
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )

การศึกษาปฐมวัย 



๑ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

คำนำ 

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๒๓ / 

๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและ
สภาพท้องถิ่น ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาเด็กต้ังแต่แรก
เกิด – ๖ ปีให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ          
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำ 
หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขึ้น บูรณาการกับ หลักสูตรการจัด
การศึกษา เพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี ระดับปฐมวัย หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และกรอบการเรียนรู้
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ี
เหมาะสมกับวัยพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  

ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ตลอดจนชุมชน พ่อแม่
ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งช่วยให้หลักสูตร มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและ
เยาวชนของชาติสืบไป  

 
                                                                                    นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

แนวคิดของหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ขึ้น โดยยึดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน หลักการ บนพื้นฐานแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัยสากล และความเป็นไทย ครอบคลุมการอบรมเล้ียงดู การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม และการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการเรียนรู ท่ี
ส่งผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ดวยความรวมมือ
ของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัว ชุมชน สังคม และทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สูการสรางคนไทยที่มีศักยภาพในอนาคต เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหกาวหนา
อยา่งยั่งยืน ท้ังนี้ หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ พัฒนาขึ้นมาโดย
อาศัยแนวคิด ดังนี้ 
 ๑.  แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของเด็กจะมีลำดับข้ันตอนในลักษณะเดียวกันตามวัย
ของเด็ก แตอัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการผานขั้นตอนตาง ๆ ของเด็กแตละคน อาจแตกตาง
กันได โดยในขั้นตอนแรกๆ จะเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาการขั้นตอไป พัฒนาการประกอบดวย ดานรางกาย                 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปญญา ซึ่งพัฒนาการแตละดานมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน 
รวมทั้งส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงเปนเสมือนหนึ่งแนวทางใหผูสอนหรือผู
เกี่ยวของไดเขาใจเด็ก สามารถอบรมเล้ียงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการ
ตามวัยและความแตกตางของแตละบุคคล เพื่อสงเสริมเฝาระวัง และชวยแกไขปญหาใหเด็กไดพัฒนาจน
บรรลุผลตามเปาหมายท่ีตองการไดชัดเจนขึ้น 
 ๒. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การ 
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เป็นการคำนึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน ใน
การดูแลพัฒนาและจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กตองไมเนนที่ดานใดดานหนึ่ง จนละเลยดานอื่นๆ ซึ่ง
ในแตละดานของพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีองคประกอบตางๆ ที่ตอง
การการสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยอยางเปนลําดับขั้นตอน สำหรับความเหมาะสมกับ
เด็กแต่ละคน เปนการคํานึงถึงเด็กเปนรายบุคคลที่มีความชอบ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดท่ี
แตกตางกัน โดยใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เพื่อการปฏิบัติตอเด็กที่คํานึงถึงเด็ก
เป็นสําคัญ และความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู  เปนการคํานึงถึงบริบทท่ี
แวดล้อมเด็ก เพื่อใหการเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นอยางมีความหมายและมีความเกี่ยวของกับตัวเด็ก ครอบครัว 
และชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่ 



๕ 

 

๓. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง สมองของเด็กเปนสมองท่ี
สร้างสรรค์และมีการเรียนรูู้ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กบัอารมณ์ สมองเป็นอวัยวะท่ีสำคัญมากท่ีสุดและมีการพัฒนาต้ัง
แตอยูในครรภมารดา ในชวงแรกเกิดถึงอายุ ๓ ป จะเปนชวงที่เซลลสมองเจริญเติบโตและขยายเครือขายใย
สมองอยางรวดเร็ว สมองจะมีพัฒนาการท่ีสำคัญในการควบคุมและมีผลต่อการเรียนรู้ความคิด จินตนาการ 
ความฉลาดและพัฒนาการทุกดาน การพัฒนาของสมองทําใหเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวด
เร็วกวาวัยใด การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain - based Learning) เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง โครงสรางและการทํางานของสมองท่ีมีการ
พัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตามชวงวัย และมีความยืดหยุนทําใหการพัฒนาสมองเกิดขึ้นไดตลอดชีวิต การ
เช่ือมโยงตอกันของเซลลสมองท่ีเปนเครือขายซับซอนและหนาแนนจะเกิดขึ้นกอนอายุ ๕ ป ซึ่งเมื่อเซลลสมอง
และจุดเช่ือมตอเหลานี้ไดรับ การกระตุ้นมากขึน้เท่าใด ยิ่งทำใหส้มองมีความสามารถในการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว
และจดจำได้มากขึ้น แต่หากไม่ได้รับการกระตุนจากประสบการณที่เด็กไดรับอยางหลากหลายจะไมเกิดการ
เชื่อมตอ โดยการกระตุนจุดเชื ่อมตอเหลานั้นเกิดจากการที่เด็กไดรับประสบการณตรงจากการลงมือทํา 
ปฏิบัติดวยตนเองผานการใชประสาทสัมผัสท้ังหา เกี่ยวของสัมพันธกับชีวิตประจําวัน การเรียนรูท่ีสัมพันธกับ
พัฒนาการทางสมอง เปนการเรียนรูจากของจริง ไปหาสัญลักษณ จากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู
นามธรรม โดยคํานึงถึงความสามารถตามวัยและพัฒนาการ อยางไรก็ตาม เมื่อสมองเจริญเติบโตในชวงวัยตางๆ 
และเริ่มมีความสามารถในการทําหนาท่ีในชวงเวลาท่ีตางกัน 

การเรียนรูและทักษะบางอยางจะเกิดขึ้นไดดีท่ีสุดในชวงเวลาหนึ่งท่ีเรียกวา “หนาตางโอกาสของ การ
เรียนรู้” ซึ่งเมือ่ผ่านช่วงเวลานั้นในแตละช่วงวัย ถ้าสมองไม่ได้รับการกระตุ้นหรือได้รับประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
โอกาสที่จะฝกอาจยากหรือทําไมไดเลย สําหรับชวงปฐมวัยเปนชวงโอกาสที่สําคัญในการพัฒนาทักษะสมอง 
หรือ EF (Executive Function) ซึ่งเปนกระบวนการทางความคิดของสมองสวนหนา ทําหนาที่เกี่ยวของกับ
การคิด ความรูสึก และ การกระทำ โดยสมองส่วนนี้กำลังพัฒนามากท่ีสุด เป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด การจัดระเบียบตนเอง ซึ่งสงผลตอการยับยั้งช่ังใจ การคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุ่น
ทางความคิด การใสใจจดจอ การวางแผน การตั้งเปาหมาย ความมุงมั่น การจดจํา การเรียกใชขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องตางๆ และการลงมือทําอยางเปนขั้นตอนจนสําเร็จ ทักษะ
สมอง (EF) จึงเปนทักษะท่ีตอง ไดรับการฝกฝนในชีวิตประจําวันของเด็กผานประสบการณตางๆ หลากหลายท่ี
เปดโอกาสใหเด็กไดคิด ลงมือทํา เพื่อใหเกิดความพรอมและมีทักษะที่สําคัญตอชีวิตในอนาคต  นอกจากนี้
สมองยังเปน็อวัยวะสำคัญสำหรับการเรียนรู้ภาษาและการส่ือสาร การเรียนรู้ภาษาแมของเด็กจะเกิดขึ้นอย่าง
เปนธรรมชาติ จากการปฏิสัมพันธกับพอแมและผูสอนหรือผูเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และสถานการณรอบตัว   

๔. แนวคิดเก่ียวกับการเลนและการเรียนรูของเด็ก การเลนเปนกิจกรรมการแสดงออกของเด็กอยาง
อิสระตามความตองการและจินตนาการสรางสรรคของตนเอง เปนการสะทอนพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กในชีวิตประจําวัน จากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ บุคคล และส่ิงแวดลอมรอบตัว การเลนทําใหเกิดความ
สนุกสนาน ผอนคลายและสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก           
การเลนของเด็กปฐมวัยจัดเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งการเลนอยางมี 



๖ 

 

ความหมายเปนเครื่องมือในการเรียนรูขั้นพื้นฐานท่ีถือวาเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการเรียนรูของเด็ก 
ขณะที่เด็กเลนจะเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กันดวย จากการเลนเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ       
รางกาย ไดใชประสาทสัมผัสและการรับรู ผอนคลายอารมณและแสดงออกถึงตนเอง ไดเรียนรูความรูสึกของ  
ผูอื่น เด็กจะรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสสํารวจ ทดลอง คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและคน 
พบดวยตนเอง การเลนชวยใหเด็กเรียนรูสิ ่งแวดลอม บุคคลรอบตัว และสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทาง         
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา กาวหนาไปตามวัยอยางมีคุณภาพ 

๕. แนวคิดเกี่ยวกับการคํานึงถึงสิทธิเด็ก การสรางคุณคาและสุขภาวะใหแกเด็กปฐมวัยทุกคน เด็ก
ปฐมวัยควรไดรับการดูแลและพัฒนาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกคน โดยมีสิทธิในการอยูรอด สิทธิไดรับ 
การคุ้มครอง สิทธิในด้านพัฒนาการแลละสิทธิการมีส่วนร่วมตามท่ีกฎหมายระบุไว้ เด็กแต่ละคนมีคุณค่าใน
ตนเองและควรสรางคุณคาและคุณภาพชีวิตใหเกิดกับเด็กจากการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาที่มี
คุณภาพ พรอมกับการสงเสริมดานสุขภาวะท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จากการไดรับ
โภชนาการที่ดี การดูแลสุขภาพอนามัย การมีโอกาสพักผ่อน เล่น การปกป้องคุ้มครองจากการเจ็บป่วย และ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตลอดจนการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย อนึ่ง สำหรับ
เด็กปฐมวัยท่ีเปน็กลุ่มเด็กท่ีมีความตองการพิเศษหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ ควรไดรับการดูแล ชวยเหลือ และ
พัฒนาอยางเหมาะสมเชนกัน  

๖. แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูควบคูการใหการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยมุงพัฒนาเด็ก
บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดู ควบคูกับการใหการศึกษาหรือการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอ 
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนอยางเปนองครวม การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยหมายรวมถึง 
การดูแลเอาใจใสเด็กดวยความรัก ความอบอุน ความเอื้ออาทร การดูแลสุขภาพ โภชนาการและความปลอดภัย 
และการอบรมกลอมเกลาใหเด็กมีจิตใจดี มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม และมีทักษะ
ชีวิต การมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอเด็ก การเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็ก และการปฏิบัติตนของผูใหญท่ีดูแลเด็ก ท่ีมุ่ง
ตอบสนองความตองการท้ังดานรางกายและจิตใจของเด็ก โดยมุงใหเด็กมีรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี อารมณ
แจมใส มีความประพฤติดี มีวินัย รูจักควบคุมตนเอง มีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การที่ผูใหญที่แวดลอมเด็ก    
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความมั่นคงทางอารมณและปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก ใชการสรางวินัยเชิงบวกในการ
อบรมบมนิสัย ซึ่งจะชวยใหเด็กเติบโตขึ้นเปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเปาหมายชีวิต มีวินัยในตนเอง    
มีสัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่น สามารถจัดการกับความเครียดและปญหาตางๆได การอบรมเลี้ยงดูจึงเปนแนวคิด
สําคัญท่ีครอบครัวและสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองปฏิบัติอยางสอดคลองตอเนื่องกัน บทบาท
ของผูสอนตองจะเป็นผูอํานวยความสะดวกและสงเสริมกระบวนการเรียนรู โดยการจัดสิ่งแวดลอม และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย ใหเ้ด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ จากการลงมือปฏิบัติ
และคนพบดวยตนเอง มีการกําหนดจุดมุงหมายและการวางแผนในการจัดประสบการณและกิจกรรม ท้ัง
รายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเปนองครวม ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา โดยคํานึงถึงเด็กเปนสําคัญและพัฒนาเด็กแตละคนอยางเต็มศักยภาพ   



๗ 

 

๗.  แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ เด็กปฐมวัยเปน็ช่วงวัยท่ีเรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมท่ี
เหมาะสมตามวัย เปนหนาที่ของผูสอนตองวางแผนโดยบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษา 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และศาสตรอื่นๆ โดยไมแบงเปนรายวิชา แตจะ
มีการผสมผสานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติของแตละศาสตร ในการจัดประสบการณ์เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติเหมาะสมตามวัยของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยการบูรณาการผานสาระการเรียนรูที่ประกอบดวย ประสบการณสําคัญดาน    
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และสาระท่ีควรเรียนรู ไดแก ตัวเด็ก บุคคลและสถานท่ีแวดลอม
เด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก โดยออกแบบการจัดประสบการณและกิจกรรมที่ทําใหเกิด
ความหลากหลาย ภายใตสาระการเรียนรู้ท้ังประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงกับ    
การพัฒนามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กและความสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของ
หลักสูตร ทั้งนี้ ประสบการณการเรียนรูของเด็กจะจัดขึ้นโดยคํานึงถึงธรรมชาติของเด็กที่เรียนรูผานการเลน 
การลงมือปฏิบัต ิ การสํารวจ การทดลอง การสร างชิ ้นงานที ่สร างสรรคและการเห็นแบบอย างที ่ดี               
การจัดประสบการณการเรียนรูอยางหลากหลายจะชวยตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริม
ความชอบ ความสนใจ และความถนัด ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน พัฒนาทักษะชีวิต 
และทักษะการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กท่ีมีความแตกตางกันไปในแตละ
บุคคล การจัดประสบการณการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่วา หนึ่งแนวคิด เด็ก
สามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะและหลายประสบการณสําคัญ  
 ๘.  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สื่อเปนตัวกลางและ
เครื่องมือเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว ซึ่งสื่อสามารถเปนบุคคล วัสดุ อุปกรณ ของเลน 
ตลอดจนเทคนิควิธีการที่กําหนดไวไดอยางงายและรวดเร็ว ทําใหสิ่งที ่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปน  
รูปธรรม เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง การใชส่ือการเรียนรู้ต้องปลอดภัยตอตัวเด็กและเหมาะสมกับวัย 
วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจ ความชอบและความตองการของเด็กที่หลากหลาย มีสื่อท่ี
เปนของจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือท่ีอยูใกลตัวเด็ก ส่ือสะทอนวัฒนธรรม ส่ือภูมิปัญญาท้องถิน่และส่ือเพื่อพัฒนาเด็ก
ในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้าน ท้ังนี้ ส่ือต้องเอื้อให้เด็กเรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า และส่งเสริมการลงมือ
ปฏิบัติจริงของเด็ก โดยการจัดส่ือสำหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากส่ือของจริงของจำลอง (๓ มิติ) ภาพถ่าย 
ภาพโครงร่าง (๒ มิติ) และสัญลักษณ์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมตามลำดับ  สําหรับเทคโนโลยีเขามามีบทบาท
ต่อการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อการตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน   
เทคโนโลยสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถเป็นอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ของเลนเด็ก และ
วิธีการใหมๆ ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสมตองเปนการเลือกใชอยางมี
จุดมุ่งหมาย การใช้เครื่องมือประเภทดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกสเปนสำหรับเด็กอายุต้ังแต่ ๓ ปขีึน้ไป ควรใช้กับ
เด็กอย่างมีจุดมุ่งหมายและใชเปนสื่อปฏิสัมพันธ จํากัดชวงเวลาในการใช และมีขอตกลงในการใชอยาง
เหมาะสมกับวัย โดยใช เปนทางเลือก ไมบังคับใชและไมใชเทคโนโลยีเพื ่อเสริมสื ่อหลัก  ส่วนการจัด          
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้เปน็การจัดเตรยีมสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางจิตภาพ ท้ังภายใน



๘ 

 

และภายนอกหองเรียนเพื่อเสริมสรางประสบการณและสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก รวมทั้งการสงเสริม
บรรยากาศที่ดีสําหรับการเรียนรู โดยมุงใหผูสอนและเด็กมีความสัมพันธที่ดีตอกัน สภาพแวดลอมที่ดีควร
สะอาด ปลอดภัย อากาศสดช่ืน ผอนคลาย ไมเครียด เด็กมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตัวเอง และพัฒนาการอยูรวม
กับผูอื่นในสังคม 

๙. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยยึดวิธีการ
สังเกตเปนสวนใหญ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องและสอดคลองสัมพันธกับการจัดประสบการณการเรียนรู 
รวมทั้งกิจกรรมประจําวัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สําหรับ 
การสงเสริมความกาวหนาและชวยเหลือสนับสนุนเมื่อพบเด็กลาชาหรือมีปญหาที่เกิดจากพัฒนาการและการ
เรียนรู ไมใชการตัดสินผลการศึกษาและไมใชแบบทดสอบในการประเมิน เปนการประเมินตามสภาพจริงที่มี
การวางแผนอยางเปนระบบ ใชวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายอยางมีจุดมุงหมาย เหมาะสมกับ
ศักยภาพ ในการเรียนรู้และพัฒนาการตามวัยของเด็ก ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับ 
และแหล่งขอ้มูลท่ีเกี่ยวของกับตัวเด็กท่ีมีการเก็บขอมูลอยางรอบดาน โดยใชเรื่องราวเหตุการณ กิจกรรมตาม
สภาพจริงหรือคล้ายจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือการสรางงานท่ีเปนผลผลิต เพื่อเปนการสะทอนภาพท่ีแทจริง มีการนําเสนอ
หลักฐานในการประเมินท่ีน่าเช่ือถือในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อสื่อสารผลการประเมินให้แก่ครอบครัว รวมท้ัง
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยสามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด 
ข้อมลูจากการประเมินพัฒนาการ จะชวยผูสอนในการวางแผนการจัดกิจกรรมช้ีใหเห็นความตองการพิเศษของ
เด็กแตละคน ใชเปนขอมูลในการส่ือสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมินคุณภาพ
และประสอทธิภาพการจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยนี้ไดอีกดวย 

๑๐. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ชุมชน การพัฒนาเด็กอยางมีคุณภาพตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับเด็ก ซึ่งพอแม ผูปกครอง 
รวมทั้งบุคคลในครอบครัวเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด และครอบครัวเปนจุดเริ่มตนในการเรียนรูของเด็ก 
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเปนสวนสําคัญที่อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก จึงไม เพียงแต 
แลกเปลี่ยนความร ูเกี ่ยวกับพัฒนาการเด็กเทานั้น แตยังตองมีการทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชนที่มี        
รูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาเด็กรวมกัน เชน โปรแกรมการใหการศึกษาแกผูปกครองในการดูแลและพัฒนา 
เด็ก โปรแกรมการชวยเหลือครอบครัวและเด็กในดานสุขภาพอนามัย โภชนาการ และการสงเสริมพัฒนาการ 
การเยี่ยมบานเด็ก การสรางชวงรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
หรือเขาสูสถานศึกษา การสื่อสารกับผูปกครองในชองทางตางๆ ที่เหมาะสม การขออาสาสมัครผูปกครองที่มี
ความสามารถหลากหลาย มีเวลา หรือตองการชวยเหลือสนับสนุนในการทํากิจกรรมตางๆ การสนับสนุน       
การเรียนรูของเด็กที่บานที่เชื่อมตอกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การสร างความรวมมือใหชุมชน        
มีสวนร่วมในการจัดกิจกรรม การใหบริการและสนับสนุนตลอดจนการเปนแหลงเรียนรูของเด็ก โดยการมีสวน



๙ 

 

ร่วมที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความไววางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งการรวมรับผิดชอบ สําหรับ
การจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

๑๑. แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปนไทย และความหลากหลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี สงผลตอวิถีชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็ก สู
อนาคต อยางไรก็ตาม เด็กเมื่อเกิดมาจะเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไมเพียงแตจะไดรับอิทธิพล 
จากการปฏิบัติแบบด้ังเดิมตามประเพณี มรดก และการถายทอดความรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษแลว ยังไดรับ
อิทธิพล จากประสบการณ คานิยม และความเช่ือของบุคคลในครอบครัวและชุมชนของแตละท่ีดวย โดยบริบท
ทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมรอบตัวเด็ก มีอีทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของแตละคน การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงตองคำนึงถึงบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาและเกิดการเรียนรูและดําเนินชีวิตอยูในกลุ่ม
คนท่ีมาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนไดอยางราบรื่นมีความสุข เปนการเตรียมเด็กไปสูสังคมในอนาคตกับ
การอยูรวมกับผูอื่น การทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรม โดย
คํานึงถึงความเปนไทยที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งในดานภาษา มารยาท คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีที่งดงาม และที่สําคัญคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงท่ีเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตท่ีเน้น
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน การใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม โดยในการจัดการศึกษาตองมีการ
คํานึงถึงท้ังดานเช้ือชาติ ศาสนา เศรษฐสถานะ เพศ วัย ความตองการพิเศษ ท่ีเปนความแตกตางระหวางบุคคล 
โดยสามารถพัฒนาใหเด็กมีความเขาใจในตนเอง เขาใจผูอื่น และอยูรวมกับผูอื ่นไดในแนวคิดและความ
หลากหลายเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรอบดาน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

บทที่ ๒ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา  

 

ปรัชญาของสถานศึกษา   
“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก” 

 
คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

“เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๓ - ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการ

อบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน         
ให้เต็มตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เอาใจใส่ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

 
วิสัยทัศน์ 

    โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นสถานศึกษาชั้นนำยุคใหม่ (Leading School) ที ่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย บูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
การใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณลักษณะพื้นฐานท่ีดีทางสังคม  เป็นคนดี หลีกเล่ียงอบายมุข มีวินัยและสำนึกความเป็นไทย  โดย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

หลักการ 
 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับ
ผู้เล้ียงดู หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดย
กำหนดหลักการ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
  ๒. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ     
        ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะพื้นฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 
 ๕. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะ
พื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๖. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษากับพ่อ
แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๗. ส่งเสริมการเรียนเพื่อรู้จักงานอาชีพเบ้ืองต้น อาชีพในชุมชนและท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

๘. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมตามวัย 
๙. มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ มีเจตคติท่ีดี
ต่อท้องถิ่น สนใจใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๒. ปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 ๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก  
 ๔. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา 
 ๕. ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก เลือกใชอยางมีจุดมุ่งหมายและใชเปนส่ือปฏิสัมพันธ์ เพื่อ
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๖. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย 



๑๒ 

 

เป้าหมาย  
 ๑. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อ
ท้องถิ่น สนใจใฝ่เรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๒. เด็กปฐมวัย มีจิตสำนึกในด้านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 ๒. ครูและบุคลากรทุกคนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก  
 ๓. ครูทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กและบริบท
ของสถานศึกษา 
 ๔. ครูทุกคนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กและการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  หลักเนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม
ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 ๕. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็ก เมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้  
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี   
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม  
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๕. มีคุณลักษณะพื้นฐานทางสังคมท่ีดี 

๖. มีทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย 
๗. มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาแสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามวุฒิภาวะและสภาพแวดล้อมท่ีเด็กได้รับ พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย  อาจเร็วหรือ
ช้าแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน หากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ก็จะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาเด็กท่ีตนดูแลรับผิดชอบท้ังนี้ พัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี  สรุปท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

๑. ด้านร่างกาย เจริญเติบโตรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื ่องน้ำหนักและส่วนสูง กล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
เคล่ือนไหว  เช่น  กล้ามเนื้อมือ  กล้ามเนื้อเท้า  ยังทำงานไม่ประสานดีพอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมือ – ตา ทำให้
เด็กยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้ดี เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ ง  มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเดิน
การวิ่งและการหยิบจับ สามารถควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี เด็กวัยนี้พร้อมท่ีจะออกกำลังและเคล่ือนไหว
ในลักษณะต่าง ๆ  การสัมผัสหรือการใช้มือมีความละเอียดขึ้น  การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กช้า ควรระวังมิให้เกิด
การผลักดันให้เด็กใช้กล้ามเนื้อเล็กเร็วเกินไปจนทำให้เด็กเกิดความเครียด ท้ังนี้ เด็กปฐมวัยสามารถทำกิจกรรม
ท่ีพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ดีและนานขึ้นถ้าเด็กไม่เครียดหรือกังวล 

๒. ด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นวัยเจ้าอารมณ์ เมื่อมีอารมณ์จะแสดงออกอย่างเต็มท่ีไม่มีปิดบังซ่อนเร้น แต่
จะเกิดเพียงชั่วครู่แล้วหายไป การที่เด็กเปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายเพราะมีช่วงความสนใจระยะสั้น  เมื่อมีสิ่งใด
น่าสนใจก็จะเปลี่ยนความสนใจไปตามสิ่งนั้นๆ เด็กอาจกลัวสัตว์หรือความมืด ความกลัวของเด็กจะเกิดจาก
จินตนาการ เห็นสัตว์ประหลาดหรือภูตผีว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับตน ความรู้สึกของเด็กจะกลับไปกลับมา 
บางครั้งต้องการอิสระ บางครั้งต้องการพึ่งพิงผู้อื่น เช่น เด็กแสดงความต้องการจะทำส่ิงต่างๆด้วยตนเองแต่แล้ว
กลับให้ผู้ใหญ่ทำให้  

๓. ด้านสังคม  เด็กเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมครั้งแรกในครอบครัว โดยมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่
และพี่น้อง เมื่อโตขึ้นต้องไปสถานศึกษา เด็กเริ่มเรียนรู้การติดต่อและการมีสัมพันธ์กับบุคคลนอกครอบครัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเดียวกัน เด็กได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้าสังคมกับเด็กอื่น พร้อม ๆ กับรู้จักร่วมมือ
ในการเล่นกับกลุ่มเพื่อน เจตคติและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กจะก่อขึ้นในวัยนี้ และจะฝังแน่นยากที่จะ
เปล่ียนแปลงในวัยต่อมา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยนี้ มี  ๒ ลักษณะ คือลักษณะ
แรกนั้น เป็นความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และลักษณะท่ีสองเป็นความสัมพันธ์กับเด็กในวัยใกล้เคียงกัน  

๔. ด้านสติปัญญา ความคิดของเด็กวัยนี้มีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารถเข้าใจ
ความรู้สึกของคนอื่น เด็กมีความคิดเพียงแต่ว่าทุกคนมองส่ิงต่าง ๆ รอบตัว และรู้สึกต่อส่ิงต่าง ๆ เหมือนตนเอง 
ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่สุด เมื่ออายุ ๔ - ๕ ปี เด็กสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของที่อยู่
รอบตัวได้ สามารถจำส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้กระทำซ้ำกันบ่อย ๆได้ดี  เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆได้ดีขึ้น แต่ยังอาศัยการรับรู้เป็น
ส่วนใหญ่ แก้ปัญหาการลองผิดลองถูกจากการรับรู้มากกว่าการใช้เหตุผล ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ี
อยู่รอบตัวพัฒนาอย่างรวดเร็วตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของพัฒนาการทางภาษา เด็กวัยนี้เป็นระยะเวลาของ
การพัฒนาภาษาอย่างรวดเร็ว โดยมีการฝึกฝนการใช้ภาษาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปของการพูดคุย การ
ตอบคำถาม การเล่าเรื่อง  การเล่านิทานและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในสถานศึกษา 



๑๔ 

 

เด็กปฐมวัยสามารถ ใช้ภาษาแทนความคิดของตน และใช้ภาษาในการติดต่อ สัมพันธ์กับคนอื่นได้ คำพูดของ
เด็กวัยนี้ อาจทำให้ผู ้ใหญ่  บางคนเข้าใจว่าเด็กรู้มากแล้วแต่ที ่จริงเด็กยังไม่เข้าใจความหมายของคำและ
เรื่องราวลึกซึ้งนัก 

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็น
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเด็กเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์คุณลักษณะนิสัยตามหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทำของจังหวัดชลบุรี ระดับปฐมวัย ๑๐ ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ๕ ประการ ซึ่งมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในแต่ละพัฒนาการ ประกอบด้วย 
พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
 มาตรฐานท่ี ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 มาตรฐานท่ี ๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  

มาตรฐานท่ี ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
 มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม       
                   ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔  มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี ๙    ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานท่ี ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับ

วัย 
 

 
 



๑๕ 

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

 ๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมน้ำ

สะอาดด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ ยอมรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ได้หลาย

ชนิดและด่ืมน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจาก

ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้

ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็นเวลา ๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็นเวลา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง ๑.๓.๑ เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

๑.๓.๒ ไม่ไปกับคนแปลกหน้า ๑.๓.๒ ไม่ไปกับคนแปลกหน้า 

๑.๓.๓ เข้าใจเครื่องหมายและสัญลักษณ์ท่ีบอก

อันตราย 

๑.๓.๓ เข้าใจเครื่องหมายและสัญลักษณ์ท่ี บอก

อันตรายและท่ีบอกความปลอดภัย 

 

 

 

 



๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับท่ีได้โดยไม่เสียการ
ทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
๒.๑.๔ รับลูกบอลได้ด้วยมือท้ังสองข้าง ๒.๑.๔ รับลูกบอลท่ีกระดอนขึ้นจากพื้นได้ 

     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน  

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้ ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
๒.๒.๒ เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์ ๐.๕ 
ซม.ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ ซม.
ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ ๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

  

 



๑๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 

 

มาตรฐานท่ี ๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 

 

มาตรฐานท่ี ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   ซ่ือสัตย์ สุจริต 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อืน่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อืน่
ด้วยตนเอง 

๕.๑.๒ ไม่พูดเท็จ ๕.๑.๒ ไม่พูดเท็จ 
๕.๑.๓ รู้จักขอโทษเมื่อมีผู้ช้ีแนะ ๕.๑.๓ รู้จักขอโทษด้วยตนเอง 

 

 



๑๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปนั 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เล้ียง ๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เล้ียง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ ๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

   

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น ๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  มีความรับผิดชอบ 
สภาพที่พึงประสงค์  

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๕.๔.๑ ทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๕.๔.๑ ทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง 

 

 

 มาตรฐานที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วยตนเอง ๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง ๖.๑.๓ ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม

ด้วยตนเอง 

 



๑๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีวินัยในตนอง 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง ๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ประหยัดและพอเพียง 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง 

๖.๓.๒ รักษาส่ิงของท่ีใช้ร่วมกัน ๖.๓.๒ รักษาส่ิงของท่ีใช้ร่วมกัน 
๖.๓.๓ รู้จักเก็บออมเป็นบางครั้ง ๖.๓.๓ รู้จักเก็บออมสม่ำเสมอ 
๖.๓.๔ ปิดน้ำหลังการใช้ทันที ๖.๓.๔ ปิดน้ำหลังการใช้ทันที 

 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย   
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑   ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
๗.๑.๓ บอกได้ว่าการกระทำของตนเองส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบางครั้ง  

๗.๑.๓ บอกได้ว่าการกระทำของตนเองส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

๗.๑.๔ ใช้งานและเลือกใช้ส่ิงของ เครื่องใช้ท่ีอยู่
ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม 

๗.๑.๔ บอกประโยชน์ วิธีการใช้งาน แสดงการใช้งาน
และเลือกใช้ ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีอยู่ในชีวิต ประจำวัน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล้อม 

 

 



๒๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง ๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง ๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม ๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย 
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ี
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ี
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๓  ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้ด้วยตนเอง ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 



๒๑ 

 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง 

 

มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผูอ้ืน่เข้าใจ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง ๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
๙.๑.๓ ฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้
เหมาะสมตามวัย 

๙.๑.๓ ฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้
เหมาะสมตามวัย 

๙.๑.๔ นำเสนอกระบวนการและส่ิงท่ีค้นพบ เพื่อ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจตามวิธีท่ีกำหนด 

๙.๑.๔ นำเสนอกระบวนการอย่างเป็นลำดับและส่ิง
ท่ีค้นพบ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๙.๑.๕ ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ
การนำเสนอเพื่อถา่ยทอด ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธี 
ต่าง ๆ เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๙.๑.๕ ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ
การนำเสนอเพื่อถา่ยทอด ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธี 
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์ คำ พร้อมท้ังช้ี หรือ
กวาดตามองข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์ คำ ด้วยการช้ี หรือ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร  
 

๙.๒.๒ เขียนช่ือของตนเอง ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง  

 

 

 

 



๒๒ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑  มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๐.๑.๑ สังเกตรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ และบอก
ลักษณะและส่วนประกอบโดยใช้ประสาทสัมผัสและ
เครื่องมืออย่างง่ายเมื่อมผู้ีช้ีแนะ 
  

๑๐.๑.๑ สังเกตรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ และบอก
ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง หรือ
ความสัมพันธ์ โดยใช้ประสาทสัมผัสและเครื่องมือ
อย่างง่ายด้วยตนเอง 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะท่ีสังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะท่ีสังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์
ตามท่ีผู้อื่นกำหนดหรือมีส่วนร่วมในการกำหนด
เกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์
ตามท่ีผู้อื่นกำหนดหรือด้วยเกณฑ์ของตนเองต้ังแต่
สองลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับส่ิงของหรือเหตุการณ์ อย่างน้อย 
๔ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับส่ิงของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
๕ ลำดับ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๐.๒.๑ บอกสาเหตุหรือผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้วยตนเอง
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๒.๓ มีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล ๑๐.๒.๓ มีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๒.๔ บอกส่ิงท่ีพบจากการสำรวจ ตรวจสอบและ
สรุปข้อค้นพบ เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๔ อภิปรายผลของการสำรวจ ตรวจสอบโดย
เปรียบเทียบส่ิงท่ีตนเองพบกับส่ิงท่ีผู้อื่นพบ หรือ ส่ิง
ท่ีพบกบัส่ิงท่ีคาดคะเน และสรุปข้อค้นพบเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 



๒๓ 

 

๑๐.๒.๕ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๕ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่างเป็น
เหตุเป็นผลด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๖ บันทึกข้อมูลอย่างง่ายตาม วิธีการของ
ตนเอง 

๑๐.๒.๖ มีส่วนร่วมในการออกแบบ วิธีการบันทกึ
ข้อมลู และบนัทึกข้อมูลตามวิธีท่ีร่วมกันกำหนด 

๑๐.๒.๗ เช่ือมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ 
ในการแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๗  เช่ือมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใน
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้เรื่องอื่นเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลท่ี
เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอกความต้องการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลอง
ถูกเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาอย่างง่าย สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๑๐.๓.๓ มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนด วิธีการ
และขั้นตอนเพื่อหา คำตอบหรือแก้ปัญหาอย่างง่าย 

๑๐.๓.๓ มีส่วนร่วมในการวางแผน ออกแบบ 
กำหนดวิธีการและ ขั้นตอนการสำรวจตรวจสอบ 
หรือแก้ปัญหาอย่างง่าย 

๑๐.๓.๔ สำรวจและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่ี
กำหนดให้พร้อมบอกเหตผุล 

๑๐.๓.๔ วางแผนเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสม
พร้อมบอกเหตผุล 

๑๐.๓.๕ แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์หรือ
วิธีการตามท่ีวางแผน เมื่อมีผู้ช้ีแนะ  

๑๐.๓.๕ แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์หรือ
วิธีการตามท่ีวางแผน รวมทัง้มีการทดสอบ ประเมนิ
และปรับปรุงผลงาน/วิธีการแก้ปัญหาเมื่อมผู้ีช้ีแนะ 

  

มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑  เล่น/ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 



๒๔ 

 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๒ ออกแบบและสร้างวิธีการหรือชิ้นงานตาม
ความคิดของตนเอง 

๑๑.๑.๒ ออกแบบและสร้างวิธีการหรือชิ้นงานด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ตามวัย 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒  แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลก
ใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลก
ใหม่ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือท่ีพบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียนส่ือความคิด
ด้วยตนเองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ แสดงความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น 
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและ 
สนทนาซักถามในการทำกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ แสดงความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น กระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบและสนทนาซักถามใน
การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๓ แสดงความมุ่งมั่นต้ังใจหรือ จดจ่อ 
และอดทนพยายามในการทำกิจกรรม 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้นานขึ้น 

๑๒.๑.๓ แสดงความมุ่งมั่นต้ังใจหรือ จดจ่อ และอดทน
พยายามในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นจนจบ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้นานขึ้นด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๔ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสืบ
เสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหากับผู้อื่น 

๑๒.๑.๔ ร่วมแสดงความคิดเห็นและ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นในการสืบเสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน 

 



๒๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๒.๒.๑ สำรวจตรวจสอบเพื่อค้นหาคำตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ สำรวจตรวจสอบเพื่อค้นหาคำตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ มีส่วนร่วมในการตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่
การค้นหาคำตอบ เมื่อมีผู้ช้ีแนะ โดยใช้ประโยค
คำถามว่า “ท่ีไหน” “ทำไม”  

๑๒.๒.๒ ต้ังคำถามเพื่อนำไปสู่การค้นหาคำตอบด้วย
ตนเอง โดยใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร”  

 

การจัดเวลาเรียน 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จัดการศึกษาระดับปฐมวัย อนุบาลช้ันปีท่ี ๒ 

(อายุ ๔-๕ ปี) และ อนุบาลชั้นปีที่ ๓ (อายุ ๕-๖ ปี) จำนวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา หรือ ๑๘๐ วัน : ๑ ปี
การศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาประมาณ ๕- ๖ ช่ัวโมง มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ห้องเรียนปกติ 
จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจัดเป็นกิจกรรมหลัก ๖ 

กิจกรรม มีแนวทางการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ทางสมอง 
ซึ่งกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมจะประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่าง
อิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื ่องเคาะจังหวะ หรืออุปกรณ์อื ่น ๆ มาประกอบการ
เคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

๒) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทำงาน
และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิด
แก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี   
ต่าง ๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง       
เล่นเกม ท่องคำคล้องจอง ประกอบอาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ฯลฯ 

๓) กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย 
การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความงาม และได้แสดงออกทางความรู้สึก 
และความสามารถของตนเอง  



๒๖ 

 

๔) กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับส่ือและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุมเล่น หรือ
มุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนท่ีจัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความ
ต้องการของเด็ก ท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

๕) กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื ่อออกกำลัง 
เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก 
เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนามท่ีเด็กได้ปีนป่าย โยกหรือไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรือ เล่นเครื่องเล่นล้อเล่ือน 
การเล่นทราย การเล่นน้ำ การเล่นสมมติในบ้านจำลอง การเล่นในมุมช่างไม้ การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่น
เกมการละเล่น ฯลฯ 

๖) กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถ
เล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี 
รูปร่าง จำนวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่/ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย 
เช่น เกมจับคู่ เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ฯลฯ 

 
โครงสร้างหลักสูตร (ห้องเรียนปกติ) 

 
กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ (๒๐ สัปดาห์) ภาคเรียนที่ ๒ (๒๐ สัปดาห์) 

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม   
   - เคล่ือนไหวและจังหวะ 
   - เสริมประสบการณ์     
   - สร้างสรรค์ 
   - เล่นตามมุม 
   - กลางแจ้ง 
   - เกมการศึกษา 

๔๕๐ ช่ัวโมง (๒๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๔๕๐ ช่ัวโมง (๒๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

รวม ๔๕๐ ช่ัวโมง (๒๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๔๕๐ ช่ัวโมง (๒๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ ๑ (๒๐ สัปดาห์) ภาคเรียนที่ ๒ (๒๐ สัปดาห์) 
กิจกรรมเสริมทักษะทางกาย ๑๖ ช่ัวโมง  (๐.๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๑๖ ช่ัวโมง  (๐.๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี 

๓๔ ช่ัวโมง  (๑.๗ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๓๔ ช่ัวโมง  (๑.๗ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

รวม ๕๐ ช่ัวโมง  (๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๕๐ ช่ัวโมง  (๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
รวมทั้งหมด ๕๐๐ ชั่วโมง (๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) ๕๐๐ ชั่วโมง (๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 



๒๗ 

 

๒. ห้องเรียนพิเศษ จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจัดเป็น
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม บูรณาการเข้ากับการทำกิจกรรมประจำวัน และจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ 
ได้แก่ ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ทักษะพื้นฐานภาษาจีน ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ ่น ทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี กิจกรรมเสริมทักษะทางกาย ท่ี
มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้
เด็กเกิดคุณลักษณะและสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีเหมาะสมตามวัย 

 
โครงสร้างหลักสูตร (ห้องเรียนพิเศษ) 

 
กิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ (๒๐ สัปดาห์) ภาคเรียนที่ ๒ (๒๐ สัปดาห์) 

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม   
   - เคล่ือนไหวและจังหวะ 
   - เสริมประสบการณ์     
   - สร้างสรรค์ 
   - เล่นตามมุม 
   - กลางแจ้ง 
   - เกมการศึกษา 

๓๕๐ ช่ัวโมง (๑๗.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๓๕๐ ช่ัวโมง (๑๗.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

รวม ๓๕๐ ช่ัวโมง (๑๗.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๓๕๐ ช่ัวโมง (๑๗.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ ๑ (๒๐ สัปดาห์) ภาคเรียนที่ ๒ (๒๐ สัปดาห์) 

กิจกรรมเสริมทักษะทางกาย ๑๖ ช่ัวโมง  (๐.๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๑๖ ช่ัวโมง  (๐.๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

๑๖ ช่ัวโมง  (๐.๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๑๖ ช่ัวโมง  (๐.๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน
ภาษาจีน 

๓๔ ช่ัวโมง  (๑.๗ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๓๔ ช่ัวโมง  (๑.๗ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่น 

๓๔ ช่ัวโมง  (๑.๗ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๓๔ ช่ัวโมง  (๑.๗ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี 

๕๐ ช่ัวโมง  (๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๕๐ ช่ัวโมง  (๒.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

รวม ๑๕๐ ช่ัวโมง (๗.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) ๑๕๐ ช่ัวโมง (๗.๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
รวมทั้งหมด ๕๐๐ ชั่วโมง (๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) ๕๐๐ ชั่วโมง (๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
 
 



๒๘ 

 

สาระการเรยีนรู ้
                   สาระการเรียนรูของหลักสูตร ประกอบดวย ๒ สวน คือ ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควร
เรียนรู้ ท้ังสองส่วนมีความสำคัญในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา การจัดกิจกรรมจะจัดในรูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณาการ หรือเลือกใชรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มี
รายละเอียดดังนี้  
๑. ประสบการณ์สำคัญ 

ประสบการณ์สำคัญ แบ่งตามการส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เปนการสนับสนุนใหเด็ก ไดมีโอกาส

พัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท ในการ
ทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กรูจักดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย การ
รักษาความปลอดภัย และการตระหนักรูเกี่ยวกับรางกายตนเอง ดังนี ้

 ๑.๑.๑  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
๑.๑.๑.๑ การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 
๑.๑.๑.๒ การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๑.๑.๑.๓ การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๑.๑.๑.๔ การเคล่ือนไหวท่ีใชการประสานสัมพันธของการใช กลามเนื้อใหญ ในการขวาง 

    การจับ การโยน การเตะ 
๑.๑.๑.๕ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
๑.๑.๒.๑ การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
๑.๑.๒.๒ การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๑.๑.๒.๓ การปั้น  
๑.๑.๒.๔ การประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ด้วย เศษวัสดุ 
๑.๑.๒.๕ การหยบิจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
๑.๑.๓.๑ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๔.๑ การปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
๑.๑.๔.๒ การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการปอ้งกันและรักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๔.๓ การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๑.๑.๔.๔ การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่าง ๆ  

 



๒๙ 

 

๑.๑.๕  การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 
๑.๑.๕.๑ การเคล่ือนไหวเพื่อควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
๑.๑.๕.๒ การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

๑.๒ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ี
เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
๑.๒.๑.๑ การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๑.๒.๑.๒ การเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๑.๒.๑.๓ การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๑.๒.๑.๔ การเลนบทบาทสมมติ 
๑.๒.๑.๕ การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ  
๑.๒.๑.๖ การสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
๑.๒.๒ การเล่น 
๑.๒.๒.๑ การเล่นอิสระ 
๑.๒.๒.๒ การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
๑.๒.๒.๓ การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเลนตางๆ 
๑.๒.๒.๔ การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓  คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
๑.๒.๓.๒ การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓.๓ การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
๑.๒.๔.๑ การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
๑.๒.๔.๒ การเล่นบทบาทสมมติ 
๑.๒.๔.๓ การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๑.๒.๔.๔ การร้องเพลง 
๑.๒.๔.๕ การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
๑.๒.๕.๑ การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 
 
 



๓๐ 

 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๑.๒.๖.๑ การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผูอื่น เศราหรือเสียใจ และการ

ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอื่น ไดรับบาดเจ็บ 

๑.๓ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนใหเ้ด็กได้มีโอกาส 
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผานการเรียนรูทางสังคม เชน 
การเลน การทํางานกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การแก
ปัญหา ขอขัดแยงตางๆ ดังนี้ 
              ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

๑.๓.๑.๑ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
๑.๓.๑.๒ การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๓.๒.๑ การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ท้ังภายในและภายนอกหองเรีย 
๑.๓.๒.๒ การใชวัสดุและส่ิงของเครื่องใชอยางคุมคา 
๑.๓.๒.๓ การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช ท่ีใชแลวมาใชซํ้า หรือแปรรูปแลวนํา

กลับมาใชใหม 
๑.๓.๒.๔ การเพาะปลูกและดูแลตนไม 
๑.๓.๒.๕ การเล้ียงสัตว 
๑.๓.๒.๖ การสนทนาขาวและเหตุการณท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใน

ชีวิตประจําวัน 
๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ินที่อาศัยและความเป็นไทย 

๑.๓.๓.๑ การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปน คนไทย 
๑.๓.๓.๒ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยและ ประเพณีไทย 
๑.๓.๓.๓ การประกอบอาหารไทย 
๑.๓.๓.๔ การศึกษานอกสถานท่ี 
๑.๓.๓.๕ การละเล่นพื้นบา้นของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีสวนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม 
๑.๓.๔.๑ การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๑.๓.๔.๒ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิท่ีดีของหอ้งเรียน 
๑.๓.๔.๓ การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
๑.๓.๔.๔ การดแูลหอ้งเรียนร่วมกัน 
๑.๓.๔.๕ การร่วมกิจกรรมวนัสำคัญ 
 
 



๓๑ 

 

๑.๓.๕ การเลนและทํางานแบบรวมมือรวมใจ 
๑.๓.๕.๑ การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๑.๓.๕.๒ การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๑.๓.๕.๓ การทำศิลปะแบบร่วมมือ  

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
๑.๓.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๑.๓.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

    ๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑.๓.๗.๑ การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

 ๑.๔ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กได้เรยีนรู้การ
ใช้ภาษา พัฒนาการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตผุล การตัดสินใจและแก้ปัญหา การมีจินตนาการและ ความคิด
สร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บคุคล และ
ส่ือตางๆ ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
๑.๔.๑.๑ การฟังเสียงต่าง ๆ ในส่ิงแวดล้อม 
๑.๔.๑.๒ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
๑.๔.๑.๓ การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
๑.๔.๑.๔ การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
๑.๔.๑.๕ การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 

    ตนเอง 
๑.๔.๑.๖ การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
๑.๔.๑.๗ การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระทำต่าง ๆ 
๑.๔.๑.๘ การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
๑.๔.๑.๙ การพูดเรียงลำดับเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
๑.๔.๑.๑๐ การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
๑.๔.๑.๑๑ การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 
๑.๔.๑.๑๒ การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
๑.๔.๑.๑๓ การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
๑.๔.๑.๑๔ การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง 
๑.๔.๑.๑๕ การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือคำคุ้นเคย 
๑.๔.๑.๑๖ การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำ ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๑.๔.๑.๑๗ การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ำ ๆ กัน จากนิทาน เพลง  
    คำคล้องจอง 



๓๒ 

 

๑.๔.๑.๑๘ การเล่นเกมทางภาษา 
๑.๔.๑.๑๙ การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
๑.๔.๑.๒๐ การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
๑.๔.๑.๒๑ การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
๑.๔.๑.๒๒ การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 ๑.๔.๒.๑ การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 

    โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
 ๑.๔.๒.๒ การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
 ๑.๔.๒.๓ การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่าง ๆ ด้วยการกระทำ 

    ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
 ๑.๔.๒.๔ การเล่นกับส่ือต่าง ๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย 
 ๑.๔.๒.๕ การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกส่ิงต่าง ๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
 ๑.๔.๒.๖ การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
 ๑.๔.๒.๗ การทำซ้ำ การตอ่เติม และการสร้างแบบรูป 
 ๑.๔.๒.๘ การนับและแสดงจำนวนของส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 ๑.๔.๒.๙ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของส่ิงต่าง ๆ 
 ๑.๔.๒.๑๐ การรวมและการแยกส่ิงต่าง ๆ 
 ๑.๔.๒.๑๑ การบอกและแสดงอันดบัท่ีของส่ิงต่าง ๆ 
 ๑.๔.๒.๑๒ การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 ๑.๔.๒.๑๓ การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ส่ิงต่าง ๆ ตามลักษณะความยาว/

      ความสูงน้ำหนัก ปริมาตร 
 ๑.๔.๒.๑๔ การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา 
 ๑.๔.๒.๑๕ การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
 ๑.๔.๒.๑๖ การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
 ๑.๔.๒.๑๗ การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
 ๑.๔.๒.๑๘ การมีส่วนร่วมในการลงความเหน็จากข้อมลูอย่างมีเหตุผล 
 ๑.๔.๒.๑๙ การตดัสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 ๑.๔.๓.๑ การรับรู้และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น และช้ินงาน 
 ๑.๔.๓.๒ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว และศิลปะ 
 ๑.๔.๓.๓ การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 
 



๓๓ 

 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
 ๑.๔.๔.๑ การสำรวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
 ๑.๔.๔.๒ การตั้งคำถามในเรื่องท่ีสนใจ 
 ๑.๔.๔.๓ การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 
 ๑.๔.๔.๔ การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมลูและนำเสนอข้อมลูจากการสืบเสาะหาความรู้ใน

    รูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

๒. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
ในสวนนี้ เป็นกําหนดเฉพาะหัวขอไมมีรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อประสงคจะให้ผู้สอนสามารถกำหนด

รายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของเด็ก อาจยืดหยุุ่นเนื้อหาได โดยคํานึงถึง
ประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก ผูสอนสามารถนําสาระที่ควรเรียนรู  มาบูรณาการจัด
ประสบการณ์ตางๆ ใหงายตอการเรียนรู ท้ังนี้ มิไดประสงคใหเด็กทองจําเนื้อหา แตตองการใหเด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนําสาระการเรียนรูนั้นๆ มาจัดประสบการณใหเด็กเพื่อใหบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ สาระ
ที่ควรเรียนรูยังใชเปนแนวทางชวยผูสอนกําหนดรายละเอียดและความยากงายของเนื้อหา ใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก สาระที่ควรเรียนรูประกอบดวย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับ บุคคลและ
สถานท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก เชน 

๑. เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรยีนรู้เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล รูปรา่งหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษารางกายใหสะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย การรูจักประวัติความเปนมาของตนเองและ 
ครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น การรู
จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำส่ิงต่างๆ 
ด้วยตนเอง ตามลําพังหรือกับผูอื่น การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะทอนการรับ
รูอารมณ และความรสูกึของตนเองและผอูนื่ การแสดงออกทางอารมณและความรสูกึอยางเหมาะสม การ
แสดงมารยาททดี่ี การมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวควรเกิดแนวคิด เชน    

❖ ฉันมีช่ือตั้งแตเกิด ฉันมีเสียง รูปรางหนาตาไมเหมือนใคร ฉันภูมิใจท่ีเปนตัวฉันเอง เป็นคนไทยท่ีดี
มีมารยาท มีวินัย รู้จักแบ่งปนั ทำส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น แต่งตัว แปรงฟัน รบัประทานอาหาร ฯลฯ    

❖ ฉันมีอวัยวะตางๆ เชน ตา หู จมูก ปาก ขา มือ ผม นิ้วมือ นิ้วเทา ฯลฯ และฉันรูจักวิธีรักษา        
รางกายใหสะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพดี    

❖ ฉันใช้ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย ช่วยในการรับรูู้ส่ิงต่างๆ จึงควรดูแลรักษาใหป้ลอดภัย   

❖ ฉันตองการอากาศ นํ้า และอาหารเพื่อการดํารงชีวิต ฉันจึงตองรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
ออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ เพื่อใหรางกายแข็งแรงเจริญเติบโต    

❖ ฉันตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองว่า ฉันสามารถเคล่ือนไหวโดยควบคุมร่างกายไปในทิศทาง ระดับ 
และพื้นท่ีตางๆ รางกายของฉันอาจมีการเปล่ียนแปลงเมื่อฉันรูสึกไมสบาย     



๓๔ 

 

❖ ฉันเรียนรูขอตกลงตางๆ รูจักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น เมื่อทํางาน           
เลนคนเดียวและเลนกับผูอื่น    

❖ ฉันอาจรูสึกดีใจ เสียใจ โกรธ เหนื่อย หรืออื่นๆ แตฉันเรียนรูที่จะแสดงความรูสึกในทางที่ดีและ
เหมาะสม เมื่อฉันแสดงความคิดเห็นหรือทําส่ิงตางๆ ดวยความคิดของตนเอง แสดงวา ฉันมีความคิดสรางสรรค 
ความคิดของฉันเปนส่ิงสําคัญ แตคนอื่นก็มีความคิดท่ีดีเหมือนฉันเชนกัน 

๒.  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน สถานที่สําคัญ      
วันสําคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณสําคัญของชาติไทย และ        
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย หรือแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ เมื่อเด็ก        
มีโอกาสเรียนรูแลวควรเกิดแนวคิด เชน 

❖ ทุกคนในครอบครัวของฉันเปนบุคคลสําคัญ ตองการท่ีอยูอาศัย อาหาร เส้ือผา และ ยารักษาโรค 
รวมทั้งตองการความรัก ความเอื้ออาทร ชวยดูแลซึ่งกันและกัน ชวยกันทํางานและปฏิบัติตามขอตกลงภายใน
ครอบครัว ฉันตองเคารพเชื่อฟงพอแมและผูใหญในครอบครัว ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกาลเทศะ ครอบครัว
ของฉนัมีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิดของบคุคลในครอบครัว วันทำบุญบา้น ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉนั     

❖ สถานศึกษาของฉันมีช่ือ เป็นสถานท่ีที่เด็กๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน และทำให้ได้เรียนรู้สิ่งตางๆ 
มากมาย สถานศึกษาของฉันมีคนอยูรวมกันหลายคน ทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยกัน
รักษาความสะอาดและทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา ครูรักฉันและเอาใจใส่ใจดูแลเด็กทุกคน เวลาทำกิจกรรม 
ฉันและเพื่อนจะชวยกันคิด ชวยกันทํา รับฟงความคิดเห็นและรับรูความรูสึกซึ่งกันและกัน   

 ❖ ท้องถิ่นของฉันมีสถานท่ี บุคคล แหล่งวิทยาการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีสำคัญ คนในท้องถิ่นที่ฉัน
อาศัยอยูมีอาชีพที่หลากหลาย เชน ครู แพทย ทหาร ตํารวจ ชาวนา ชาวสวน พอคา แมคา ทองถิ่นของฉัน     
มีวันสําคัญของตนเองซึ่งจะมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแตกตางกันไป    

❖ ฉันเปนคนไทย ฉันภูมิใจในความเปนไทยที่มีวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย      
มีภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและทองถิ่นหลายอยาง ฉันและเพื่อน นับถือศาสนาหรือมี
ความเช่ือท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันได ศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี 

๓.  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ สวนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความ
สัมพันธของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนการรูจักเกี่ยวกับดิน นํ้า ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและ
พลังงานในชีวิตประจําวันท่ีแวดลอมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการรักษาสาธารณสมบัติ เมื่อเด็กมี
โอกาสเรียนรูแลวควรเกิดแนวคิด เชน 

❖ ธรรมชาติรอบตัวฉันมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการอากาศ แสงแดด นํ้า และ
อาหารเพื่อเจริญเติบโต ส่ิงมีชีวิตสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะลมฟาอากาศในแตละวันหรือฤดู และยังตอง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สําหรับส่ิงไมมีชีวิต เชน นํ้า หิน ดิน ทราย มีรูปราง รูปทรง ลักษณะ สีตางๆ และมี
ประโยชน    



๓๕ 

 

❖ ลักษณะลมฟาอากาศรอบตัวแตละวันอาจเหมือนหรือแตกตางกันได บางครั้ง ฉันคาดคะเน
ลักษณะลมฟาอากาศไดจากส่ิงตางๆ รอบตัว เชน เมฆ ทองฟา ลม ในเวลากลางวันเปนชวงเวลา ท่ีดวงอาทิตย
ขึ้นจนดวงอาทิตยตก คนสวนใหญจะต่ืนและทํางาน สวนฉันไปโรงเรียนหรือเลน เวลากลางคืน เปนชวงเวลาท่ี
ดวงอาทิตยตกจนดวงอาทิตยขึ้น ฉันและคนสวนใหญจะนอนพักผอนตอนกลางคืน กลางวัน และกลางคืนมี
ลักษณะแตกตางกัน เชน ทองฟาในเวลากลางวันเปนสีฟา ในเวลากลางคืนเปนสีดํา กลางวัน มีแสงสวาง       
แตกลางคืนมืด อากาศเวลากลางวันรอนกวาเวลากลางคืน    

❖ เมื่อฉันออกแรงกระทําตอส่ิงของดวยวิธีตางๆ เชน ผลัก ดึง บีบ ทุบ ตี เปา เขยา ดีด ส่ิงของจะมี
การเปล่ียนแปลงรูปราง การเคล่ือนท่ี และเกิดเสียงแบบตางๆ     

❖ แสงและไฟฟาไดมาจากแหลงพลังงาน เชน ดวงอาทิตย ลม นํ้า เช้ือเพลิง แสงชวยใหเรามองเห็น 
เมื่อมีส่ิงตางๆ ไปบังแสงจะเกิดเงา ไฟฟาทําใหส่ิงของเครื่องใชบางอยางทํางานได ชวยอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน การนําพลังงานมาใชทําใหแหลงพลังงานบางอยางมีปริมาณลดลง เราจึงตองใชพลังงานอยาง
ประหยัด 

❖ สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติรอบตัวฉัน เชน สัตว พืช นํ้า ดิน หิน ทราย สภาพของ ลมฟาอากาศ
เป็นส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตตองไดรับการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้นรอบๆ ตัวฉัน เชน ส่ิงของเครื่องใช 
บานอยูอาศัย ถนนหนทาง สวนสาธารณะ สถานท่ีตางๆ เปนส่ิงท่ีใชประโยชนรวมกัน ทุกคนรวมทั้งฉันชวยกัน
อนุรักษส่ิงแวดลอมและรักษาสาธารณสมบัติโดยไมทําลายและบํารุงรักษาใหดีขึ้นได้ 
 ๔.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน 
ความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับการใชหนังสือและตัวหนังสือ รูจักชื ่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง 
ปริมาตร นํ้าหนัก จํานวน สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เวลา เงิน 
ประโยชน  การใช งาน และการเลือกใช สิ ่งของเครื ่องใช  ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและ                 
การส่ือสารต่างๆ ท่ีใชอยใูนชีวิตประจําวันอยางประหยัด ปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ เมื่อเด็กมีโอกาส
เรียนรูแลว เด็กควรเกิดแนวคิด เชน    

❖ ฉันใชภาษาทั้งฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน ฉันติดตอสื่อสารกับ
บุคคลตางๆ ไดหลายวิธี เชน โดยการไปมาหาสู โทรศัพท จดหมาย หรือเครื่องมือท่ีใชในการติดตอส่ือสารต่างๆ 
และฉันทราบขาวความเคล่ือนไหวตางๆ รอบตัวดวยการสนทนา ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน และอานหนังสือ หนังสือ
เปนส่ือในการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกไปยังผูอาน ถาฉันชอบอานหนังสือ ฉันก็จะมีความรูความคิด
มากขึ้น ฉันสามารถรวบรวมขอมูลงายๆ นํามาถายทอดใหผูอื่นเขาใจได โดยนําเสนอ ดวยรูปภาพ สัญลักษณ 
แผนผัง ผังความคิด แผนภูมิ    

❖ สิ่งตางๆ รอบตัวฉันสวนใหญมีสี ยกเวนกระจกใส พลาสติกใส สีมีอยูทุกหนทุกแหงที่ฉันสามารถ
เห็นตามดอกไม เสื้อผา อาหาร รถยนต และอื่นๆ สีที่ฉันเห็นมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน แดง เหลือง นํ้าเงิน      
สีแตละสีทําใหเกิดความรูสึกตางกัน สีบางสีสามารถใชเปนสัญญาณหรือสัญลักษณส่ือสารกันได    



๓๖ 

 

❖ สิ่งตางๆ รอบตัวฉันมีชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง ปริมาตร นํ้าหนัก และสวน
ประกอบตางๆ กัน สามารถจําแนกประเภทตามชนิด ขนาด สี พื้นผิว วัสดุ รูปราง รูปทรง หรือประโยชนใน
การใชงาน     

❖ ฉันสามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆรอบตัว เชน การเจริญเติบโตของมนุษย สัตว 
หรือพืช การเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟาอากาศ การเปล่ียนแปลงของสิ่งตางๆ จากการทดลองอยางงายๆ 
หรือการประกอบอาหาร และฉันสามารถเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆรอบตัว เชน การนําส่ิงตางๆ มาใช   
ประโยชน ความสัมพันธระหวางการกระทําบางอยางกับผลที่เกิดขึ้น เชน ถารับประทานอาหารแลว ไม่แปรง
ฟันฟันจะผุ ถ้าใส่น้ำตาลลงไปในน้ำแล้วน้ำตาลจะละลาย ถาปล่อยส่ิงของจากท่ีสูงแล้วส่ิงของจะตกลงมา     

❖ การนับส่ิงตางๆ ทําใหฉันรูจํานวนส่ิงของและจํานวนนับนั้นเพิ่มหรือลดได ฉันรูวา ส่ิงของแตละช้ิน
นับไดเพียงครั้งเดียว ไมนับซํ้า และเสียงสุดทายท่ีนับเปนตัวบอกปริมาณ    

❖ ฉันเปรียบเทียบและเรียงลําดับสิ่งของตางๆ ตามลักษณะ รูปราง รูปทรง จํานวน ขนาด นํ้าหนัก 
ปริมาตร ส่ิงท่ีชวยฉันในการสังเกต เชน แวนขยาย ส่ิงท่ีชวยในการช่ัง ตวง วัด มีหลายอยาง เชน เครื่องช่ังสอง
แขนอยางงาย ถวย ชอน เชือก วัสดุส่ิงของอื่นๆ ท่ีฉันอาจใชการคาดคะเนหรือกะประมาณ     

❖ ฉันใชคําที่เกี ่ยวกับเวลาในชีวิตประจําวัน เชน กลางวัน กลางคืน กอน หลัง เชา บาย เย็น        
เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุงนี้ 

❖ ฉันใชเงินเหรียญและธนบัตรในการซื้อขนมและอาหาร ตัวเลขท่ีอยูบนเหรียญและธนบัตรจะบอก
ค่าของเงิน     

❖ ฉันใชตัวเลขในชีวิตประจําวัน เชน วันท่ี ช้ันเรียน อายุ บานเลขท่ี นาฬกา หรือ เบอรโทรศัพท 
และใชตัวเลขในการบอกปริมาณของส่ิงตางๆและแสดงอันดับท่ี    

❖ ส่ิงของเครื่องใช้มีหลายชนิดและหลายประเภท เชน เครื่องใช้ในการทำสวนเพาะปลูก การก่อสร้าง 
เครื่องใช้ภายในบ้าน เราใช้ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ตอง
ระมัดระวังในการใชงาน เพราะอาจเกิดอันตรายและความเสียหายไดถาใชผิดวิธีหรือใชผิดประเภท เมื่อใชแล้ว
ควรทําความสะอาดและเก็บเขาท่ีใหเรียบรอย เราควรใชส่ิงของเครื่องใชอยางประหยัดและรักษาส่ิงแวดลอม      

❖ ฉันเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งได้ด้วยการเดินหรือใช้ยานพาหนะ พาหนะบางอย่างที่ฉันเห็น
เคล่ือนท่ีไดโดยการใชเครื่องยนต ลม ไฟฟา หรือคนเปนผูทําใหเคล่ือนท่ี คนเราเดินทางหรือขนสงได ท้ังทางบก 
ทางนํ้า ทางอากาศ พาหนะที่ใชเดินทาง เชน รถยนต รถเมล รถไฟ เครื่องบิน เรือ ผูขับขี่จะตองไดรับ
ใบอนุญาตขับขี่ และทําตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และฉันตองเดินบนทางเทา ขามถนนตรง
ทางมาลาย สะพานลอย หรือตรงท่ีมีสัญญาณไฟ เพื่อความปลอดภัยและตองระมัดระวังเวลาขาม 
 
 
 



๓๗ 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
หัวข้อที่ ๑ สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย 
 ๑.๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช การดูแลรักษาร่างกายของ
ตนเอง การเจริญเติบโตของมนุษย์ สัตว์และพืช การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา 
  ๑.๑.๑ ช่ือ ลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
  ๑.๑.๒ การดูรักษาร่างกายของตนเอง 
  ๑.๑.๓ การเปล่ียนแปลงลักษณะของมนุษย์ สัตว์ และพืช เมื่อเจริญเติบโต 
  ๑.๑.๔ ประโยชน์และอันตรายของสัตว์และพืชท่ีมีต่อมนุษย์ และการดูแลรักษาสัตว์และพืช 
 ๑.๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุและการเปล่ียนแปลงของวัตถุ การใช้ประโยชน์จาก
วัตถุ การเลือกใช้วัตถุอย่างเหมาะสม ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ พลังงานในชีวิตประจำวัน 
  ๑.๒.๑ ช่ือ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือส่ิงของเครื่องใช้ 
  ๑.๒.๒ การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือส่ิงของเครื่องใช้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๒.๓. การเปล่ียนแปลงของวัตถุหรือส่ิงของเครื่องใช้ 
  ๑.๒.๔ ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุหรือส่ิงของเครื่องใช้ 
  ๑.๒.๕ พลังงานในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
 ๑.๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับดิน น้ำ และการใช้ประโยชน์ ลมฟ้าอากาศ และการ
ปฏิบัติตน ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน 
  ๑.๓.๑ บริเวณท่ีพบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาดิน 
  ๑.๓.๒ บริเวณท่ีพบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาน้ำ 
  ๑.๓.๓ ลักษณะและการเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ และการปฏิบัติให้เหมาะสม 
  ๑.๓.๔ ส่ิงท่ีพบบนท้องฟ้าและลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน 
หัวข้อที่ ๒ สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
 ๑.๑ จำนวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงจำนวน การดำเนินการของจำนวน แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ 
  ๑.๑.๑ จำนวนและการดำเนินการ 
  ๑.๑.๒ แบบรูปและความสัมพันธ์ 
 ๑.๒ การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน ตำแหน่ง 
ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต 
  ๑.๒.๑ ความยาว 
  ๑.๒.๒ น้ำหนัก 
  ๑.๒.๓. ปริมาตร 
  ๑.๒.๔ เวลา 
  ๑.๒.๕ เงิน 



๓๘ 

 

  ๑.๒.๖ ตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง 
  ๑.๒.๗ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ๑.๓ สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูล การจัดกระทำและการนำเสนอข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อมในรูปแผนภูมิอย่างง่าย 
  ๑.๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

การวิเคราะห์สาระการเรยีนรู้รายปี 
 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตัว 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดี 

๑. การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตัว 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓  รักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

๑. การรักษาความปลอดภัย ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

 
 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๑  เคล่ือนไหว
ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๑.  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
๒.  การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน 

๑. การใช้กล้ามเนื้อเล็ก ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม 

๑. การแสดงออกทางอารมณ์ ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๑. การแสดงออกทางอารมณ์ 
๒. การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เช่ือว่าตนเองมี 
๓. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
 



๔๐ 

 

มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ สนใจและมี
ความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว 

๑. สุนทรียภาพ ดนตรี ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

 
มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๓  มีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๔  มีความรับผิดชอบ ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

 

มาตรฐานที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

๑. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒ มีวินัยในตนอง ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  



๔๑ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓  ประหยัดและ
พอเพียง 

๑. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก  
๓.  ธรรมชาติรอบตัว  

 
 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑   ดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑. การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑. ธรรมชาติรอบตัว  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรักความเป็น
ไทย 

๑. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
๒. ธรรมชาติรอบตัว 

 
 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑   ยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๑. การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 

๑. การเล่น 
๒. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม 
๓. การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘.๓  ปฏิบัติตน
เบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๑. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก  



๔๒ 

 

 
มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๑. การใช้ภาษา ๑. ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๒  อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๑. การใช้ภาษา ๑. ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑  มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด 

๑. การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๒  มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล 

๑. การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๓  มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

๑. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
๒. การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

 
มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๑  เล่น/ทำงาน
ศิลปะตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑. จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 



๔๓ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑.๒  แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑. จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 

 
มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู ้

๑. เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

๑.  ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒.๒ มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ 

๑. เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

๑. ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

การจัดประสบการณ ์
 
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี  โดยจัดกิจกรรมใน

ลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็น
รายวิชาโดยยึดหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดังนี ้
๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
 ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ
ต่อเนื่อง 
 ๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ
สังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
 ๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
 ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมท้ังนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองท่ีเหมาะสมกับอายุ 
วุฒิภาวะและระดับพฒันาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสท้ังห้า ได้เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการท้ังกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอความคิดโดยครู
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
 ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน 
 ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งการเรียนรี่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของ
เด็ก 
 ๒.๗ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๘ จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมกีารวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้ 



๔๕ 

 

 ๒.๙ จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในช้ันเรียน 
 ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนส่ือ
แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
 ๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวันแต่
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก คือ 
  วัย ๔ - ๕ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาที 
  วัย ๕ - ๖ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที 
 ๒. กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน ๒๐ นาที 
 ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 
 ๔. จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมท่ีใช้กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้จัด
ประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง  
 ๕. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการบูรณาเข้ากับ
หน่วยการเรียนรู้ตามท่ีครูประจำช้ันได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ไว้ 

๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีการเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันหลายรูปแบบ ทั้งนี้ มีการ
คำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคล่ือนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
 ๓.๒.๒ การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้ว
มือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ
ช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
 ๓.๒.๓ การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ 



๔๖ 

 

ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันมีนิสัยรักการทำงาน ระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ  
 ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความ คิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปราย
และเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานท่ี เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างช้ินงาน และทำกิจกรรมท้ังเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล 
 ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ท้ังนี้ต้องคำนึกถึงหลักการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะภาษาต่างประเทศ 
คือภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ให้เด็กเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ำ 
เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

๓.๓ รูปแบบการจัดประสบการณ์ 
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่จะนำมาจัดในแต่ละวันหลายรูปแบบ 
ท้ังนี้ มีการคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ การจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

       ๑) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เปนกิจกรรมท่ีจัดใหเด็กไดเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของร
างกาย อยางอสิระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอปุกรณ์อื่นๆ มา
ประกอบการเคลอื่นไหว ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบ ไดแก เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม เคาะ
เหล็กกรุงกริ๋ง รํามะนา กลอง กรับ ฯลฯ มาประกอบการเคล่ือนไหวเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการความคิด
สรางสรรค เด็กวัยนี้รางกาย กําลังอยูในระหวางพัฒนาการใชสวนตางๆ ของรางกาย ยังไมประสานสัมพันธ
กันอยางสมบูรณ  

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม  



๔๗ 

 

๑.  กิจกรรมการเคล่ือนไหวพื้นฐาน เป็นกิจกรรมท่ีต้องฝึกทุกครั้งก่อนท่ีจะเริ่มฝึกกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 
ลักษณะการจัดกิจกรรมมีจุดเนนในเรื่องจังหวะและการเคล่ือนไหวหรือทาทางอยางอิสระ การเคล่ือนไหวตาม
ธรรมชาติของเด็ก มี ๒ ประเภท คือ การเคลื่อนไหวอยูกับที่ เชน ตบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา ชันเขา เคาะเทา 
เคล่ือนไหวมือและแขน มือและนิ้วมือ เท้าและปลายเท้า การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี เช่น คลาน คืบ เดิน วิ่ง 
กระโดด ควบมา กาวกระโดด เขยง กาวชิด โดยกิจกรรมการเคล่ือนไหวพื้นฐานอาจดําเนินการ  

๒.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับเนื้อหา เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย โดย
เน้นการทบทวนเรื่องท่ีไดรับรูจากกิจกรรมอื่น และนํามาสัมพันธกับสาระการเรียนรูหรือเรื่องอื่นๆ ท่ีเด็กสนใจ 
ไดแก  การเคล่ือนไหวเลียนแบบ การเคล่ือนไหวตามบทเพลง การทําทาทางกายบริหารประกอบเพลงหรือคํา
คลองจอง การเคล่ือนไหวเชิงสรางสรรค์ การเคล่ือนไหวหรือการแสดงทาทางตามคําบรรยายหรือเรื่องราว  
การเคลื ่อนไหวหรือการแสดงท าทางตามคําสั ่ง การเคลื ่อนไหวหรือการแสดงท าทางตามขอตกลง                
การเคล่ือนไหวหรือการแสดงท่าทางเป็นผู้นำผู้ตาม เป็นต้น 

ส่ือกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   
๑.  เครื่องเคาะจังหวะ เชน ฉิ่ง เหล็กสามเหล่ียม กรับ รํามะนา กลอง   
๒.  อุปกรณประกอบการเคล่ือนไหว เชน หนังสือพิมพ ริบบ้ิน แถบผา หวงหวาย หวงพลาสติก      

ถุงทราย  
 ๒) กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะ

การเรียนร ูทักษะการฟง การพูด การสังเกต การคิดแกปญหา การใชเหตุผล และปฏิบัติการทดลอง โดยการฝ
ก ปฏิบัติรวมกัน และการทํางานเปนกลุม ท้ังกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ี ไดเรียนรูมากกวาเนื้อหา เมื่อเกิดการเรียนรูตามกระบวนการจะทําใหเด็กเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
นั้นๆ ดวยตนเอง  

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม  
๑. ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมเด็กใหพรอมและกระตุนใหเด็กสนใจท่ีจะรวมกิจกรรมตอไป 

กิจกรรมท่ีใชอาจปนการรองเพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย ทาใบ ฯลฯ ซึ่งจะใชระยะเวลาส้ันๆ  
๒. ข้ันสอน เปนการจัดกิจกรรมท่ีตองการใหเด็กไดรับความรูและประสบการณดวยกิจกรรม หลาย

รูปแบบ เชน  การสนทนาหรือการอภิปราย การเลานิทานหรือการอานนิทาน การสาธิต การทดลอง/
ปฏิบัติการ การประกอบอาหาร การเพาะปลูก การศึกษานอกสถานท่ี การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลง 
ท่องคำคล้องจอง การเลนใชเกม การแสดงละคร การใชสถานการณจําลอง เป็นต้น 

ส่ือกิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม  
๑. ส่ือของจริงท่ีอยูใกลตัว และส่ือจากธรรมชาติหรือวัสดุทองถิ่น เชน ตนไม ใบไม เปลือกหอย เส้ือผา    
๒. ส่ือท่ีจําลองขึ้น เชน ตนไม ตุกตาสัตว   
๓. ส่ือประเภทภาพ เชน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร หนังสือภาพ   
๔.  ส่ือเทคโนโลยี เชน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท แมเหล็ก แวนขยาย เครื่องช่ัง 

กลองถายรูปดิจิตอล  



๔๘ 

 

๕. ส่ือแหลงเรียนรู เชน แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน แปลงเกษตร สวนผัก 
สมุนไพร รานคา สวนสัตว แหลงประกอบการในทองถิ่น 

๓. ข้ันสรุปบทเรยีน เป็นการสรุปส่ิงต่างๆ ท่ีเรียนไปท้ังหมดให้เด็กได้เข้าใจดียิง่ขึ้น ซึ่งผู้สอนอาจใช 
คําถาม เพลง คําคลองจอง เกม ฯลฯ ในการสรุปเรื่องราว 

      ๓) กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้
เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ตามความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพ ระบายสี การปน การพิมพภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ ฯลฯ  

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม  
๑. การวาดภาพและระบายสี เชน การวาดภาพดวยสีเทียน สีไม สีนํ้า   
๒. การเลนกับสีนํ้า เชน การเปาสี การหยดสี การพับสี การเทสี การละเลงสีดวยนิ้วมือ  
๓. การพิมพภาพ เชน การพิมพภาพดวยพืช การพิมพภาพดวยวัสดุตางๆ 
๔. การปน เชน การปนดินเหนียว การปนแปงปน การปนดินนํ้ามัน การปนแปงขนมปง   
๕. การพับ ฉีก ตัด ปะ เชน การพับใบตอง การฉีกกระดาษเสน การตัดภาพตางๆ การปะติดวัสดุ  
๖. การประดิษฐ เชน ประดิษฐเศษวัสดุ   
๗. การรอย เชน การรอยลูกปด การรอยหลอดกาแฟ การรอยหลอดดาย  
๘. การสาน เชน การสานกระดาษ การสานใบตอง การสานใบมะพราว  
แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค  
๑.  เตรียมจัดโตะและอุปกรณใหพรอมและเพียงพอกอนทํากิจกรรม อยางนอย ๒ กิจกรรม โดยจัดไว

หลายๆ กิจกรรม และอยางนอย ๓ - ๕ กิจกรรม เพื่อใหเด็กมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมท่ีสนใจ  
๒.  ควรสรางขอตกลงในการทํากิจกรรม เพื่อฝกใหเด็กมีวินัยในการอยูรวมกัน  
๓.  การเปล่ียนและหมุนเวียนทํากิจกรรม ตองสรางขอตกลงกับเด็กใหชัดเจน เชน หากกิจกรรมใด มี

เพื่อนครบจํานวนท่ีกําหนดแลว ใหคอยจนกวาจะมีท่ีวาง หรือใหทํากิจกรรรมอื่นกอน   
๔.  กิจกรรมใดเปนกิจกรรมใหม หรือการใชวัสดุอุปกรณใหม ครูจะตองอธิบายวิธีการทํา วิธีการใช 

วิธีการทําความสะอาด และการเก็บของเขาท่ี  
๕.  เมื่อทํางานเสร็จหรือหมดเวลา ควรเตือนใหเด็กเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชเขาท่ี และชวย

กันดูแลหองใหสะอาด 
ส่ือกิจกรรมศิลปะสรางสรรค  
 ๑. การวาดภาพและระบายสี เช่น สีเทียนแทงใหญ สีไม สีชอลก สีนํ้า  พูกันขนาดใหญ (ประมาณ

เบอร ๑๒) กระดาษ เส้ือคลุม หรือผากันเปอน  
 ๒. การเลนกับสีนํ้า เช่น การเปาสี การหยดสี การพับสี การเทสี การละเลงสีดวยนิ้วมือ  
 ๓. การพิมพภาพ เช่น แมพิมพตางๆ จากของจริง เชน นิ้วมือ ใบไม กานกลวย แมพิมพจากวัสดุอื่นๆ 

เชน เชือก เสนดาย ตรายาง กระดาษ ผาเช็ดมือ สีโปสเตอร หรือสีนํ้า หรือสีฝุน  
 ๔. การปน เชน ดินนํ้ามัน ดินเหนียว แปงโดว แผนรองปน แมพิมพรูปตางๆ ไมนวดแปง   



๔๙ 

 

 ๕. การพับ ฉกี ตัด ปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีจะใช้พับ ฉกี ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก 
ปลายมน กาวนํ้าหรือแปงเปยก ผาเช็ดมือ 

 ๖. การประดิษฐ เชน เศษวัสดุตางๆ มีกลองกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา เศษไหม กาว กรรไกร สี 
ผาเช็ดมือ   

๗. การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย   
๘. การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว 
      ๔) กิจกรรมการเลนตามมุม เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเลนกับส่ือและเครื่องเลนอยาง

อิสระ ตามมุมเลน/มุมประสบการณ ซึ่งพื้นท่ีหรือมุมตางๆ เหลานี้ เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตามความ
สนใจ และความตองการของเด็ก ท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย อนึ่ง การเลนตามมุมอาจใหเด็กเลือกทํา
กิจกรรมท่ีครูจัดเสริมข้ึน เชน เกมการศึกษา เครื่องเลนสัมผัส กิจกรรมศิลปะสรางสรรคประเภทตางๆ  

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม  
๑.  การจัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ อาจจัดไดหลายลักษณะ เชน จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

และการเลนตามมุมเลนในชวงเวลาเดียวกันอยางอิสระ  
๒. มุมบทบาทสมมติ จัดเพื่อใหเด็กไดเลนในส่ิงท่ีชอบ เชน เลนเกี่ยวกับบทบาทของแตละอาชีพ หรือ

แตละหนาท่ีท่ีเด็กๆ เลียนแบบบทบาทต่างๆ  
๓. มุมบล็อก เปนมุมท่ีสงเสริมใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับมิติสัมพันธผานการสราง  
๔. มุมหนังสือ เปนมุมท่ีเด็กเรียนรูเกี่ยวกับภาษาจากการฟง การพูด การอาน การเลาเรื่อง หรือ 

การยืม - คืนหนังสือ  
๕. มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษา เปนมุมท่ีเด็กไดเรียนรูธรรมชาติรอบตัว ผานการเลน ทด

ลองอยางงาย ไดศึกษาหาความรูดวยการสังเกต เปรียบเทียบ จัดจําแนก จัดหมวดหมู  
๖. มุมเครื่องเลนสัมผัส เปนมุมท่ีเด็กจะไดฝกการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา การสรางสรรค เช

น การรอย การสาน การตอเขา การถอดออก  
แนวการจัดกิจกรรมการเลนตามมุม  
๑.  แนะนํามุมเลนใหม เสนอแนะวิธีใช การเลนของเลนบางชนิด  
๒.  เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลงเกี่ยวกับการเลน  
๓.  ครูเปดโอกาสใหเด็กคิด วางแผน ตัดสินใจเลือกเลนอยางอิสระ เลือกทํากิจกรรมท่ีจัดขึ้นตาม 

ความสนใจของเด็กแตละคน  
๔.  ขณะเด็กเลน/ทํางาน ครูอาจช้ีแนะ หรือมีสวนรวมในการเลนกับเด็กได  
๕.  เด็กตองการความชวยเหลือและคอยสังเกตพฤติกรรมการเลนของเด็ก พรอมท้ังจดบันทึก 

พฤติกรรมท่ีนาสนใจ  
๖.  เตือนใหเด็กทราบลวงหนากอนหมดเวลาเลน ประมาณ ๓ - ๕ นาที  
๗.  ใหเด็กเก็บของเลนเขาท่ีใหเรียบรอยทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
ส่ือกิจกรรมการเลนตามมุม   



๕๐ 

 

๑.  มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเปนมุมเลนตางๆ เชน มุมบาน ประกอบด้วย ของเลนเครื่องครัว เครื่อง
ใชในบาน เชน เตา กะทะ ครก กานํ้า เขียง มีดพลาสติก หมอ จาน ชอน ถวย ชาม กะละมัง  เครื่องเลนตุกตา 
เชน เสื้อผาตุกตา เตียง เปลเด็ก ตุกตา เครื่องแตงบานจําลอง เชน ชุดรับแขก โตะเครื่องแปง หมอนอิง หวี 
ตลับแปง กระจกขนาดเห็นเต็มตัว  เครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตางๆ ท่ีใชแลว โทรศัพท เตารีดจําลอง ท่ีรีดผ้า
จําลอง ภาพถายและรายการอาหาร  มุมหมอ ประกอบด้วย เครื่องเลนจําลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณ
การรักษาผูปวย เชน หูฟง เส้ือคลุมหมอ อุปกรณสําหรับเลียนแบบการบันทึกขอมูลผูปวย เชน กระดาษ ดินสอ 
ฯลฯ  เครื่องช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง  มุมรานคา ประกอบด้วย กลองและขวดผลิตภัณฑตางๆ ท่ีใชแลว ผลไม ผัก
จําลอง อุปกรณประกอบการเลน เชน เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจําลอง ฯลฯ ปายช่ือราน ปายช่ือผลไม ผัก
จําลอง    

๒.  มุมบล็อก ประกอบด้วย ไมบล็อกหรือแทงไมท่ีมีขนาดและรูปทรงตางๆ กัน เชน บล็อกตัน บล็อก
โตะ จํานวน ต้ังแต ๕๐ ช้ินขึ้นไป ของเลนจําลอง เชน รถยนต เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว ตนไม ภาพถายตางๆ      
ท่ีจัดเก็บไมบล็อกหรือแทงไม อาจเปนช้ันลังไมหรือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด เป็นต้น 

๓.  มุมหนังสือ ประกอบด้วย หนังสือภาพนิทาน หนังสือภาพที่มีคําและประโยคสั้นๆ พรอมภาพ     
ชั้นหรือที่วางหนังสือ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการสรางบรรยากาศการอาน เชน เสื่อ พรม หมอน สมุดเซ็นยืม
หนังสือกลับบาน อุปกรณสําหรับการเขียน อุปกรณเสริม เชน เครื่องเสียง แผนนิทานพรอมหนังสือนิทาน หูฟง    

๔.  มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษา ประกอบด้วย วัสดุตางๆ จากธรรมชาติ เชน เมล็ดพืช
ต่างๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชในการสํารวจ สังเกต ทดลอง เชน แวนขยาย แมเหล็ก 
เข็มทิศ เครื่องช่ัง เป็นต้น 

      ๕) กิจกรรมการเลนกลางแจง กิจกรรมการเลนกลางแจง เปนกิจกรรมท่ีจัดใหเด็กไดออกไป
นอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลน ท้ังท่ีบริเวณกลางแจงและในรม เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเคล่ือนไหวรางกาย ออก
กําลัง และแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก  

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม  
๑.  เครื่องเลนสนาม  เครื่องเลนสนาม หมายถึง เครื่องเลนท่ีเด็กอาจปนปาย หมุน โยก ซึ่งทําออกมา

ในรูปแบบตางๆ เชน เครื่องเลนสําหรับปนปาย เครื่องเลนสําหรับโยกหรือไกว เครื่องเลนสําหรับหมุน ราวโหน
ขนาดเล็กสําหรับเด็ก ตนไมสําหรับเดินทรงตัว หรือไมกระดานแผนเดียว เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน เชน      
รถสามลอ รถลากจูง  เป็นต้น 
  ๒.  บอทราย  ทรายเปนส่ิงท่ีเด็กๆ ชอบเลน ท้ังทรายแหง ทรายเปยก นํามากอเปนรูปตางๆ ได และ
สามารถ นําวัสดุอื่นมาประกอบการเลนตกแตงได เชน กิ่งไม ดอกไม เปลือกหอย พิมพขนม ที่ตักทราย ปกติ
บ่อทรายจะอยูกลางแจง โดยอาจจัดใหอยใูตรมเงาของตนไมหรือสรางหลังคา ทําขอบกั้น เพื่อมิใหทรายกระจัด
กระจาย บางโอกาสอาจพรมนํ้าใหชื้นเพื่อเด็กจะไดกอเลน นอกจากนี้ ควรมีวิธีการปดกั้น มิใหสัตวเลี้ยงลงไป
ทําความสกปรกในบอทรายได  
  ๓.  ที่เลนนํ้า  เด็กทั่วไปชอบเลนนํ้ามาก การเลนนํ้านอกจากสรางความพอใจและคลายความเครียด 
ใหเด็กแลว ยังทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอีกดวย เชน เรียนรูทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบปริมาตร อุป
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กรณที่ใสนํ้าอาจเปนถังที่สรางขึ้นโดยเฉพาะ หรืออางนํ้าวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนไดพอดี 
และควรมีผาพลาสติกกันเส้ือผาเปยกใหเด็กใชคลุมระหวางเลน  

๔.  บานตุกตาหรือบานจําลอง  เปนบานจําลองสําหรับใหเด็กเลน จําลองแบบจากบานจริงๆ อาจทําด
วยเศษวัสดุประเภท ผาใบ กระสอบปาน ของจริงท่ีไมใชแลว เชน หมอ เตา ชาม อาง เตารีด เครื่องครัว ตุกตา
สมมติเปนบุคคล ในครอบครัว เสื้อผาผูใหญที่ไมใชแลวสําหรับผลัดเปลี่ยน มีการตกแตงบริเวณใกลเคียงให
เหมือนบานจริงๆ บางครั้งอาจจัดเปนรานขายของ สถานที่ทําการตางๆ เพื่อใหเด็กเลนสมมติตามจินตนาการ
ของเด็กเอง  

๕.  มุมชางไม  เด็กตองการออกแรงเคาะ ตอก กิจกรรมการเลนในมุมชางไมนี้จะชวยในการพัฒนา
กล้ามเนื้อใหแข็งแรง ชวยฝกการใชมือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา นอกจากนี้ยังฝกใหรักงาน
และส่งเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย  

๖.  เกมการละเลน  กิจกรรมการเลนเกมการละเลนที่จัดใหเด็กเลน เชน เกมการละเลนของไทย     
เกมการละเลนของทองถิ่น เชน มอญซอนผา รีรีขาวสาร แมงู โพงพาง ฯลฯ การละเลนเหลานี้ตองใชบริเวณ
ท่ีกวาง การเลน อาจเลนเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได กอนเลนครูอธิบายกติกาและสาธิตใหเด็กเขาใจ ไมควร
นําเกมการละเลน ที่มีกติกายุงยากและเนนการแขงขันแพชนะมาจัดกิจกรรมใหกับเด็กวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิด
ความเครียดและ สรางความรูสึกท่ีไมดีตอตนเอง 

ส่ือกิจกรรมการเลนกลางแจง   
๑.  เครื่องเลนสนาม เชน เครื่องเลนสําหรับปนปาย เครื่องเลนประเภทลอเล่ือน  
๒.  ท่ีเลนทราย มีทรายละเอียด เครื่องเลนทราย เครื่องตวง  
๓.  ท่ีเลนนํ้า มีภาชนะใสนํ้า หรืออางนํ้าวางบนขาต้ังท่ีมั่นคง ความสูงท่ีเด็กจะยืนไดพอดี เส้ือคลุม 

อุปกรณ์เลนนํ้า เชน ถวยตวง ขวดตางๆ 
      ๖) เกมการศกึษา  เปนเกมการเลนท่ีชวยพัฒนาสติปญญา ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเปน 

พื้นฐานการศึกษา รูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภท และ
ความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นท่ี ระยะ มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียว หรือเลนเปนกลุมได  

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม  
๑.  การจับคู สามารถแบงไดหลายชนิด คือ เกมจับคูท่ีเหมือนกันหรือส่ิงเดียวกัน เชน จับคูภาพท่ี 

เหมือนกันทุกประการ จับคูภาพกับเงาของส่ิงเดียวกัน จับคูภาพกับโครงรางของส่ิงเดียวกัน จับคูภาพท่ีซอนอยู 
ในภาพหลัก เกมจับคูภาพท่ีเปนประเภทเดียวกัน เกมจับคูภาพส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน เกมจับคูภาพสัมพันธ 
แบบตรงกันขาม เกมจับคูภาพสวนเต็มกับภาพแยกสวน เกมจับคูภาพช้ินสวนท่ีหายไป เกมจับคูภาพท่ีซอนกัน 
เกมจับคูภาพท่ีสมมาตรกัน เกมจับคูแบบอุปมาอุปไมย เกมจับคูแบบอนุกรม  

๒.  การตอภาพใหสมบูรณ หรือภาพตัดตอเพื่อใหเด็กฝกสังเกตรายละเอียดของภาพท่ีเหมือนกัน 
หรือตางกัน เกี่ยวกับสี รูปราง ขนาด ลวดลาย  

๓.  การวางภาพตอปลาย (โดมิโน) เชน โดมิโนภาพเหมือน โดมิโนภาพสัมพันธ โดมิโนผสม  
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๔.  การเรียงลําดับ เชน เรียงลําดับเหตุการณตอเนื่องในกิจวัตรประจําวัน วงจรชีวิตสัตว เกม
เรียงลําดับตามขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จํานวน  

๕.  การจัดหมวดหมู เชน จัดหมวดหมูตามสี รูปทรง ขนาด ปริมาณ จํานวน ประเภท จัดหมวดหมู 
กับสัญลักษณ จัดหมวดหมูภาพซอน  

๖.  การศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)  
๗.  การจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)  
๘.  การพื้นฐานการบวก  
๙.  การหาความสัมพันธตามลําดับท่ีกําหนด  
ส่ือกิจกรรมเกมการศึกษา  
๑.  เกมจับคู  เพื่อใหเด็กไดฝกสังเกตส่ิงท่ีเหมือนกันหรือตางกัน ซึ่งอาจเปนการเปรียบเทียบภาพตางๆ 

แลว จัดเปนคูๆ ตามจุดมุงหมายของเกมแตละชุด     
๒.  เกมภาพตัดตอ   
๓.  เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน)   
๔.  เกมเรียงลําดับ   
๕.  เกมจัดหมวดหมู   
๖.  เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)  
๗.  เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)  
๘.  เกมพื้นฐานการบวก 
๓.๓.๒ การจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบไฮสโคป 
หลักปฏิบัติสำคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคปนั้น  ประกอบด้วยกระบวนการ ๓ 

กระบวนการ อันได้แก่ 
๑. การวางแผน (Plan) เป็นการให้เด็กกำหนดแนวทางการปฏิบัติ หรือการดำเนินงานตามงานท่ีได้รับ

มอบหมายหรือตามสิ่งที่ตัวเองสนใจ โดยคุณครูจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กสนทนากับครู หรือสนทนาระหว่าง
เพื่อนด้วยกัน เพื่อวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม ว่าจะทำอะไร อย่างไร การวางแผนกิจกรรมนี้เด็กต้องมี
โอกาสเลือกและตัดสินใจ ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กหรือบอกให้ครูช่วยบันทึกก็ได้ 
ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองของเด็กและความรู้สึกในการควบคุมตนเอง ทำให้
เด็กสนใจในกิจกรรมท่ีตนเองได้วางแผนไว้ 

๒. การปฏิบัติ (Do) คือ การให้เด็กลงมือทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระตามเวลาที่กำหนด 
โดยเน้นให้เด็กได้ช่วยกันคิด ทดลองและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย ได้เรียนรู้ตามประสบการณ์ 
ค้นพบความคิดใหม่ๆ โดยคุณครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ มากกว่าจะลงไปจัดการด้วยตวัเอง 
การทบทวน 

๓. การทบทวน (Review) คือกระบวนการที่ให้เด็กสะท้อนผลงานของตัวเองที่ได้ลงมือทำผ่านการ
พูดคุยหรือแสดงผลต่าง ๆ เพื่อทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้วางไว้หรือไม่ มีการเปล่ียนแปลง
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อย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้เช่ือมโยงแผนการปฏิบัติงานกับผลงานท่ีทำ รวมถึงการเล่าประสบการณ์
ต่าง ๆ ท่ีได้ลงมือทำด้วยตนเอง 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบไฮสโคป มี ๖ ข้อ มีดังนี้ 
๑. เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มในการเลือกและตัดสินใจทำกิจกรรมตามความสนใจของตัวเอง  
๒. จัดเตรียม ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ ในห้องเรียนให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับอายุของเด็ก  
๓. มีพื้นท่ีและเวลาท่ีเพียงพอต่อการทำกิจกรรมของเด็ก  
๔. เน้นให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ในการเรียนรู้  
๕. ให้เด็กมีอิสระในการใช้ภาษาเพื่อส่ือความคิด  
๖. ครูคือผู้สนับสนุนและช้ีแนะ  
๓.๓.๓ จัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ  
หลักการสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนั้น คือ การส่งเสริมให้เด็กศึกษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดดว้ย

ความลุ่มลึกตามความสนใจ ผ่านกระบวนการคิดและแก้ปัญหาจากตัวของเด็กเอง จนได้คำตอบท่ีต้องการเพื่อ
นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้นำเสนอต่อผู้อื่น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการเท่ากับปริมาณเนื้อหาและเพียงพอต่อ
ความสนใจของเด็ก  ส่งผลให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีครูเป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวก 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการนั้น ประกอบด้วย กิจกรรมสำคัญ ๕ กิจกรรม อันได้แก่ 
๑. การพูดคุยอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 
๒. การศึกษานอกห้องเรียนและนอกสถานท่ี 
๓. การนำเสนอประสบการณ์การเดิมของเด็กผ่าน การวาดภาพ การเขียน การใช้สัญลักษณ์และการ

เล่นบทบาทสมมุติ เป็นต้น 
๔. มีการสืบค้นและค้นคว้าผ่าน สื ่อการเรียนรู ้ แหล่งการเรียนรู้ และเรียนรู้จากวิทยากรและ

ผู้เช่ียวชาญ 
๕. การนำเสนอโครงการด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ซึ่ง กิจกรรมสำคัญท้ัง ๕ กิจกรรมนี้จะสอดแทรกอยู่ในวิธีการดำเนินกิจกรรมตามแนวการเรียนรู้แบบ

โครงการ ซึ่งมีการดำเนินการ เป็น ๓ ระยะ คือ 
ระยะเริ่มต้นโครงการ 
        เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อ

ตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่ง
เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ 
เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงาน
ต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา 

ระยะดำเนินการ 
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        เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้น
ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และ
วิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

ระยะสรุปผลโครงการ 
        เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน  การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และ
ดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
ดำเนินการตามโครงการอีกด้วย 

ในการจัดการศึกษารูปแบบนี้ อาจไม่จำเป็นต้องให้แล้วเสร็จใน 1 วัน เราอาจจะจัดกิจกรรมท้ังสัปดาห์ 
หรือในหัวข้อที่มีเนื้อหามาก เราอาจจะจัดทั้งเดือนเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนการสอนและคำนึงถึง
ความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๓.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสามารถจัดได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑. บูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์สาขาต่างๆได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร์ (M) โดยการ
นําจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสาน 
 ๒. บูรณาการในรูปแบบของโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และ การสอนโดยการใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสําหรับในระดับการศึกษาปฐมวัยนั้นสามารถจัด
ในรูปแบบหน่วยก็ได้หรือการสอนแบบโครงงานก็ได้ ส่ิงท่ีครูผู้สอนต้องคํานึงคือจะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ได้พัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย     
มี ๔ ขั้นดังนี้ 

๑. ขั้นการตั้งคําถาม ในขั้นนี้ครูจะต้องกระตุ้นให้เด็กเกิดข้อคําถาม ข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆรอบตัว        
ครูต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดข้อคําถาม โดยชวนเด็ก สังเกต สํารวจลักษณะของส่ิงต่างๆ เหล่านั้น ใช้คําถาม 
หลากหลายในลักษณะปลายเปิดเพื่อให้เด็กคิดหาคําตอบ เมื่อตั้งคําถามแล้วครูควรเว้นระยะเพื่อให้เด็กคิดหา
วิธีการเพื่อให้ได้คําตอบ อย่ารีบตอบคําถามเอง 

๒. ขั้นการสํารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นนี้ครูต้องกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ทักษะการสังเกตทักษะการสํารวจ ทักษะการทดลอง 
ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย การบันทึกข้อผลการสํารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 

๓. การตอบคําถามท่ีต้ังขึ้นโดยใช้ผลจากการสํารวจตรวจสอบมาสร้างคําอธิบายท่ีมีเหตุผล 
๔. การนําเสนอผลการสํารวจที่ตั ้งขึ้นโดยใช้ผลจากการสํารวจตรวจสอบที่เหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของเด็ก  
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดประสบการณ์สตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย 



๕๕ 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สตีมศึกษา เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว การละคร ภาษา คุณธรรมจริยธรรม สังคมศึกษา 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning นำไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของ
เด็กปฐมวัย 
 

๓.๓.๕ การจัดประสบการณ์การคิดเชิงคำนวน (Computational Thinking)  
การคิดเชิงคำนวน (Computational Thinking) เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบท่ีสามารถนำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะนี้มีความสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปแก้ปัญหาในศาสตร์อื ่นๆ และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วย การคิดเชิงคำนวนมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑.  การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหางานย่อย (decomposition) เป็นการพิจารณาและแบ่งปัญหา/
งาน/ส่วนประกอบ ออกเป็นส่วนย่อย เพื่อให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายข้ึน 

๒. การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธ ีการแก้ปัญหา (pattern recognition) การพิจารณา
รูปแบบ แนวโน้ม และลักษณะทั่งไปของข้อมูล โดยพิจารณาว่าเคยพบปัญหาลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ หากมี
รูปแบบของปัญหาท่ีคล้ายกันสามารถนำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาประยุกต์ใช้ และพิจารณารูปแบบปัญหาย่อยซึ่ง
อยู่ภายในปัญหาเดียวกัน ว่ามีส่วนใดท่ีเหมือนกัน เพื่อใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้ ทำให้จัดการกับปัญหาได้
ง่ายข้ึน และการทำงานมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น 

๓. การพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา (abstraction) เป็นการพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของ
ปัญหา แยกแยะสาระสำคัญของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญออกจากส่วนท่ีไม่สำคัญ 

๔. การออกแบบอัลกอลิทึม (algorithms) เป็นการกำหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงาน 
โดยมีลำดับข้ันตอนของคำส่ังหรือวิธีการท่ีชัดเจนท่ีคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ตารางกิจกรรมประจำวันระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐   น. รับเด็กเป็นรายบุคคล 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
๐๘.๒๐ – ๐๘.๔๐  น. สำรวจการมาโรงเรียน/ตรวจสุขภาพ/ด่ืมนม 
๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐  น. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐  น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น. กิจกรรมเสรี 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/ล้างหน้า-แปรงฟัน 
๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐  น. นอนพักกลางวนั 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐  น. กิจกรรมเกมการศึกษา 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. ทบทวนการทำกิจกรรม 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. กิจกรรมเสริมทักษะ/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสำคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจท่ีจะ
เรียนรู้  ค้นคว้า  ทดลอง  และต้องการสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ดังนั้น การจัดเตรียมส่ิงแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก เด็ก
สามารถเรียนรู้จากการเล่นท่ีเป็น ประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้าจึงจำเป็นต้องจัด
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมาย
ในการพัฒนาเด็ก   
  การจัดสภาพแวดล้อมคำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

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

 ๖. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
  หลักสำคัญในการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็น
ระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ทางโรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยา มีการจัดแบ่งพื้นท่ี ดังนี้ 
 ๑. พื้นท่ีอำนวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน มีการจัดพื้นท่ีแสดงผลงานของเด็ก พื้นท่ีเก็บเครื่องใช้
ส่วนตัวของเด็ก พื้นท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอน 
 ๒. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคล่ือนไหว  
 ๓. พื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์   
สภาพแวดล้อมนอกหอ้งเรียน  
 การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมท้ังจัดสนามเด็กเล่น พร้อม
เครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแล
รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบ ๆ บริเวณสถานศึกษา ทางโรงเรียนบ้านสวนอุดมวทิยา มีการ
จัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ดังนี ้
 ๑. จัดให้มีสนามเด็กเล่น พื้นท่ีสำหรับเล่นอิสระ เครื่องเล่นสนามสำหรับปีนป่าย ทรงตัว ฯลฯ มี
การติดต้ังท่ีปลอดภัย  
       ๒. จัดให้มีท่ีนั่งเล่นพักผ่อน  
 
  



๕๘ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีการจัดเป็นมุมประสบการณ์ จัดเตรียมส่ือภายในมุมประสบการณ์ท่ีมี
ความหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นส่ือท่ี
ปลอดภัยต่อตัวเด็ก เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม มีวิธีการในการจัดเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
 การเลือกสื่อ   มีวิธีการเลือกส่ือ  ดังนี้ 
  ๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องท่ีสอน 
  ๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
  ๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
  ๔. มีวิธีการใช้ง่าย และนำไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
  ๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 
  ๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
  ๗. เลือกส่ือท่ีเด็กเข้าใจง่ายในเวลาส้ัน ๆ ไม่ซับซ้อน 
  ๘. เลือกส่ือท่ีสามารถสัมผัสได้ 
    ๙. เลือกส่ือเพื่อใช้ฝึก และส่งเสริมการคิดเป็น ทำเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความ
มั่นใจ 
 การจัดหาสื่อ    
  ๑. จัดซื้อส่ือและเครื่องเล่น โดยวางแผนการจัดซื้อตามลำดับความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 
  ๒. ผลิตส่ือและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุท่ีปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่น 
 ๓. ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประกอบการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยการให้เด็กเรียนรู้ผ่าน 
YouTube ,บทเรียนออนไลน์จาก Google sites, การใช้แอปพลิเคช่ัน , Google Form , google slide ตาม
ความเหมาะสม 
 
 การประเมินการใช้สื่อ 
  มีการพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และส่ือ เพื่อจะได้ทราบว่าส่ือนั้นช่วยให้
เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้นำมาปรับปรุงการผลิตและการใช้ส่ือให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ส่ือนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 
 ๒. เด็กชอบส่ือนั้นเพียงใด 
 ๓. ส่ือนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่ 
 ๔. ส่ือนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
 การเก็บรักษาและซ่อมแซมสื่อ    



๕๙ 

 

 การจัดเก็บส่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ โดยดำเนินการดังนี้ 
 ๑. เก็บส่ือให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของส่ือ 
 ๒. วางส่ือในระดับสายตาของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
 ๓. เก็บส่ือในภาชนะท่ีโปร่งใส  เพื่อให้เด็กมองเห็นส่ิงท่ีอยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพื่อให้สะดวก
ในการขนย้าย 
 ๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทส่ือ  เพื่อเด็กจะได้
เก็บเข้าท่ีได้ถูกต้อง   
 ๕. ตรวจสอบส่ือหลังจากท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จำนวนครบถ้วนหรือไม่ 
 ๖. ซ่อมแซมส่ือชำรุด และทำเติมส่วนท่ีขาดหายไปให้ครบชุด 
 การพัฒนาสื่อ 
  ๑. ปรับปรุงส่ือให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกนิไป เหมาะสมกับวัย 
ของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของส่ือ  ถ้าเป็นวัสดุท่ีล้างน้ำได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้สะอาด 
เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 
  ๓.  ถ้าเป็นส่ือท่ีผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู่มือประกอบการใช้ส่ือ
นั้น โดยบอกช่ือส่ือ ประโยชน์และวิธีใช้ส่ือ รวมทั้งจำนวนช้ินส่วนของส่ือในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุง  
พร้อมส่ือท่ีผลิต 
  ๔. พัฒนาส่ือท่ีสร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ท้ังส่ือเสริมพัฒนาการและเป็นของเล่น
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็ก
ในแต่ละวัน ผลท่ีได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก มีการจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ แล้ว
นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละ
คนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ดังนี ้
 
 ๑. รูปแบบการประเมิน 
 ๑.๑ การประเมินพัฒนาการตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินพัฒนาการท่ีอยู่ในกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กและตัดสินผลการพัฒนาการตามกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยใช้วิธีการสังเกต การสนทนา การ
สัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมผลงานท่ีแสดงออกถึงความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคล การแสดงกริยาอาการ
ต่าง ๆ ของเด็กตลอดเวลาท่ีจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 ๑.๒ การประเมินตามสภาพท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เป็นการประเมิน
สรุปพัฒนาการ เพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ว่ามีความ
พร้อมตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็นการประเมินก่อน
เรียนและการประเมินหลังเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 ๑.๓ การประเมินความรู้ความเข้าใจของเด็กหลังจากการได้รับการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ โดยครูจัดทำแบบประเมินตามความเหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงวัย เลือกใช้วิธีการท่ีหลากหลายใน
การประเมิน 
 ๒. ขอบข่ายการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 การประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี มีเป้าหมายสำคัญ คือ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์จำนวน ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
  มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 
          ประสานสัมพันธ์กัน 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
  มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  
  มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม  
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ  



๖๑ 

 

  มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
          ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานท่ี ๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานท่ี ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู ้
  มาตรฐานท่ี ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
            ได้เหมาะสมกับวัย 
 ส่ิงท่ีจะประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินการมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ี
ดี การรู้จักรักษาความปลอดภัย การเคล่ือนไหวและการทรงตัว การเล่นและการออกกำลังกาย และการใช้มือ
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถใน การแสดงออกทางอารมณไดอยาง
เหมาะสม การมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น มีความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตากรุณา มีนํ้าใจและชวยเหลือ แบงปน มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และ
ความรับผิดชอบ 
 ด้านสังคม ประกอบด้วย การประเมนิ ความมวี นิ ยั ในตนเอง ความสามารถ ในการชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ประหยัดและพอเพียง การดูแลรักษาธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม การมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกตาง ระหวางบุคคล การมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น การปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการสนทนา โตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่น 
เขาใจ ความสามารถในการอาน เขียนภาพ และสัญลักษณ ความสามารถในการ คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การคิดแกปญหาและตัดสินใจ การทํางานศิลปะ การแสดงทาทาง/เคล่ือนไหว ตามจินตนาการและความคิด 
สรางสรรค การมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และความสามารถในการแสวงหาความรู 
 
 ๓. วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 
 ๓.๑ การสังเกตและการบันทึก ใช้การสังเกตอย่างมีระบบ ได้แก่ การสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอนตามแผนท่ีวางไว้ และการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสังเกตในขณะท่ีเด็กทำกิจกรรมประจำวัน
และเกิดพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ครูผู้สอนจดบันทึกไว้การสังเกตเป็นวิธีการท่ีผู้สอนใช้ในการศึกษา
พัฒนาการของเด็ก และมีการบันทึกลงในแบบบันทึกท่ีครูผู้สอนแต่ละคนออกแบบไว้  



๖๒ 

 

 ๓.๒ การสนทนา โดยใช้การสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น และพัฒนาการด้านภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรม 
 ๓.๓ การสัมภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคล ในสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด
ความเครียดและวิตกกังวล ผู้สอนใช้คำถามท่ีเหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระ 
 ๓.๔ การรวบรวมผลงาน โดยจัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน (portfolio) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและ
จัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวเด็กโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน แสดง
การเปล่ียนแปลงของพัฒนาการแต่ละด้าน  
 ๓.๕ การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก โดยการช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วนำไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ปกติในกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้สำหรับติดตามการเจริญเติบโต
โดยรวม การตรวจสุขภาพอนามัย เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาดส่ิงปกติขอร่างกายท่ี
จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะประเมินสุขภาพอนามัย ๙ รายการคือ ผมและ
ศีรษะ หูและใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ล้ินและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า และเส้ือผ้า 
 
 ๔. การกําหนดเกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา การกําหนดเกณฑการประเมินและการใหระดับคุณภาพผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก ท้ัง ๔ ดาน ในแตละสภาพท่ีพึงประสงค เพื่อเช่ือมโยงไปสูการผานตัวบงช้ีและมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค พฤตกิรรมท่ีจะประเมนิเประบบตัวเลข เช่น ๓,๒,๑ หรือเป็นระบบท่ีใช้คำสำคัญ เช่น 
ดี,พอใช้,ควรส่งเสริม 

 
 

ระบบตัวเลข ระบบท่ีใช้คำสำคัญ 
๓ ดี 
๒ พอใช้ 
๑ ควรส่งเสริม 

 
 ๕. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดการจัดเวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยตอ ๑ ปี
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ผูสอนตองเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมที ่แสดงถึงพัฒนาการของเด็ก          
อยางตอเนื่อง มีการประเมินซ้ำของพฤตกิรรมนั้น เพื่อยืนยันความเช่ือมั่นของผลการประเมินสรปุผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึงประสงคใหครบทุกสภาพที่พึงประสงค ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการสรุปผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก รายตัวบ่งช้ีรายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และในภาพรวมพัฒนาการราย
ด้านของเด็กแต่ละคนตามลำดับ 
 



๖๓ 

 

๖. การเลื่อนชั้นอนบุาล ๒ และเกณฑ์การจบการศึกษาระดับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล ๓ 
 ๖.๑ ประเมินพัฒนาการเด็ก ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เมื่อส้ินปีการศึกษา เด็กจะได้รับการเล่ือนช้ันโดยเด็กต้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท้ัง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งต่อยอดการพัฒนาให้กับ
เด็กในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ค่าเป้าหมายท่ีนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับช้ันต่อไป มีดังนี ้

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
พัฒนาการด้านร่างกาย  ดี (๓) 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ดี (๓) 
พัฒนาการด้านสังคม ดี (๓) 
พัฒนาการด้านสติปัญญา  ดี (๓) 

รวมเฉลี่ยพัฒนาทุกด้าน ดี (๓) 
 ๖.๑ เวลาเรียน 
 เมื่อส้ินปีการศึกษา เด็กต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
๗. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการส่ือสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งครูผู้สอนจะสรุปผลการประเมินพัฒนาการ และจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
เป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

บทที่ ๓ 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 
บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   
 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน  พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง และชุมชน  
มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

 ๑.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
  การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด                          
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  ดังนี้ 
  ๑.๑  ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
  ๑.๒ คัดเลือกบุคลากรท่ีทำงานกับเด็ก เช่น ผู้สอน  พี่เล้ียง อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง
คุณสมบัติหลักของบุคลากร  ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา  การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย                            
                        ๑.๒.๒ มีความรักเด็ก  จิตใจดี  มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ ความเป็นกันเองกับเด็กอย่าง 
เสมอภาค                                 
 ๑.๒.๓ มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย   
 ๑.๒.๔ พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้ 
 ๑.๒.๕ มีความเป็นระเบียบ  สะอาด  และรู้จักประหยัด 
 ๑.๒.๖ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและ การปฏิบัติต่อเด็ก 
 ๑.๒.๗ มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของเด็กและตัดสิน
ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลด้วยความ เป็นธรรม                      
 ๑.๒.๘  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
  ๑.๓  ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค และ
ปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  ๑.๔  ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้ท่ีปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ๑.๕  เป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ กำหนดวิสัยทัศน์  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ 



๖๕ 

 

  ๑.๖  สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๗ จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  งานวิชาการหลักสูตร อย่างเป็นระบบและมี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๘  สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีเอื้ออำนวยต่อ 
การเรียนรู ้
  ๑.๙  นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร  โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
  ๑.๑๐  กำกับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำผลจากการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
  ๑.๑๑  กำกับ  ติดตาม  ให้มีการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้  เพื่อนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคมและ
ให้มีความทันสมัย 

 ๒.  บทบาทผู้สอนปฐมวัย 
  การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น  ผู้สอนจึง
มีบทบาทสำคัญยิ่งท่ีจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนจึงควรมี
บทบาท / หน้าท่ี  ดังนี้ 
  ๒.๑  บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๒.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่เด็กกำหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเองและ
ผู้สอนกับเด็กร่วมกันกำหนด  โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทางวิชาการ
ในการผลิตกระทำ  หรือหาคำตอบในส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล 
   ๒.๑.๓ กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด  แก้ปัญหา  ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองด้วยวิธี
การศึกษาท่ีนำไปสู่การใฝ่รู้  และพัฒนาตนเอง   
   ๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กทำ
กิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
   ๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้  และกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
   ๒.๑.๖ ใช้ก ิจกรรมการเล่นเป็นสื ่อการเร ียนร ู ้สำหร ับเด็กให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๗ ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมอ 
   ๒.๑.๘  จัดการประเมินผลการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ 



๖๖ 

 

 ๒.๒  บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 
   ๒.๒.๑  สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม และ สติปัญญา 
   ๒.๒.๒  ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
   ๒.๒.๓  ฝึกให้เด็กมีความเช่ือมั่น  มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก   
   ๒.๒.๔  ฝึกการเรียนรู้หน้าท่ี  ความมีวินัย  และการมีนิสัยท่ีดี 
   ๒.๒.๕  จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะ
บุคคล 
   ๒.๒.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ๒.๓  บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
   ๒.๓.๑ นำนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
   ๒.๓.๒ ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
   ๒.๓.๓  จัดทำวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / กระบวนการ
เรียนรู้  และพัฒนาส่ือการเรียนรู ้
   ๒.๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้มีวิสัยทัศน์
และทันสมัยทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร 
  ๒.๔  บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร 
     ๒.๔.๑ ทำหน้าท่ีวางแผนกำหนดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู ้
   ๒.๔.๒  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ให้เด็กมีอิสระในการ
เรียนรู้ท้ังกายและใจ  เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ทำงาน และเรียนรู้ท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
   ๒.๔.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตร  เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น 

 ๓.  บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาท่ีจัดให้แก่เด็กท่ีผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้อง
ส่ือสารกันตลอดเวลา  เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกนัในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก  ดังนั้น พ่อแม่
หรือผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าท่ี  ดังนี้ 
  ๓.๑  มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ กำหนด       
                      แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กตาม
ศักยภาพ 



๖๗ 

 

  ๓.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๔  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น 
  ๓.๕  อบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ  ของเด็ก 
  ๓.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๗ เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมี คุณธรรม
นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  ๓.๘  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 ๔. บทบาทของชุมชน 
 การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้ชุมชนมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
  ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคม 
/ ชมรมผู้ปกครอง 
  ๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของ
สถานศึกษา 
  ๔.๓  เป็นศูนย์การเรียนรู้  เครือข่ายการเรียนรู้  ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 
  ๔.๔  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
  ๔.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  ๔.๖ ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชน  และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ทำหน้าท่ีเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ( เด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ท้ังใน
ส่วนของโคตรสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับ
สภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดโดยดำเนินการดังนี้ 

๑. เป้าหมายคุณภาพเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ใน
การพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพพัฒนาการของเด็กท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๒. การประเมินพัฒนาการ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีพิการอาจต้องมี
การปรับการประเมินพัฒนาการท่ีเอื้อต่อสภาพเด็ก ท้ังวิธีการเครื่องมือท่ีใช้ หรือกลุ่มเด็กท่ีมีจุดเน้นเฉพาะด้าน 

 
การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีความสำคัญอย่างยิ่ง บุคลากร
ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาท้ังสองระดับ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆท้ังระบบ การ
เช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี ้
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้นำในการเช่ือมต่อโดยเฉพาะระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โดยต้องศึกษาหลักสูตรท้ังสองระดับ เพื่อทำความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการท่ีจะเอื้อต่อการ
เช่ือมโยงการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมต่อการศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดประชมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเช่ือมต่อของหลักสูตร
ท้ังสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อครูท้ังสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัย
นี้ 

 ๑.๒ จัดหารเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของท้ังสองระดับมาไว้ให้ครูและ
บุคลากรอื่นๆได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูท้ังสองระดับมีโอกาสแลกเปล่ียนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ท่ีได้รับจากการ
อบรม ดูงาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น 



๖๙ 

 

๑.๔ จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 ๑.๕ จัดให้มีการพบปะ หรือการทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ใน
ระหว่างท่ีเด็กอยู่ในระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียน การสอน
ของบุตรหลานตนได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูท้ังสองระดับได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบาง
โอกาส 
 ๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียนระดับ
ปฐมวัยศึกษาและก่อนเด็กจะเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ การศึกษาท้ังสอง
ระดับและให้ความร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ๒. ครูระดับปฐมวัย 
 ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อน
เล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยครูอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ซึ่งจะทำ
ให้ครูระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ท่ีดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ท้ังท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่น 
 ๓. ครูระดับประถมศึกษา 
 ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับครูและ
ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ภายในห้องเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพื่อ
ช่วยให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 ๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
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 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
และเข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความเอาใจใส่ การดูแลและ
การปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครูและสถานศึกษาในการช่วย
เตรียมตัวเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 
 

การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 การจัดสถานศึกษาปฐมวัยมีลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
ผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมจำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อให้ทุกกลุ ่มทุกฝ่ายที ่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็น
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดำเนินการท่ีเป็นระบบเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ เขตพื้นที่ทุกระดับละทุกอาชีพ การกำกับดูแล
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่ายรวมท้ังประชาชนท่ัวไปทราบ เพื่อนำข้อมูลจากรายงาน
ผลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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นิยามคำศัพท์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

คำศัพท ์ ความหมาย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(Early Childhood 
Curriculum) 

หลักสูตรที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กในระดับ
การศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยประกอบด้วยมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็นแกนกลางซึ่ง
เป็นกรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
(School curriculum) 

หลักสูตรท่ีเกิดจากการท่ีสถานศึกษานำสภาพต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น/เอกลักษณ์
ของชุมชน สังคม ศิลปะวัฒนะธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคม  และประเทศชาติ มา
กำหนดเป็นรายละเอียดของสาระ  และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็ก โดยความ
ร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษา  และชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เพื่อนำไปสู่
การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐มีการระดมทรัพยากรท้ังของสถานศึกษาและชุมชนมาใช้
อย่างคุ้มค่าและใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
(Philosophy of Early 
Childhood Education) 

เป็นความเช่ือ  ความศรัทธาในความคิดทางการศึกษาท่ีทำให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับความคิดนั้น ๆ 

วิสัยทัศน์ (Vision) คำอธิบายเกี่ยวกับความคาดหวังของหน่วยงานหรือสถานศึกษา  เพื่อเป็นทิศทางใน
การวางแผนจัดการศึกษาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน  และการดำเนินงาน
ในการพัฒนาคุณภาพเด็กท่ีสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ตามเวลาท่ีกำหนด 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  
(Desired characteristics 
standards) 

คุณภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที ่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเด็กเมื่อจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะท่ีระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ถือเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ
และสถานศึกษา  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์กำหนดถือเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับ
เด็กทุกคนในระดับการศึกษาปฐมวัยแนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่าเด็กทุก
คนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ 
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คำศัพท ์ ความหมาย 
ตัวบ่งช้ี (Indicators) ตัวบ่งชี ้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมินพัฒนาการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 

สภาพท่ีพึงประสงค์(Age-
level Indicators/Age-
level expectations) 

พฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยท่ีคาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการตาม
วัยหรือความสามารถตามธรรมชาติ ในแต่ละระดับอายุนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา
การจัดประสบการณ์การสอนและเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมินพัฒนาการ
เด็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพเด็กในแต่ละระดับอายุหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้
กำหนดสภาพท่ีพึงประสงค์ในทุกระดับอายุ ต้ังแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี เพื่อเป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

เด็กปฐมวัย (Early 
Childhood)   

เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ปีบริบูรณ์ 

เด็กปฐมวัยทุกคน(Every 
Early Childhood) 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑ ครอบคลุมเด็กท่ัวไปเด็กด้อยโอกาส 
เด็กพิการ รวมถึงเด็กต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย 

สถานศึกษา (Education 
Institutions) 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีหรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(Early Childhood 
development Institutes) 

ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ  และเด็กซึ่งมีความต้องการพเิศษ 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอื่นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(Special target 
group)  
          - บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ เช่น สายตาสั้น เอียง สมาธิสั้น ปัญญาอ่อน หูหนวกตาบอด 
เป็นต้น 
          - บุคคลท่ีไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เป็นต้น 
 - บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถเป็นเลิศทาง สติปัญญา 
กีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น 

การประเมินผลจากสภาพ
จริง (Authentic 
assessment) 

กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน
ตามสภาพจริง 
 

สารนิทัศน์ 
(Documentation) 

การจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ สำหรับการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยเป็นการจัดทำข้อมูลที ่จะเป็นหลักฐานแสดงให้เห ็นร่องรอยของการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย 
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คำศัพท ์ ความหมาย 

บูรณาการ (Integration) ร ูปแบบการจัดกิจกรรมหนึ ่งกิจกรรม เด็กเร ียนรู ้ ได้หลายทักษะ และหลาย
ประสบการณ์สำคัญหรือหนึ่งแนวคิดเด็กเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม 
 

ประสบการณ์สำคัญ(Key 
Experiences) 

กระบวนการได้มาซึ่งความรู้หรือทักษะ โดยผ่านการกระทำสิ่งต่างๆ ที่สำคัญตามท่ี
หลักสูตรกำหนดให้ ประสบการณ์สำคัญช่วยอธิบายให้ครูเข้าใจถึงประสบการณ์ท่ี
เด็กปฐมวัยต้องทำเพื ่อเรียนรู ้สิ ่งต่าง ๆ รอบตัว และช่วยแนะครูในการสังเกต 
สนับสนุนและวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็ก 

พัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
(Holistic development 
of children) 

การพัฒนาเด็กอย่างสมดุลทุกด้าน ทั ้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

พัฒนาการ 
(Development) 

การเปล่ียนแปลงด้านการทำหน้าท่ี และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบต่างๆ  
รวมทั ้งตัวบุคคล ทำให้สามารถทำหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำสิ ่งที ่ยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ และความสามารถในการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมหรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม 

พัฒนาการด้านร่างกาย  
(Physical Development) 

ความสามารถของร่างกายในการทรงตัวในอิริยาบถต่างๆ และ การเคลื่อนไหว
เคล่ือนท่ีไปโดยการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น การนั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด เป็นต้นการใช้
สัมผัสรับรู้และการใช้ตาและมือประสานกันในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การหยิบ 
จับของ การขีดเขียน ปั้น ประดิษฐ์ เป็นต้น ขอบข่ายพัฒนาการด้านร่างกายใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย สุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดีความปลอดภัย 
การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ - ตา การเคลื่อนไหว  
และการทรงตัว 

พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
(Emotional 
Development) 

ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ
เกลียด กลัวและ เป็นสุข ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้ง และควบคุมการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการ
สร้างความรู้สึกท่ีดี และนับถือต่อตนเอง  หรืออัตมโนทัศน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ด้านสังคมด้วย บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจกับทางด้าน
สังคมเป็นกลุ่มเดียวกัน  ขอบข่ายพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื ่น  ความเชื่อมั่น  
กล้าแสดงออก วินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ 
แบ่งปันมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาท่ีนับถือ 
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คำศัพท ์ ความหมาย 
พัฒนาการด้านสังคม(Social 
development) 

ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื ่น มีทักษะการปรับตัวในสังคม คือ
ความสามารถทำหน้าท่ีตามบทบาทของตน ร่วมมือกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบความ
เป็นตัวของตัวเอง และรู้กาลเทศะ สำหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถใน
การช่วยตนเองในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นพัฒนาการด้านสังคมยังเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม และเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญา ทำ
ให้รู ้จักแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และความสามารถในการเลือกดำรงชีวิต
ในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย ขอบข่ายพัฒนาการด้าน
ด้านสังคมในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองในการทำ
กิจวัตรประจำวันการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลง
ของส่วนรวม การแสดงออกและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

พัฒนาการด้านสติปัญญา
(Cognitive 
development) 

ความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ กับตนเอง การรับรู้สังเกต 
จำแนก เปรียบเทียบ  จดจำ วิเคราะห์ รู ้คิด รู ้เหตุผล และความสามารถในการ
สืบค้น แก้ปัญหาตลอดจนการสังเคราะห์ ซึ ่งเป็นความสามารถเชิงสติปัญญาใน
ระดับสูง โดยแสดงออกด้วยการใช้ภาษาสื่อความหมาย  และการกระทำ ดังนั้น  
พัฒนาการด้านภาษาและสื่อความหมายกับการใช้ตากับมือทำงานประสานกันเพื่อ
แก้ปัญหาจึงมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญาขอบข่ายพัฒนาการด้าน
สติปัญญาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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เอกสารอ้างอิง 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๐). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพมหานคร: 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๖๐). กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัด
 ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย. 
 กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. (๒๕๕๘). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” ปลูกจิตสำนึก
 ให้กับนักเรียน (ภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริต) ระดับปฐมวัย. สืบค้นจาก 
 https://drive.google.com/file/d/0BwkZ9a0DMAoUakxxd3FFTUNva1E/view 
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึง
ขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  
หน้าท่ี 
1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
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2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และ
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนว
ให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาใน

แต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
บริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
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4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 

2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๘๓ 

 

54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
  

 หน้าที่ 
1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๘๔ 

 

๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๘๕ 

 

60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๘๖ 

 

๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๘๗ 

 

๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 
 หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๘๘ 

 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

 



๘๙ 

 

หน้าที่ 
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ

ทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 


