจกรรมด๎วยกันในกลุํมเล็ก หรือกลุํมใหญํ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได๎อยํางอิสระจาก
กิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมํรบกวนผู๎อื่น
3. พื้นที่จัดมุมเลํนหรือมุมประสบการณ๑ สามารถจัดได๎ตามความเหมาะสมขึ้นอยูํกับสภาพของ
ห๎องเรียน จัดแยกสํวนที่ใช๎เสียงดังและเงียบออกจากกัน เชํน มุมบล็อกอยูํหํางจากมุมหนังสือ มุมบทบาท
สมมุติอยูํติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร๑ อยูํใกล๎มุมศิลปะ ฯลฯ ที่สาคัญจะต๎องมีของเลํน วัสดุอุปกรณ๑ใน
มุมอยํางเพียงพอตํอการเรียนรู๎ของเด็ก การเลํนในมุมเลํนอยํางเสรีมักถูกกาหนดไว๎ในตารางกิจกรรมประจาวัน
เพื่อให๎โอกาสเด็กได๎เลํนอยํางเสรีประมาณวันละ 60 นาที การจัดมุมเลํนตําง ๆ ผู๎สอนควรคานึงถึงสิ่ง
ตํอไปนี้
3.1 ในห๎องเรียนควรมีมุมเลํนอยํางน๎อย 3 –5 มุม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับพื้นที่ของห๎อง
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3.2 ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลํนตามมุมบ๎าง ตามความสนใจของเด็ก
3.3 ควรจัดให๎มีประสบการณ๑ที่เด็กได๎เรียนรู๎ไปแล๎วปรากฏอยูํในมุมเลํน เชํน เด็กเรียนรู๎เรื่องผีเสื้อ
ผู๎สอนอาจจัดให๎มีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสต๏าฟใสํกลํองไว๎ให๎เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุม
วิทยาศาสตร๑ ฯลฯ
3.4 ควรเปิดโอกาสให๎เด็กมีสํวนรํวมในการจัดมุมเลํน ทั้งนี้เพื่อจูงใจให๎เด็กรู๎สึกเป็นเจ๎าของ อยาก
เรียนรู๎ อยากเข๎าเลํน
3.5 ควรเสริมสร๎างวินัยให๎กับเด็ก โดยมีข๎อตกลงรํวมกันวําเมื่อเลํนเสร็จแล๎วจะต๎องจัดเก็บ
อุปกรณ๑ทุกอยํางเข๎าที่ให๎เรียบร๎อย
มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ที่ควรจัด มีดังนี้
มุมบล็อก
เป็นมุมที่จัดเก็บบล็อกไม๎ตันที่มีขนาดและรูปทรงตําง ๆ กัน เด็กสามารถนามาเลํนตํอประกอบกัน
เป็นสิ่งตําง ๆ ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ ของตนเอง
การจัดมุมบล็อกเป็นมุมที่ควรจัดให๎อยูํหํางจากมุมที่ต๎องการความสงบ เชํน มุมหนังสือทั้งนี้เพราะเสียง
จากการเลํนกํอไม๎บล็อก อาจทาลายสมาธิเด็กที่อยูํในมุมหนังสือได๎ นอกจากนี้ยังควรอยูํหํางจากทางเดินผําน
หรือทางเข๎าออกของห๎องเพื่อไมํใช๎กีดขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดไม๎บล็อก
การจัดเก็บไม๎บล็อกเหลํานี้ ควรจัดวางไว๎ในระดับที่เด็กสามารถหยิบมาเลํนหรือนามาเก็บด๎วยตนเอง
ได๎อยํางสะดวก ปลอดภัย และควรฝึกให๎เด็กหัดจัดเก็บเป็นหมวดหมูํเพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม
มุมหนังสือ
ในห๎องเรียนควรมีที่เงียบสงบ สาหรับให๎เด็กได๎ดูรูปภาพ อํานหนังสือนิทาน ฟังนิทาน ผู๎สอนควรได๎
จัดมุมหนังสือให๎เด็กได๎คุ๎นเคยกับตัวหนังสือ และได๎ทากิจกรรมสงบ ๆ ตาลลาพังหรือเป็นกลุํมเล็ก ๆ
การจัดมุมหนังสือ เป็นมุมที่ต๎องการความสงบ ควรจัดหํางจากมุมที่มีเสียง เชํน มุมบล็อก มุม
บทบาทสมมุติ ฯลฯ และควรจัดบรรยากาศจูงใจให๎เด็กได๎เข๎าไปใช๎เพื่อเด็กจะได๎คุ๎นเคยกับตัวหนังสือและ
ปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎กับเด็ก
มุมบทบาทสมมติ
มุมบทบาทสมมุติ เป็นมุมที่จัดขึ้นเพื่อให๎เด็กมีโอกาสได๎นาเอาประสบการณ๑ที่ได๎รับจากบ๎านหรือ
ชุมชนมาเลํนแสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลตําง ๆ ตามจินตนาการของตนเอง เชํน เป็นพํอแมํในมุม
บ๎าน เป็นหมอในมุมหมอ เป็นพํอค๎าแมํค๎าในมุมร๎านค๎า ฯลฯ การเลํนดังกลําวเป็นการปลูกฝังความสานึกถึง
บทบาททางสังคมที่เด็กได๎พบเห็นในชีวิตจริง
การจัดมุมบทบาทสมมุตินี้ ควรอยูํใกล๎มุมบล็อกและอาจจัดให๎เป็นสถานที่ตําง ๆ นอกเหนือจากการ
จัดเป็นบ๎าน โดยสังเกตการเลํนและความสนใจของเด็กวํามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเลํนจากบทบาทเดิม
ไปสูํรูปแบบการเลํนอื่นหรือไมํ ดังนั้น มุมบทบาทสมมุติจึงอาจจัดเป็นบ๎าน ร๎านอาหาร ร๎านขายของ ร๎าน
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เสริมสวย โรงพยาบาล เป็นต๎น ในขณะเดียวกันอุปกรณ๑ที่นามาจัดให๎เด็กต๎องไมํเป็นอันตรายและมีความ
เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น
มุมวิทยาศาสตร์
มุมวิทยาศาสตร๑หรือมุมธรรมชาติศึกษาเป็นมุมเลํนที่ผู๎สอนจัดรวบรวมสิ่งของตํางๆ หรือสิ่งที่มีใน
ธรรมชาติมาให๎เด็กได๎สารวจ สังเกต ทดลอง ค๎นพบด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นการชํวยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ให๎กับเด็ก
การจัดมุมวิทยาศาสตร๑ หรือมุมธรรมชาติศึกษา เป็นมุมที่ต๎องการความสงบคล๎ายมุมหนังสือจึงอาจ
จัดไว๎ใกล๎กันได๎ และเพื่อเร๎าให๎เด็กสนใจในสิ่งที่นามาแสดง ของที่จัดวางไว๎จึงควรอยูํในระดับที่เด็กหยิบ จับ
ดูวัสดุอุปกรณ๑เหลํานั้นได๎โดยสะดวก
การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ
4-5 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการตํอเนื่อง และเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมปกติ ที่จัดให๎เด็กในแตํ
ละวัน ทั้งนี้ ให๎มุํงนาข๎อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อสํงเสริมให๎เด็กแตํละ
คนได๎รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรการประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด๎าน และนามาพัฒนาเด็ก
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยํางสม่าเสมอตํอเนื่องตลอดปี
3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชํนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน
4. ประเมินอยํางเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช๎เครื่องมือและจดบันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
5. ประเมินตามสภาพจริงด๎วยวิธีการหลากหลาย เหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช๎แหลํงข๎อมูลหลาย
ๆ ด๎าน ไมํควรให๎การทดสอบ
สาหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช๎กับเด็กอายุ
4-5 ปี ได๎แกํ การสังเกตการณ๑
บันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ๑ การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยํางมีระบบ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
สือ่ คือ ตัวกลางในการถํายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู๎สํงไปยังผู๎รับในการเรียนการสอน สื่อเป็น
ตัวกลางนาความรู๎จากครูสูํเด็ก ทาให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค๑ที่วางไว๎ ชํวยให๎เด็กได๎รับประสบการณ๑
ตรง ทาให๎สิ่งที่เป็นนามธรรมเข๎าใจยาก กลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข๎าใจงําย เรียนรู๎ได๎งําย เกิดการเรียนรู๎และ
ค๎นพบด๎วยตนเอง การนาสื่อมาใช๎สํงเสริมพัฒนาการเด็กระดับกํอนประถมศึกษา มีดังนี้
1. ใช๎สื่อที่เป็นของจริง สื่อธรรมชาติ
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2. ใช๎สื่อที่อยูํใกล๎ตัวเด็ก
3. ใช๎สื่อที่ปลอดภัยตํอตัวเด็ก
4. ใช๎สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด๎านตําง ๆ ในครบทุกด๎าน
สื่อประกอบการจัดกิจกรรม
สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กระดับกํอนประถมศึกษา ทั้งทางด๎านรํางกาย
อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควรเน๎นของจริงให๎มากที่สุด ถ๎าสื่อของจริงไมํสามารถหามาได๎ จึงใช๎สื่อที่
จาลองขึ้นแทน ตัวอยํางสื่อประกอบการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กระดับกํอนประถมศึกษา มีดังนี้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตัวอยํางสื่อ มีดังนี้
1. เครื่องเคาะจังหวะ เชํน ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รามะนา กลอง ฯลฯ
2. อุปกรณ๑ประกอบการเคลื่อนไหว เชํน หนังสือพิมพ๑ ริบบิ้น แถบผ๎า หํวง หวาย ถุงทราย
ฯลฯ
การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี้
1. เลือกให๎ตรงกับจุดมุํงหมายและเรื่องที่สอน
2. เลือกให๎เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
3. มีวิธีการใช๎งําย และนาไปใช๎ได๎หลายกิจกรรม
4. มีคุณภาพดี เชํน ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไมํใช๎สีสะท๎อนแสง
5. เลือกสื่อที่เด็กเข๎าใจงํายในเวลาสั้น ๆ ไมํซับซ๎อน
6. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได๎
7. เลือกสื่อเพื่อใช๎ฝึก และสํงเสริมการคิดเป็น ทาเป็น
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตัวอยํางสื่อ มีดังนี้
1. สื่อของจริงที่อยูํใกล๎ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท๎องถิ่น เชํน ต๎นไม๎ ใบไม๎ เปลือก
หอย เสื้อผ๎า ฯลฯ
2. สื่อที่จาลองขึ้น เชํน ลูกโลก ตุ๏กตาสัตว๑ ฯลฯ
3. สื่อประเภทภาพ เชํน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร๑ หนังสือภาพ ฯลฯ
4. สื่อเทคโนโลยี เชํน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท๑ ฯลฯ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ควรมีวัสดุอุปกรณ๑ ดังนี้
1. การวาดภาพและระบายสี
- สีเทียนแทํงใหญํ สีไม๎ สีชอล๑ค สีน้า
- พูํกันขนาดใหญํ (ประมาณเบอร๑ 12)
- กระดาษ
- เสื้อคลุม หรือผ๎ากันเปื้อน
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2. การเล่นกับสี
- การเปุาสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ สีน้า
- การหยดสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ พูํกัน สีน้า
- การพับสี มีกระดาษ สีน้า พูํกัน
- การเทสี มีกระดาษ สีน้า
- การละเลงสี มีกระดาษ สีน้า แปูงเปียก
3. การพิมพ์ภาพ
- แมํพิมพ๑ตําง ๆ จากของจริง เชํน นิ้วมือ ใบไม๎ ก๎านกล๎วย ฯลฯ
- แมํพิมพ๑จากวัสดุอื่น เชํน เชือก เส๎นด๎าย ตรายาง ฯลฯ
- กระดาษ ผ๎าเช็ดมือ สีโปสเตอร๑ (สีน้า สีฝุน ฯลฯ)
4. การปั้น เชํน ดินน้ามัน ดินเหนียว แปูงโดว๑ แผํนรองปั้น แมํพิมพ๑รูปตําง ๆ ไม๎นวดแปูง
ฯลฯ
5. การพับ ฉีก ตัดปะ เชํน กระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จะใช๎พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาด
เล็กปลายมน กาวน้าหรือแปูงเปียก ผ๎าเช็ดมือ ฯลฯ
6. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เชํน เศษวัสดุตําง ๆ มีกลํองกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ๎า เศษ
ไหม กาว กรรไกร สี ผ๎าเช็ดมือ ฯลฯ
7. การร้อย เชํน ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด๎าย ฯลฯ
8. การสาน เชํน กระดาษ ใบตอง ใบมะพร๎าว ฯลฯ
9. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รูปทรงตําง ๆ ผู๎เลํนสามารถนามาตํอ
เป็นรูปแบบตําง ๆ ตามความต๎องการ
10. การสร้างรูป เชํน จานกระดาษปักหมุด จากแปูนตะปูทีใช๎หนังยางหรือเชือกผูกดึงให๎
เป็นรูปรํางตําง ๆ
กิจกรรมเสรี ควรมีอุปกรณ๑และเครื่องเลํน ดังนี้
1. มุมบทบาทสมมติ ซึ่งแยกได๎ดังนี้
1.1 มุมบ๎าน
- เครื่องใช๎ในครัวที่เป็นของจริง ขนาดเล็ก หรือของจาลอง เชํน เตา กระทะ
ครก กาน้า เขียง มีดพลาสติก หม๎อ จาน ช๎อน ถ๎วยชาม กะละมัง ฯลฯ
- เครื่องเลํนตุ๏กตา เสื้อผ๎าตุ๏กตา เตียง เปลเด็ก
- เครื่องแตํงบ๎านจาลอง ได๎แกํ ชุดรับแขก โต๏ะเครื่องแปูง
- เครื่องแตํงกายบุคคลอาชีพตําง ๆ ที่ใช๎แล๎ว เชํน ชุดเครื่องแบบทหาร
ตารวจ ชุดเสื้อผ๎าผู๎ใหญํชายและหญิง รองเท๎า กระเป๋าถือ

106
1.2 มุมหมอ
- เครื่องเลํนจาลองแบบเครื่องมือแพทย๑ และอุปกรณ๑การรักษาผู๎ปุวย เชํน
หูฟัง เสื้อคลุมหมอ ฯลฯ
- อุปกรณ๑สาหรับเลียนแบบการบันทึกข๎อมูลผู๎ปุวย เชํน กระดาษ ดินสอ
ฯลฯ
1.3 มุมร๎านค๎า
- กลํองและขวดผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่ใช๎แล๎ว
- อุปกรณ๑ประกอบการเลํน เชํน เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจาลอง ฯลฯ
2. มุมบล็อก
- ไม๎บล็อกหรือแทํงไม๎ที่มีขนาดและรูปทรงตําง ๆ กัน จานวนตั้งแตํ 50 ชิ้นขึ้นไป
- ของเลํนจาลอง เชํน รถยนต๑ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว๑ ต๎นไม๎ ฯลฯ
- ที่จัดเก็บไม๎บล็อกหรือแทํงไม๎อาจเป็นชั้น ลังไม๎หรือพลาสติก แยกตาม
รูปทรง ขนาด
3. มุมหนังสือ
- หนังสือนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคาและประโยคสั้น ๆ
- ชั้นหรือที่วางหนังสือ
- อุปกรณ๑ตําง ๆ ที่ใช๎ในการสร๎างบรรยากาศการอําน เชํน เสื่อ หมอน
ฯลฯ
- สมุดลงชื่อยืมหนังสือกลับบ๎าน
- อุปกรณ๑เสริม เชํน เครื่องเลํนเทป ตลับเทปนิทานพร๎อมหนังสือนิทาน หูฟัง
4. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา
- วัสดุตําง ๆ จากธรรมชาติ เชํน เมล็ดพืชตําง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แรํ
ฯลฯ
- เครื่องมือเครื่องใช๎ในการสารวจ สังเกต ทดลอง เชํน แวํนขยาย แมํเหล็ก
เข็มทิศ เครื่องชั่ง ฯลฯ
5. มุมดนตรี
- เครื่องให๎จังหวะ เชํน ฉิ่ง ฉาบ กลอง แคน ซอ ฯลฯ
กิจกรรมกลางแจ้ง ตัวอยํางสื่อ มีดังนี้
1. เครื่องเลํนสนาม เชํน เครื่องเลํนสาหรับปีนปุาย เครื่องเลํนประเภทล๎อเลื่อน ฯลฯ
2. ที่เลํนทราย มีทรายละเอียด เครื่องเลํนทราย เครื่องตวง ฯลฯ
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3. ที่เลํนน้า มีภาชนะใสํน้า หรืออํางน้าวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูง พอที่เด็กจะยืนได๎พอดี
เสื้อคลุม หรือผ๎ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ๑เลํนน้า เชํน ถ๎วยตวง ขวดตําง ๆ กรวยกรองน้า ฯลฯ
เกมการศึกษา ตัวอยํางสื่อประเภทเกมการศึกษา มีดังนี้
1. เกมจับคู่
- จับคูํรูปรํางที่เหมือนกัน
- จับคูํภาพกับเงา
- จับคูํภาพที่ซํอนอยูํในภาพหลัก
- จับคูํภาพที่มีความสัมพันธ๑กัน สิ่งที่ใช๎คูํกัน
- จับคูํภาพสํวนเต็มกับสํวนยํอย
- จับคูํภาพกับโครงรําง
- จับคูํภาพชิ้นสํวนที่หายไป
- จับคูํภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน
- จับคูํภาพที่ซํอนกัน
- จับคูํภาพสัมพันธ๑แบบตรงกันข๎าม

-

-

-

2. เกมภาพตัดต่อ
- ภาพตัดตํอที่สัมพันธ๑กับหนํวยการเรียนตําง ๆ เชํน ผลไม๎ ผัก ฯลฯ
3. เกมจัดหมวดหมู่
- ภาพสิ่งตําง ๆ ที่นามาจัดเป็นพวก ๆ
ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช๎ในชีวิตประจาวัน
- ภาพจัดหมวดหมูํตามรูปรําง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต
4. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
โดมิโนภาพเหมือน
โดมิโนภาพสัมพันธ๑
5. เกมเรียงลาดับ
- เรียงลาดับภาพเหตุการณ๑ตํอเนื่อง
เรียงลาดับขนาด
- เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)
เกมจับคูํแบบตารางสัมพันธ๑ (เมตริกเกม)
เกมพื้นฐานการบวก
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การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาได๎หลายวิธี คือ
1. จัดหาโดยการขอยืมจากแหลํงตําง ๆ เชํน ศูนย๑สื่อของโรงเรียนของรัฐบาล หรือโรงเรียน
เอกชน ฯลฯ
2. จัดซื้อสื่อและเครื่องเลํนโดยวางแผนการจัดซื้อตามลาดับความจาเป็น เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับงบประมาณที่ทางโรงเรียนสามารถจัดสรรให๎ และสอดคล๎องกับแผนการจัดประสบการณ๑
3. ผลิตสื่อและเครื่องเลํนขึ้นใช๎เอง โดยใช๎วัสดุที่ปลอดภัยและหางําย เป็นเศษวัสดุเหลือที่ใช๎
ที่มีอยูํในท๎องถิ่นนั้น ๆ เชํน กระดาษแข็งจากคลังกระดาษ รูปภาพจากแผํนปูายโฆษณา รูปภาพจากหนังสือ
นิตยสารตําง ๆ เป็นต๎น
ขั้นตอนการดาเนินการผลิตสื่อสาหรับเด็ก มีดังนี้
1. สารวจความต๎องการของการใช๎สื่อ ให๎ตรงกับจุดประสงค๑ เนื้อหา และกิจกรรมที่จัด
2. วางแผนการผลิต โดยกาหนดจุดมุํงหมายและรูปแบบของสื่อให๎เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของเด็ก สื่อนั้นจะต๎องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกตํอการใช๎
3. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว๎
4. นาสื่อไปทดลองใช๎หลาย ๆ ครั้ง เพื่อหาข๎อดี ข๎อเสีย จะได๎ปรับปรุงแก๎ไขให๎ดียิ่งขึ้น
การใช้สื่อ ดาเนินการดังนี้
1. การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ มีขั้นตอน คือ
1.1 เตรียมตัวครู
- ครูจะต๎องศึกษามุํงหมายและวางแผนวําจะจัดกิจกรรมอะไรบ๎าง
- เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช๎สื่อ
- จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่น ๆ ที่จะต๎องใช๎รํวมกัน
- ทดลองใช๎สื่อกํอนนาไปใช๎จริง
1.2 เตรียมตัวเด็ก
- ศึกษาความรู๎พื้นฐานเดิมของเด็กให๎สัมพันธ๑กับเรื่องที่จะสอน
- เร๎าความสนใจให๎เด็ก โดยใช๎สื่อประกอบการเรียนการสอน
- ให๎เด็กมีความรับผิดชอบ รู๎จักใช๎สื่ออยํางสร๎างสรรค๑ ไมํใชํทาลายเลํนแล๎วเก็บให๎
ถูกที่
1.3 เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนนาไปใช้
- จัดลาดับการใช๎สื่อวําจะใช๎อะไรกํอนหรือหลัง เพื่อความสะดวกในการสอน
- ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให๎พร๎อมที่จะใช๎ได๎ทันที
- เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎รํวมกับสื่อ
2. การนาเสนอเรื่องเพื่อให้บรรลุผล โดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณ๑ ควรได๎ปฏิบัติ ดังนี้
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2.1 สร๎างความพร๎อมและเร๎าความสนใจให๎เด็กกํอนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
2.2 ใช๎สื่อตามลาดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กาหนดไว๎
2.3 ไมํควรให๎เด็กเห็นสื่อหลาย ๆ ชนิดพร๎อม ๆ กัน เพราะจะทาให๎เด็กไมํสนใจกิจกรรมที่ครู
สอน
2.4 ครูควรยืนอยูํด๎านข๎างหรือด๎านหลังของสื่อที่ใช๎กับเด็ก ครูไมํควรยืนหันหลังให๎เด็ก
จะต๎องพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก พร๎อมทั้งสารวจข๎อบกพรํองของสื่อที่ใช๎ เพื่อนาไปปรับปรุง
แก๎ไขให๎ดีขึ้น
2.5 เปิดโอกาสให๎เด็กได๎รํวมใช๎สื่อ
ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน
การใช๎สื่อในระดับกํอนประถมศึกษา ควรระวังในเรื่องตํอไปนี้
1. วัสดุที่ใช้
- ต๎องไมํมีพิษ
- ไมํหัก และแตกงําย
- มีพื้นผิวเรียบ ไมํเป็นเสี้ยน
2. ขนาด
- มีขนาดใหญํเกินไป หรือมีขนาดไมํเหมาะสมกับเด็ก ยากตํอการหยิบยก เพราะ
อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก เป็นอันตรายตํอเด็ก ใช๎ไมํสะดวก เชํน กรรไกรขนาดใหญํ โต๏ะ เก๎าอี้ ที่ใหญํและ
สูงเกินไป
- มีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะนาไปอม หรือกลืน ทาให๎ติดคอหรือไหลลงท๎องได๎
เชํน ลูกปัดเล็ก ลูกแก๎วเล็ก ฯลฯ
3. รูปทรง
- รูปทรงแหลม
- รูปทรงเหลี่ยม เป็นสัน
4. น้าหนัก
- น้าหนักมาก เด็กยกหรือหยิบไมํไหว อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายตํอตัวเด็ก
5. สือ่ ที่เป็นอันตรายตํอตัวเด็ก เชํน สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ
6. สี ที่เป็นอันตรายตํอสายตา เชํน สีสะท๎อนแสง ฯลฯ
การประเมินการใช้สื่อ
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ควรพิจารณาจากองค๑ประกอบ 3 ประการ คือ ครู เด็ก และสื่อ เพื่อจะได๎ทราบวําสื่อนั้นชํวยให๎เด็ก
เรียนรู๎ได๎มากน๎อยเพียงใด จะได๎นามาปรับปรุงการผลิตและการใช๎สื่อให๎ดียิ่งขึ้น โดยใช๎วิธีสังเกตดังนี้
1. สื่อนั้นชํวยให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎เพียงใด
2. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด
3. สื่อนั้นชํวยให๎การสอนตรงกับจุดประสงค๑หรือไมํ ถูกต๎องตามเนื้อหา และทันสมัยหรือไมํ
4. สื่อนั้นชํวยให๎เด็กสนใจมากน๎อยเพียงใด เพราะเหตุใด
การเก็บรักษาและซ่อมแซมสื่อ ดาเนินการดังนี้
1. เก็บสื่อให๎เป็นระเบียบ และเป็นหมวดหมูํตามลักษณะประเภทของสื่อ
2. ฝึกให๎เด็กหยิบสื่อออกมาใช๎ได๎เอง และเก็บเข๎าที่ให๎เรียบร๎อย
3. ฝึกให๎เด็กรู๎ความหมายของรูปภาพ หรือสีที่เป็นสัญลักษณ๑แทนหมวดหมูํประเภทของสื่อ
เพื่อเด็กจะได๎เก็บเข๎าที่ได๎ถูกต๎อง
4. ตรวจสอบสื่อหลังจากที่ใช๎แล๎วทุกครั้งวํามีสภาพสมบูรณ๑ จานวนครบถ๎วนหรือไมํ
5. ซํอมแซมสื่อชารุด และทาเติมสํวนที่ขาดหายได๎ครบชุด
การพัฒนาสื่อ
การพัฒนาสื่อเพื่อใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับกํอนประถมศึกษานั้น กํอนอื่นควรได๎สารวจ
ข๎อมูล สภาพปัญหาตําง ๆ ของสื่อทุกประเภทที่ใช๎อยูํ วํามีอะไรบ๎างที่จะต๎องปรับปรุงแก๎ไข เพื่อจะได๎
ปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับความต๎องการ
แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ปรับปรุงเพื่อให๎ทันสมัยเข๎ากับเหตุการณ๑ ใช๎ได๎สะดวก ไมํซับซ๎อนเกินไป เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก
2. รักษาความสะอาดของสื่อ ถ๎าเป็นวัสดุที่ล๎างน้าได๎ เมื่อใช๎แล๎วควรได๎ล๎างเช็ด หรือปัดฝุุนให๎
สะอาด เก็บไว๎เป็นหมวดหมูํ วางเป็นระเบียบ หยิบใช๎งําย
3. ถ๎าเป็นสื่อที่ครูผลิตขึ้นมาใช๎เอง และผํานการทดลองใช๎มาแล๎ว ควรเขียนคูํมือ
ประกอบการใช๎สื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน๑และวิธีใช๎สื่อ รวมทั้งจานวนชิ้นสํวนของสื่อในชุดนั้น และเก็บ
คูํมือไว๎ในซองหรือถุง พร๎อมสื่อที่ผลิต
แหล่งการเรียนรู้
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ จาเป็นต๎อง
จัดแหลํงการเรียน เพื่อสนองความต๎องการของผู๎เรียนในการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง ได๎รับความรู๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว และถูกต๎องเหมาะสมในลักษณะของแหลํงรวมวิทยาการ
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ความหมายของแหล่งการเรียนรู้
แหลํงการเรียนรู๎ หมายถึง แหลํงข๎อมูลขําวสาร สารสนเทศ แหลํงความรู๎ทางวิทยาการ และ
ประสบการณ๑ที่สนับสนุน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝุเรียน ใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัย
อยํางกว๎างขวาง และตํอเนื่องจากแหลํงตําง ๆ เพื่อเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎และเป็นบุคคล
แหํงการเรียนรู๎
ความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้
- เป็นแหลํงการศึกษาตามอัธยาศัย
- เป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
- เป็นแหลํงปลูกฝังนิสัยรักการอําน การศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
- เป็นแหลํงสร๎างเสริมประสบการณ๑ภาคปฏิบัติ
- เป็นแหลํงสร๎างเสริมความรู๎ ความคิด วิทยากรและประสบการณ๑
ประเภทของแหล่งการเรียนรู้
1. แหลํงการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นประสบการณ๑ที่ผู๎เรียนสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ได๎จาก
สภาพจริง อาทิ อุทยานแหํงชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แมํน้า ลาคลอง ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ เชํน
ฝนดาวตก น้าทํวม แผํนดินไหว ฯลฯ
2. แหลํงการเรียนรู๎ที่จัดหรือสร๎างขึ้น ซึ่งมีทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพื่อใช๎เป็นแหลํง
ศึกษาหาความรู๎ได๎สะดวกและรวดเร็ว
2.1 แหลํงการเรียนรู๎ในสถานศึกษา ได๎แกํ มุมประสบการณ๑ ห๎องเรียน ห๎องสมุด ห๎องศูนย๑
วิชาการ ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ สวนวิทยาศาสตร๑ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนธรรมะ สนาม
กีฬา ฯลฯ
2.2 แหลํงการเรียนรู๎นอกสถานศึกษา ได๎แกํ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ๑ สถาบันค๎นคว๎าวิจัย
สถานประกอบการ แหลํงวิทยาการ แหลํงบริการ สวนสัตว๑ หอศิลป์ ห๎องสมุดประชาชน ฯลฯ
3. แหลํงการเรียนรู๎ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ได๎แกํ ครู ผู๎ปกครอง บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ในด๎านตําง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาทางภาษา เพลงพื้นบ๎าน พิธีกรรมตําง ๆ
ฯลฯ ศิลปินแหํงชาติ บุคคลตัวอยํางข๎างต๎น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
แหลํงการเรียนรู๎ทุกประเภทล๎วนเป็นสํวนเติมเต็มให๎กับการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ครูผู๎สอน และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ควรให๎ความสาคัญและให๎การสนับสนุน ทั้งในการมีสํวนรํวม
และการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อให๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎เรียน
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การดูแลสุขภาพอนามัย
การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ถือเป็นสํวนสาคัญที่สุด เป็นพื้นฐานในการสํงเสริมพัฒนาการ
เด็ก การฝึกสุขนิสัยที่ดีให๎กับเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัย จะทาให๎เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป โรงเรียนวัดบางไกรนอกมีแนวคิดในการสํงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก
ปฐมวัยอยํางครอบคลุมด๎านตํางๆดังนี้
1. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน๑
2. การดื่มนมรสจืดเป็นประจาทุกวัน
3. การรับประทานอาหารวํางที่มีประโยชน๑และหลากหลาย
4. การออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ
5. การดูแลสุขภาพปากและฟัน
6. การฝึกสุขนิสัยที่ดีอื่นๆ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
การรํวมมือกันในการจัดการศึกษา ระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย ตั้งอยูํบนพื้นฐานของ
การเรียนรู๎รํวมกัน เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็กให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ตาม
วิสัยทัศน๑ และพันธ๑กิจของโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกัน ได๎แกํ
1. ผู๎ปกครองสนับสนุนเด็กในการเรียนรู๎ ด๎วยการให๎โอกาส รับฟังความคิดเห็น และดูแลเด็ก
ในทุกเรื่อง
2. ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพิเศษตํางๆ
3. ผู๎ปกครองเป็นเพื่อนรํวมงานกับครู ด๎วยการรํวมทากิจกรรมตามความสามารถและความ
สมัครใจ
4. ผู๎ปกครองเครือขํายมีสํวนรํวมในการกาหนดนโยบาย และสนับสนุนการดาเนินงานของ
โรงเรียนในด๎านตํางๆ
5. ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อเสนอแนะอันเป็นประโยชน๑ทาง
สร๎างสรรค๑ ให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
7. ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการให๎การสนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ๑ สื่อ
การเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ในและนอกโรงเรียนให๎นักเรียนได๎มีโอกาสพัฒนาความรู๎ความสามารถตามวัย
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การบริหารจัดการหลักสูตร
การนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร
ผู๎เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได๎แกํ ผู๎บริหาร ผู๎สอน พํอ แมํ ผู๎ปกครอง และ
ชุมชน มีบทบาทสาคัญยิ่งตํอการพัฒนาเด็ก
1. บทบาทของผู้บริหาร
การจักการศึกษาแกํเด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู๎บริหารสถานศึกษาควร
มีบทบาทดังนี้
1.1. ศึกษาทาความเข๎าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีวิสัยทัศน๑ด๎านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
1.2. คัดเลือกบุคลากรที่ทางานกับเด็กโดยคานึงถึงคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีคุณวุฒิด๎านการปฐมวัยหรือผํานการอบรมด๎านปฐมวัย
1.2.2 มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณ๑ขัน และใจเย็น
1.2.3. เข๎าใจธรรมชาติของเด็ก
1.2.4. พูดจาสุภาพเรียบร๎อย มีระเบียบ สะอาด รู๎จักประหยัด
1.2.5. มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย๑
1.2.6. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสมบูรณ๑
1.3. สํงเสริมให๎ผู๎สอนพัฒนาตนเองอยูํเสมอ
1.4. เป็นผู๎นาในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.5. สนับสนุนการจัดสภาพแวดล๎อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
1.6. นิเทศ กากับ ติดตามการใช๎หลักสูตร โดยจัดให๎มีระบบนิเทศภายในอยํางมีระบบ
2. บทบาทของครู
การพัฒนาคุณภาพเด็ก โดยถือวําเด็กมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎อง
สํงเสริมให๎เด็กสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สอดคล๎องกับพัฒนาการและเต็มศักยภาพ ดังนั้นผู๎สอนจึงมี
บทบาทสาคัญยิ่งที่จะทาให๎กระบวนการเรียนรู๎บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎สอนจึงควรมีบทบาท ดังนี้
2.1. จัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ โดยเสริมสร๎างพัฒนาการเด็กให๎ครอบคลุมทุกด๎าน
2.2. สร๎างบรรยากาศการเรียนที่สร๎างเสริมให๎เด็กทากิจกรรมได๎เต็มตามศักยภาพและความ
แตกตํางแตํละบุคคล
2.3. กระตุ๎นให๎เด็กรํวมคิด แก๎ปัญหา ค๎นคว๎าหาคาตอบด๎วยตนเอง ด๎วยวิธีการศึกษา
2.4. สอดแทรกการอบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ในการจัดการ
เรียนรู๎และกิจกรรมตํางๆ
2.5. ใช๎กิจกรรมการเลํนเป็นสื่อการเรียนรู๎สาหรับเด็ก
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2.6. มีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางผู๎สอนและเด็ก
2.7. ประเมินผลการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสภาพจริงนาผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพเด็ก
2.8. สํงเสริมพัฒนาการทุกด๎านทั้งทางรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2.9. ฝึกให๎เด็กชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
2.10. ฝึกให๎เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเอง และกล๎าแสดงออก
2.11. ฝึกความมีวินัย รู๎หน๎าที่ และการมีนิสัยที่ดี
2.12. ประสานความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา บ๎าน และชุมชน
3. บทบาทของพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให๎แกํเด็ก ผู๎สอนและพํอแมํ ต๎องสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อ
ทาความเข๎าใจตรงกัน ดังนั้นพํอแมํหรือผู๎ปกครองควรมีบทบาท หน๎าที่ดังตํอไปนี้
3.1. มีสํวนรํวมในการกาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา
3.2. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กตาม
ศักยภาพ
3.3. เป็นเครือขํายการเรียนรู๎ จัดบรรยากาศภายในบ๎านให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.4. อบรมเลี้ยงดู เอาใจใสํให๎ความรัก ความอบอุํน และพัฒนาการด๎านตํางๆของเด็ก
3.5. ปูองกันและแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑
4. บทบาทของชุมชน
การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2546 ได๎กาหนดให๎ชุมชน
มีบทบาทในการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยให๎มีการประสานความรํวมมือเพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตาม
ศักยภาพ ดังนั้นชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
4.1. มีสํวนรํวมในการบิหารการศึกษาในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
4.2. มีสํวนรํวมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
4.3. ให๎การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของสถานศึกษา
4.4. สํงเสริมให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4.5 ประสานงานกับองค๑กรเพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการของชุมชน
4.6. มีสํวนรํวมทาหน๎าที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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การบริหารจัดการหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความต๎องการและความรํวมมือของทุกฝุาย เพื่อให๎บริการ
จัดการหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัย เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดการบริหารจัดการหลักสูตรไว๎ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ
กาหนดเวลาเรียนในแตํละวัน ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก
6 กิจกรรม ดังตํอไปนี้
การพัฒนา
4 ปี
5 ปี
ชั่วโมง : วัน
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)
(ประมาณ)
1. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ
0.5
0.5
2. การเลํนเสรี(เลํนตามมุม)
1
1
3. กิจกรรมสร๎างสรรค๑
1
1
4. การจัดประสบการณ๑
0.5
0.5
5. กิจกรรมกลางแจ๎ง
0.5
0.5
6. เกมการศึกษา
1
1
รวมเวลาโดยประมาณ
4.5
4.5

