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๒. สาระที่ควรเรียนรู้   
  สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีนำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจากนำสาระที่ควรรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ 
ทั ้งนี ้ ไม่เน้นการท่องจำเนื ้อหา ผู ้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ ้นเองให้สอดคล้องกั บวัย                   
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื ่นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับ
ผู ้อื ่น การตระหนักรู้เกี ่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒ เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี ่ยวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน  
สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด ็กควรเร ียนร ู ้ เก ี ่ยวกับช ื ่อ ล ักษณะ ส ่วนประกอบ                       
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจำวันที่ แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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การจัดประสบการณ์    
 

 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ -๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรม                   
ในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย                    
เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู ้อย่างหลากหลาย เพื ่อพัฒนาเด็ก                  
โดยองค์รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให ้เด ็กได ้ร ับการพัฒนา โดยให้ความสำค ัญก ับกระบวนการเร ียนรู้                         
และพัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง      
ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
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  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั ้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 

 ๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบ 
เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้
ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที ่สำคัญผู ้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรมประจำวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
   ๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
    วัย ๓ - ๔ ปี มีความสนใจประมาณ   ๘ - ๑๒ นาท ี
    วัย ๔ - ๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาที  
    วัย ๕ - ๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที 
   ๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั ้งในกลุ ่มเล็กและกลุ ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที 
   ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 
   ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมากนัก 
เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
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  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
  การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตร ี
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓  การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิส ัยที ่ดี 
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตร
ประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวัง
อันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร 
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ ก ศึกษานอกสถานที่                
เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และทำกิจกรรม     
ทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
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   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื ่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่
สงสัยใคร่รู ้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ มุ่ง
ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นสำคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ โดย
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 

การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู 
 

  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์มีสภาพแวดล้อมที ่ร่มรื ่น กว้างขวาง เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้                     
จัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างและความต้องการของเด็ก ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงที่เกิดจากการรับรู ้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านการจัดกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก                  
โดยจัดทั้งในและนอกห้องเรียนและคำนึงถึงความปลอดภัย 
 

การจัดสภาพแวดลอม 
 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมใช้พื้นที่ของโรงเรียนอย่างคุ้ม
ประโยชน์ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เพ่ือให้เด็กเกิดความสุข สนุกไปสู่การเรียนรู้ผ่าน
การเล่นไม่เคร่งเครียดและง่ายต่อการปฏิบัติ การจัดบบรรยากาศการเรียนรู้จึงแบ่งเป็น 3 ด้าน  
 ๑. การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ 
   เปนการจัดการสภาพแวดลอมตามแนวคิดเรื่องการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานและการ
เรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การจัดการจึงมีเปาหมายใหเด็กอยูรวมกันอยางมีสุขอนามัยที่
ดี มีพื้นที่ในการตอบสนองการทํากิจกรรมตางๆ อยางคลองตัว และตอบสนองการทํากิจกรรมที่
หลากหลาย ลักษณะการจัดการจึงเนนในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกที่จะทํา
ใหรสูึกคลองตัว สดใสกระฉับกระเฉง ความพรอมของหองเรียนในสถานศึกษาที่มีลักษณะกายภาพที่ดี 
คือ มกีารถายเทอากาศที่ดี 
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   สภาพแวดลอมในหองเรียน คํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาดเปาหมายการพัฒนา
เด็ก ความเปนระเบียบ ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอนุ มั่นใจ และมีความสุข โดย
คํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 
  ๑. การจัดวางวัสดุอุปกรณ สื ่อ เครื ่องเลน ครุภัณฑ์เหมาะสม สอดคลองกับวัยและ
พัฒนาการเพื่อใหเด็กสามารถใชหรือทํากิจกรรมไดสะดวกดวยตนเอง  
   ๒. วัสดุอุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครภุัณฑ์มีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
  ๓. การจัดพื้นที่ในหองเรียนเหมาะสม เลือกที่ตั้งครุภัณฑ อุปกรณตางๆ และมุมประสบกา
รณ คํานึงถึงทิศทางลม แสงสวางเพียงพอตอการทํากิจกรรม ไมมีแสงแดดสองรบกวนสายตาเด็กขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม ทุกจุดของหองสามารถมองเห็นไดโดยรอบ การจัดวางครุภัณฑและอุปกรณ สะดวกต
อการปฏิบัติกิจกรรม มีการกําหนดขอบเขตของมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ โดยใชครุภัณฑ/ชั้นวาง
ที่ใหเห็นขอบเขต 
   ๔. สภาพแวดลอมในหองมีความสะอาดและปลอดภัยจากสัตว แมลง พืช และสารเคมีที่มี
พิษ                ครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี ไมควรมีมุมแหลมที่เปนอันตราย 
  ๕. มีการแบงพ้ืนที่ในห้องเรียนอย่างเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
  -  มีพ้ืนที่อำนวยความสะดวกเพ่ือเด็ก ครูผู้สอน และพ่ีเลี้ยง 
  -  มีพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
  -  มีมุมของเล่นและมุมประสบการณ์เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสเล่นอย่างเสรี 
 ๖. จัดพ้ืนที่แสดงผลงานและเก็บของอย่างเป็นสัดส่วน 
 ๗. มีห้องปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เด็กสามารถเข้าไปทำกิจกรรมการทดลองได้ 
 ๘. มีห้องศูนย์พัฒนาสมรรถภาพนักเรียนปฐมวัย 
     ภายในห้องเรียนมีบุคลากรพี่เลี้ยงประจำห้อง มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
      สภาพแวดลอมนอกหองเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์มีพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน ประกอบด้วย สนามเด็กเล่น ที่นั่งเล่นพักผ่อน บริเวณธรรมชาติ สนามหญ้า และสนามกีฬา
ต่างๆ มีลานเอนกประสงค์ที่ใช้จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการกล้าแสดงออกและมีความ
มั่นใจในตนเองรวมถึงห้องปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่เด็กสามารถเข้าไปทำกิจกรรมการ
ทดลองได้ มีห้องศูนย์พัฒนาสมรรถภาพนักเรียนปฐมวัย ห้องสมุด ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่แยกออกเป็น
สัดส่วนมีขนาดเหมาะสมกับวัย 
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การประเมินพัฒนาการ 
 

 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำ
ข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่
สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด 
ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และ
ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 

 ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
  หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 ๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก สำหรับวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก  พฤติกรรมการ
สนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
  1) เป็นผู ้นำและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ให้ความเห็นชอบกำหนดวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุร่วมกับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทั้ง 3 ระดับชั้น 
  2) จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน จัดจ้างครูพี่เลี้ยงที่มีความรู้ผ่านการอบรมเรื่องการดูแล
บริบาลเด็กครบทุกห้องเรียน 
  3) จัดให้มีการบริการการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาค  และปฏิบัติการรับเด็ก
ตามเกณฑ์      ที่กำหนดครบทุกชั้นเรียน 
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  4) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และนำผลการอบรมมาพัฒนา
เด็ก 
  5) สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ ่ายในการจัดทำหลักส ูตร
สถานศึกษา 
   6) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตรอยางเปนระบบ และ
มีการประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
    7) สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรูที่เอื้ออํานวยต
อการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
  8) นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยจัดใหมีการนิเทศ
ภายใน              อยางมีระบบ 
   9) กํากับ ติดตามใหมีการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยในสถานศึกษา และนํา
ผลจากการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
    10) กํากับ ติดตามใหมีการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช เพ่ือนําผล
จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับความต
องการของเด็ก บริบทสังคมและใหมีความทันสมัย 
 ๒. ผสูอนระดับปฐมวัย  
  การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือวาเด็กมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง                  
สงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
ผูสอนจึงมีบทบาท สําคัญยิ่งในการจัดทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และนําหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยไปสูการปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลสําเร็จ                  
ตามเปาหมาย ผูสอนจึงควรมีบทบาท/หนาที่ ดังนี้  
   ๑) บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร  
   - ทําหนาที ่วางแผน จัดทําหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร หน วยการจัด                  
ประสบการณ การจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผลพัฒนาการ  
    - จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กมีอิสระในการเรียน
ร ูเปดโอกาส ใหเด็กเลน/ทํางานและเรียนรู ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม  
    - ประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของเด็ก ชุมชน และทองถิ่น  
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  ๒) บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู  
    - จัดประสบการณการเรียนรูที่เด็กกําหนดขึ้นดวยตัวเด็กเอง และผูสอนกับ                 
เด็กรวมกันกําหนด เพื่อพัฒนาเด็กใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานในชีวิตประจําวัน ในการแสวงหา
คําตอบหรือหาคําตอบในสิ่งที่เด็ก เรียนรูอยางมีเหตุผล  
   - จัดประสบการณกระตุนใหเด็กรวมคิด แกปญหา คนควาหาคําตอบดวยตนเอง 
ดวยวิธีการ ศึกษาท่ีนําไปสูการใฝรแูละพัฒนาตนเอง  
    - จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศการเรียนร ูที่สรางเสริมใหเด็กปฏิบัติ
กิจกรรม ผานการเลนไดเต็มตามศักยภาพและความสามารถของเด็กแตละคน 
    - สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการจัดการ
เรียนรูกิจวัตรประจําวัน และกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 141คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป  
    - จัดกิจกรรมการเลนที่มีจุดมงุหมายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสิ่งแวดลอม ตลอดจน
มีการ ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และเรียนรูวิธีการแกปญหาขอขัดแยงตางๆ  
    - ใชปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและเด็กในการดําเนินประสบการณการเรียน
การสอน อยางสมํ่าเสมอ  
    - จัดการประเมินผลพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริง และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพเด็กใหเต็มตามศักยภาพ และนํามาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ
ของตนใหมีประสิทธิภาพ  
 ๓) บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก  
   - สังเกตและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา  
    - ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน  
   - ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเอง และกลาแสดงออก  
   - ฝกการเรียนรูหนาที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี  
   - จําแนกพฤติกรรมเด็กและสรางเสริมลักษณะนิสัย และแกปญหาเฉพาะบุคคล  
   - ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื ่อให เด็ก                    
ไดพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  
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 ๔) บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน  
    - นํานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ
บริบทสังคม ชุมชน และทองถิ่น  
   - ใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกเด็ก  
   - จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการเรียนรู  
และพัฒนา สื่อการเรียนรู 
    - พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะของผูใฝรู มีวิสัยทัศน 
และทันสมัย ทันเหตุการณในยุคของขอมูลขาวสาร  
 

 ๓. พอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดให
แกเด็กที ่ผูสอนและพอแมหรือผูปกครอง ตองสื ่อสารกันตลอดเวลา เพื ่อสรางความเขาใจและ                     
พรอมรวมมือกันในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็ก พอแมหรือผูปกครอง ควรมีบทบาทหนาที่ 
ดังนี้  
  ๑) มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และใหความเห็นชอบ กําหนดแผนการ
จัด ประสบการณของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก  
 ๒) รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการจัดประสบการณการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาเด็กตามศักยภาพ  
 ๓) เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอ้ือตอการเรียนรู  
 ๔) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน  
 ๕) อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส ใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ               
ดานตางๆ ของเด็ก  
 ๖) ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เก่ียวของ  
 ๗) เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมีคุณธรรม
นําไปสู การพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู  
 ๘) มีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
 

๔. ชุมชน/ทองถิ่น  
  ชุมชน/ทองถิ ่น มีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการประสานความ                 
รวมมือ เพื่อรวมกันพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ดังนี้  
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 ๑) มีสวนรวมในการสงเสริมการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคม/ชมรมผูปกครอง  
 ๒) มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ                  
ของ สถานศึกษา  
 ๓) เปนศูนยการเรียนรูเครือขายการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู              
ใหเด็กไดเรียนรู มีประสบการณจากสถานการณจริง  
 ๔) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา 
ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ               
ทองถิ่น และของชาติ  
 ๕) ประสานงานก ับองค กรทั ้ งภาคร ัฐและเอกชน เพ ื ่อให สถานศึกษาเป นแหล ง                 
วิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  
 ๖) มีสวนรวมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
โดยทําหนาที่ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การพัฒนาผูสอนและบุคลากรปฐมวัย  
  การพัฒนาผูสอนและบุคลากรปฐมวัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีความสําคัญมากในการ 
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพราะเปนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูสอน                       
ใหสามารถ นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการออกแบบพัฒนาหลักสูตร 
การจัดประสบการณ  การเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมในและนอกหองเรียน การจัดพัฒนาสื่อ                      
สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรู การประเมินพัฒนาการ โดยมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค                    
ต ัวบ งช ี ้  และสภาพที ่พ ึงประสงค ของ หล ักส ูตรสถานศึกษาปฐมว ัยเป นเป าหมายส ําคัญ                                     
ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก สถานศึกษาจึงควรกําหนดแนวทาง การพัฒนาผูสอนและบุคลากรปฐมวัย 
ดังนี้  
  ๑) สํารวจและประเมินความตองการในการพัฒนาตนเองของผูสอนและบุคลากรปฐมวัย 
และนํา ขอมูลมาจัดทําแผนการพัฒนาตนเองท้ังแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว  
 ๒) พัฒนาผ ูสอนและบุคลากรปฐมวัยในดานการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัด
ประสบการณ เทคนิควิธีการ จัดประสบการณ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน และดานอื่นๆ ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูสอน และบุคลากรปฐมวัย ควรใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เชน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม PLC เปนตน  
 ๓) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมความรู โดยการจัดหาเอกสารดานหลักสูตร แนวทางการจัด
ประสบการณ ตลอดจนองคความรูดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหผูสอนและบุคลากรปฐมวัย
ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  
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 ๔) สงเสริมใหผ ูสอนและบุคลากรปฐมวัยมีโอกาสในการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู รวมกัน                               
รวมปรึกษาและ วางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อใหผูสอนเข
าใจบทบาทหนาที่และภารกิจ ของตนในการนําหลักสูตรไปสูปฏิบัติสงผลดีตอการทํางานรวมกันในการ
จัดประสบการณการเรียนรูที่เปนการสราง รอยเชื่อมตอในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดเปนอยางดี  
 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร  
  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความจําเปนอยางยิ่งที ่สถานศึกษาตองจัดหางบประมาณและทรัพยากรที่                      
จําเปนเพื่อสนับสนุน ใหการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ที่กําหนด โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
 ๑) จัดหาและจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช ในการจัดประสบการณการเร ียนรู  การจัด
งบประมาณสงเสริมกิจกรรม การเรียนรู/โครงการ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การพัฒนาบุคลากร 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ ปฐมวัย และการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
 ๒) จัดซื้อและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน 
จัดซื้อ และจัดหาสื่อของเลนที่สงเสริมพัฒนาการเด็กตามมุมประสบการณตางๆ การพัฒนาสนามเด็ก
เลน และแหลงเรียนรู ที่หลากหลาย รวมถึงการจัดเตรียมของใชสวนตัวใหแกเด็กตามความจําเปน      
เพ่ือการดูแลอนามัยสวนบุคคลและ การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเด็กไดอยางสะดวกและปลอดภัย  
 ๓) กํากับติดตามการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  
 ๔) การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน                     
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให เปนไปตามหลักการพัฒนาเด็กทุกช วงวัย                          
ระดมทรัพยากรในการ จัดหาผูสอนที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณดานการศึกษาปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก                         
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการพัฒนา สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  
 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ  
  การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวน
การสําคัญ ในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู บริหารสถานศึกษาและ                   
ผูมีบทบาทหนาที่ที่เกี ่ยวของ ควรใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การตรวจเยี่ยม การสังเกตการสอน                 
ในชั ้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดประสบการณ ทั ้งนี ้ ควรดําเนินการ                  
นิเทศกํากับ ติดตามอยางเปนระบบ และเปนกัลยาณมิตร เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
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 ๑) ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนระดับปฐมวัย เพื่อรวมกันกําหนดความตองการ 
และชวงเวลาในการจัดทําปฏิทินการนิเทศหรือแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามที่เหมาะสม ตอเนื่อง 
และเปนรูปธรรม  
 ๒) สรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหแก
บุคลากร ที่เก่ียวของทุกฝาย  
 ๓) ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามตามแผนการนิเทศ และนําผลการนิเทศมาวางแผนเพ่ือ
จัด กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรปฐมวัยตามความตองการจําเปนอยางตอเนื่อง  
 ๔) นําขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม มาใชเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนกระบวนการเชิงระบบเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
และ สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพของหลักสูตร การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสมต
อไป ซึ่งแนวทางการประเมิน หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย  
 ๑. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช  เปนการประเมินกระบวนการร างหลักสูตร
สถานศึกษา ปฐมวัย ควรดําเนินการ ดังนี้  
   ๑) การวิเคราะหขอมูลความจําเปนพื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการรางหลักสตูร 
สถานศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศจากการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย                  
ฉบับเดิม ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชหลักสูตรที่ผานมา มีผลสําเร็จอะไรบาง                      
มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง ในการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ                        
เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา การ
ประเมินพัฒนาการ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ผลการสอบถามความตองการของพอแม ผูปกครองและชุมชน เพื่อใหไดสารสนเทศที่เกี่ยวของ
นําไปใชในการรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
 ๒) การตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนการประเมินเอกสาร 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อพิจารณาความสอดคลอง เหมาะสมเกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ        
ของหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัย โดยใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก                 
ผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชน องคกร ผูเชี ่ยวชาญ                     
และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดสารสนเทศที่จะนํา ไปใชในการปรับปรุงและแกไขเอกสารหลักสูตรใหมี
ความเหมาะสมและมีคุณภาพ  
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 ๓) การประเมินความพรอมกอนนําหลักสูตรไปใช เปนการประเมินความพรอมและความ
พอเพียง ดานปจจัยหรือทรัพยากรในการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดแก ดานบุคลากร                          
มีจํานวนพอเพียงหรือไม มีคุณลักษณะพรอมที่จะจัดประสบการณมากนอยเพียงใด ดานเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร มีความพรอมและพอเพียงตอการจัดประสบการณหรือไม               
ดานสื่อและแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการจัด ประสบการณมีพอเพียงหรือไม เพื่อการจัดการพัฒนา
หรือการจัดซื้อและจัดหาใหทันตอการใชหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ประเมินโดยใชวิธีการสนทนา
กลมุ การตรวจสอบรายการ หรือการสอบถาม  
 ๒. การประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร เปนการประเมินกระบวนการใช
หลักสูตร เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริมสนับสนุนการใช
หลักสูตร เพื่อศึกษา ความกาวหนาของการใชหลักสูตรเปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรเปนไป
ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไร ควรมีการปรับปรุงแกไขใน
เรื่องใดบาง ประเด็นการประเมิน ไดแก การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมและ
บุคลากร การนิเทศ การฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ิมเติมระหวางการใชหลักสูตร การจัดป
จจัยและสิ่งสนับสนุนการใชหลักสูตร ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการจัด ประสบการณการเรียนรู    
ไดแก การจัดกิจกรรมและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน การเลือกและ ใชสื่อการ
จัดการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ ความรูความสามารถของผ ูสอนและบุคลากร และประเด็น
ประเมิน เกี่ยวกับการจัดมุมประสบการณ ไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน 
การตรวจสอบคุณภาพ หลักสูตรระหวางการใชอาจใชวิธีการนิเทศ ติดตาม การสอบถาม การสนทนา
กลมุ หรือการสังเกต  
 ๓. การประเมินหลังการนําหลักสูตร  เปนการประเมินหลักสูตรทั ้งระบบ หลังจาก
ดําเนินการใช หลักสูตรครบแตละชวงอายุแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัย และสรุปผลภาพรวมของหลักสูตรที่จัดทําวาบรรลุผล
ตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัยหรือไม บรรลุผลมากนอยเพียงใด ตองมีการปรับปรุง
หรือพัฒนาสวนใดบาง ปรับปรุงหรือพัฒนา อยางไร ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
หลักสูตร ไดแก การบรรลุผลตามมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงคตามหลักสูตร การบรรลุผลตาม
เปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่กําหนดไว ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
หลักสูตร ไดแก หนวยการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัย การจัด
ประสบการณการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การบริหาร จัดการหลักสูตร 
และการสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษา ประเมินโดยใชวิธีการตรวจสอบรายการการศึกษา เอกสาร 
การสอบถาม หรือการสนทนากลุม  

 



 

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบลูอุปถัมภ์ ๒๕๖๓ 

94 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด สถานศึกษาต้อง
คำนึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น 
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและ              
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 

 ๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
สภาพปัจจุบัน สภาพต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ 
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพื่อกำหนดประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรรู้           
ในแต่ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู ้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ ่งสถานศึกษาอาจกำหนด
โครงสร้างหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  ๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนนำ
หลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพื ่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
หลังจากที่ได้จัดทำแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการทำหลักสูตร 
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ผู้เชี ่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ การประเมินระหว่างการดำเนินการใช้หลักสูตรเป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และ
การประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้
หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดทำควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างไร 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการ
ประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท 
เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที ่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กำหนด โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื ่อให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถ
เลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 ๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มี
ความพิการแต่ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก 
ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 
 ๓. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงให้การ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ควรมีการส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนา
ต่อไป 
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การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

 การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที ่ ๑ มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลสำเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือทำความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่
จะเอ้ือต่อการเชื่อมต่อการศึกษา โดยดำเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้งสอง
ระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอน
และบุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 
ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู ้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ
และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีที ่โรงเรียนไม่มีช ั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู ้บริหาร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
  ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่น  ๆ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้ 
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  ๒.๑ เก ็บรวบรวมข้อมูลเก ี ่ยวกับต ัวเด ็กเป ็นรายบุคคลเพื ่อส ่งต ่อผ ู ้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะทำให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็ก ในการ
ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที ่ดี  ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการสำรวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กท่ีส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
  ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจต
คติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควร
ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้สอนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล   
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู ้และสร้างความสัมพันธ์ที ่ด ีกับเด็ก พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
  พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรดำเนินการ
ดังนี้ 
  ๔.๑ ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
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  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กำลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้
บุตรหลานปรับตัวได้ดีขึ้น 
 

การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดำเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนำข้อมูล
จากรายงานผลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อไป 
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แนวทางในการสรา้งการเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
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โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  มีแนวทางในการสร้างการเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ดังนี้ 

การวิเคราะห์การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ด้านทักษะทางภาษา 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 
สภาพที่พึงประสงค์  
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
๙.๑,๒ เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
 
 

๑.การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๒.การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
๓.การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราวต่าง ๆ  
๔.การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความ
ต้องการ 
๕.การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง 
หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๖.การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
๗.การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการ
กระทำต่าง ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ ๓  การฟัง  การดูและการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม 
๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และ
ความบันเทิง 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
๕. มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

 ๘.การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๙. การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

 

มาตรฐานที่ ๙.๒ อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 
สภาพที่พึงประสงค์  
๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์  คำ ด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ 
 
 
 

๑.การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 
๒.การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน 
การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๓.การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
๔.การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำและ
ข้อความ 
๕.การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตาม
บรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
๖.การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิด
เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และนิสัยรักการ
อ่าน 
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. อ่านออกเสียงคำคล้องจอง 
๒. บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 
๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

 ๗.การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการ
อ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๘.การคาดเดาคำ วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้าง
ซ้ำ ๆกัน จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง 
๙. การเล่นเกมทางภาษา 

๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบ
เห็นในชีวิตประจำวัน 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 

 ๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตามแบบเขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง 
 
 
 

๑.การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
๒.การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียน
อิสระ 
๓.การเขียนคำที่มีความหมายกับเด็ก/คำคุ้นเคย 
๔.การคิดสะกดคำและเขียนเพ่ือสื่อความหมาย
ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
 

สาระท่ี ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการอ่านเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ 
๓. มีมารยาทในการเขียน 
สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและ
รักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย 
๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ 
๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการ
คิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิด
รวบยอด 
สภาพที่พึงประสงค์  
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
 

๑.การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
๒.การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมอง
ที่ต่างกัน 
๓.การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และ
ระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระทำ 
ภาพวาด ภาพถ่ายและรูปภาพ 
๔.การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
 

สาระท่ี ๑  จำนวนและ
พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. บอกจำนวนของสิ่ง
ต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ 
ตามจำนวนที่กำหนด 
อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
แสดงจำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ 
 

สาระท่ี ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณ
ต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 
(หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง เช่น หน่วย
ต้นไม้ หน่วยสัตว์โลกน่ารัก หน่วย
สิ่งมีชีวิต-สิ่งไม่มีชีวิต) 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป 
๑๐.๑.๓ จำแนกและจับกลุ่มสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ลำดับ 

๕. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนก
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง 
๖. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน 

มาตรฐาน ค ๒.๑ 
๒. เปรียบเทียบจำนวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมาย  =  ≠ 
> < 
๓. เรียงลำดับจำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
ตั้งแต่ ๓-๕ จำนวน 
สาระท่ี ๒  การวัดและ
เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  
 
 

มาตรฐาน ว ๑.๒   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และบอกหน้าที่
ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์และ
พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของ
ส่วนต่างๆ ของ 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. วัดและเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตร  
เป็นเมตร 
๒. วัดและเปรียบเทียบ
น้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 

ร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ (หน่วยการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยง เช่น หน่วยร่างกายของฉัน) 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 
สภาพที่พึงประสงค์  
๑. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง 
 ๒. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓ มีความสามารถในการ 

๗. การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้าง
รูปแบบ 
๘. การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
๙. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
ของสิ่งต่างๆ 
๑๐. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
๑๑. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่างๆ  

สาระท่ี ๒  การวัดและ
เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรง
สี่เหลี่ยม มุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย  

สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้วัตถุ
ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
ประกอบกัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได้ 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สำคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
สภาพที่พึงประสงค์  
๑. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผล
ที่เกิดขึ้น  
๒. ระบุปัญหา  สร้างทางเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหา 

๑๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
๑๓. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
๑๔. การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
๑๕. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
 ๑๖. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
 

 (หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง เช่น หน่วย
บ้านแสนสุข หน่วยของเล่นของใช้ หน่วย
วิทยาศาสตร์น่ารู้) 
 มาตรฐาน ว ๒.๓   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
เช่น หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้)  
สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์สำคัญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

๑๗. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
๑๘. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
๑๙. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 
 
 
 

 ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน
และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ใน
เวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (หน่วย
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยง เช่น หน่วยกลางวัน
กลางคืน) 
สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒   
ตัวช้ีวัดชั้น ป.๑ 
๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ 
๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 
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วิเคราะห์การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ด้านทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สำคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม (หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
เช่น หน่วยเทคโนโลยีก้าวไกล และการจัด
กิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย) 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

๑. การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๒. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
๓. การสืบเสาะความรู้เพื่อค้นหาคำตอบ
ข้อสงสัยต่างๆ 
 

สาระท่ี ๓ สถิติ และความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ 
ตัวช้ีวัด ป.๑ 

คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบ 
ชั้นประถมปีท่ี ๓  
➢ แสดงความกระตือรือร้นสนใจที่จะ

เรียนรู้  
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์สำคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ มีเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้
วิธีการหลากหลายด้วยตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไหร่” 
“อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ 

๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และการนำเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 

๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนด
รูป ๑ รูป แทน ๑ หน่วย 

มีความคิด สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษา
ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
➢ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้
ความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงชีวิตศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำ
โครงงานหรือชิ้นงานที่กำหนดให้หรือตาม
ความสนใจ (การจัดกิจกรรมการทดลอง
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
และการทำโครงงาน) 
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การวิเคราะห์การเชื่อมโยงกิจกรรมการสอนภาษอังกฤษในระดับปฐมวัย 
ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ 

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามตัวช้ีวัด ป.๑ 

 

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

เรียนรู้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน 
➢ Stand up 
➢ Sit down 
➢ Listen 
➢ Stop 

ต ๑.๑ ป.๑ /๑ ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง 

๑. เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษ A – Z ผ่านการร้อง
เพลง การชมการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับ Alphabet  
๒. จับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีเหมือนกัน ผ่านการ
ทำใบงาน การเล่นเกมการศึกษา 

ต ๑.๑ ป.๑ /๒ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่าน
ออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหน่วยการเรียนรู้ 
เช่น 
➢ หน่วยร่างกายของฉัน  
➢ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Eye, Ear, 

Mouth, Leg, Foot ฯลฯ 
➢ หน่วยผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

Fruit, Orange, Grape, Mango, 
Banana, Apple ฯลฯ 

➢ หน่วยบ้านแสนสุข 
➢ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Father, 

Mother, Sister,  Brother, Me ฯลฯ 

ต ๑.๑ ป.๑ /๓ เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคำและกลุ่มที่ฟัง 
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

➢ หน่วยโรงเรียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้แก่ 
Student, Teacher, School, Pencil, 
Rubber ฯลฯ 

 

๑. เรียนรู้คำทักทายง่ายๆ ข้อความที่แนะนำตนเอง 
และการกล่าวลา 

➢ Hello 
➢ Hi 
➢ Good morning 
➢ Good Afternoon 
➢ Good evening 
➢ How are you 
➢ I am…… 
➢ I am fine. 
➢ Goodbye. ฯลฯ 

๒. เรียนรู้ข้อความการกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ 
➢ Thank you. 
➢ I am sorry. 

ต ๑.๒ ป.๑/๑ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 

เรียนรู้คำศัพท์ประโยคที่ใช้ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ได้แก่ 

➢ What’s your name? 
➢ My name is…………… 
➢ I am………………  

ต ๑.๒ ป.๑/๔ พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหน่วยการเรียนรู้ 
เช่น 
➢ หน่วยสีสันหรรษา 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Red, Yellow, Green, 
Orange, Black ฯลฯ 

ต ๑.๓ ป.๑/๑ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว 

➢ หน่วยคณิตศาสตร์หน้ารู้ คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ One, Two, Three, 
Four, Five, Big, Small, Long, Short 
ฯลฯ 

ต ๑.๓ ป.๑/๑ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว 

➢ หน่วยของเล่นของใช้ คำศัพท์ภาษอังกฤษ 
ได้แก่ Doll, Ball, Bicycle, Kite ฯลฯ 

ต ๒.๑ ป.๑/๑ พูดและทำทา่ประกอบตาม
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

การแสดงบทบาทสมมติการทักทายแบบสากล 
เช่น การจับมือ การโบกมือ การใช้สีหน้าท่าทางใน
การแนะนำตนเอง ฯลฯ  

ต ๒.๑ ป.๑/๒ บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคญของเจ้าของภาษา 

๑. กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Merry Christmas, 
 Happy New Year 
๒. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ คำศัพท์ภาษอังกฤษ 
ได้แก่ Heart, Love 

ต ๒.๑ ป.๑/๓ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๑. การร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปี ใหม่ 
๒. การร้องเพลงภาษาอังกฤษอย่างง่าย เช่น เพลง Head 
Shoulders knees and Toes, Twinkle Twinkle 
little star , Old mcdonald had a farm, Jingle 
bell ฯลฯ 
๓. การชมการ์ตูน สองภาษาที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย 
๔. การแสดงบทบาทสมมติตามนิทาน 

 

 


