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คำนำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้พัฒนาจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐เพื่อให้ท ัน ต่ อสภาพการเปลี่ ยนแปลงด้า นเศรษฐกิจ สังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ซึ่ง
นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
คณะครูผู้สอนและผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้ง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ เป็นแกนกลางและได้เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพท้ องถิ่นประชาคมอาเซียน และโต
ไปไม่โกงสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๓-๖ ปี ให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมีพัฒนาการความพร้อมครบทุกด้านเหมาะสมกับวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป
คณะครูโรงเรียนเทศบาลท่าพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่คณะครูจัดทำขึ้น
ฉบับนี้ สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพื่อ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

(นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์)
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ความนำ
ปัญหาของสังคมประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย คือ ความอ่อนแอของ
สถาบันครอบครัวในการทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก เด็กปฐมวัยจำนวนหนึ่งอาจได้รับการเลี้ยงดูเอา
ใจใส่ที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่าง ๆ จากภายนอก ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิต ทำให้จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมใน
สังคมตนเอง การพัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมของเด็ก
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างกันไป
สภาพปัจจุบัน ในโลกมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมนุษ ย์ไ ม่
สามารถจดจำทุกสิ่งได้หมด มนุษย์จำต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
สามารถแสวงหาความรู้และนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม คุณลักษณะ
ดังกล่าวนี้จำเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยและต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ผ่านมา พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชนเห็นคุณค่า
ของการศึกษา ต้องทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้คนในชุมชนจำนวนมาก เริ่มมีความกระตือรือร้น
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบ
คุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดดังกล่าว ก่อให้เกิดความ
คาดหวัง และผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ซึ่งกำหนดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้การศึกษาที่ จัดโดยสถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกันอีกทั้งเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น จำเป็นต้องมีการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
เด็กปฐมวัยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๑เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำ
หลักสูตรนี้ไปพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า“มนุษย์ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ผู้เรียนทุกคนปรารถนาที่จะเรียนและปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองดี
ยิ่งขึ้น”

๒

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรีย นรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก
ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลท่าพระมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ และมีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกําหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบ
การศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒.สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และ
ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้ าน
อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น อย่างมีความหมายและมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนที่เพียงพอ
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

๓

วิสัยทัศน์ปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสํานึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่
ครอบครัว ชุมชนและ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จํานวน ๑๒
มาตรฐาน ประกอบด้วย
๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

๔

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
วิสัยทัศน์
สร้างคนดี มีปัญญารู้เท่าทันประกันคุณภาพ และอยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพครูให้มีมาตรฐานทุกด้าน
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพครู นักเรียน และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษา
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดทำ จัดหา และใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการ ตามวงจรคุณภาพ (Quality
Circle)
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณ์
ความเป็นผู้ดีและผู้นำ (Leadership)
- เป็นผู้ดีคือ คิดดี พูดดี ทำดี
- เป็นผู้นำคือ เป็นแบบอย่างที่ดี

เอกลักษณ์
“โรงเรียนแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วย PBL และ PLC”

คำขวัญ
“รักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(keep quality up)”

๕

ค่านิยม
“THAPRA”
T
=
H
=
A
=
P
=
R
=
A
=

Team
High expectaion
Active
Positive thinking
Respcnsibility
Achievcment

=
=
=
=
=
=

ทำงานเป็นทีม
คาดหวังสูง
มีความกระตือรือร้น
คิดเชิงบวก
มีความรับผิดชอบ
มุ่งความสำเร็จ

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. ผูเ้ รียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ผูเ้ รียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๔. ผู้เรียนมีความสารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

สภาพที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์เป็น พฤติก รรมหรือ ความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็ก เกิด บน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพื่อนำไปใช้ในการ
กำหนดสาระเรี ย นรู ้ ใ น การจั ด ประสบการณ์ กิ จ กรรมและประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก โดยมี
รายละเอียดของมาตรฐาน มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ดังนี้

๖

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้

อายุ ๓-๔ ปี

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และดื่ม
น้ำที่สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่มน้ำ
สะอาดด้วยตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ได้หลายชนิด
และดื่มน้ำสะอาดได้ด้วย
ตนเอง
๑.๒.๒ล้างมือก่อน
๑.๒.๒ล้างมือก่อน
๑.๒.๒ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
รับประทานอาหารและ
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง
๑.๒.๓นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓นอนพักผ่อนเป็นเวลา
๑.๒.๔ออกกำลังกายเป็น
๑.๒.๔ออกกำลังกายเป็น
๑.๒.๔ออกกำลังกายเป็น
เวลา
เวลา
เวลา
๑.๓ รักษาความปลอดภัย ๑.๓.๑เล่นและทำกิจกรรม ๑.๓.๑เล่นและทำกิจกรรม ๑.๓.๑เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผชู้ ี้แนะ อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ของตนเองและผู้อื่น
ปลอดภัย

๑.๑ มีน้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์
๑.๒ มีสุขภาพอนามัย
สุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ ๒กล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

อายุ ๓-๔ ปี
๒.๑.๑เดินตามแนวที่
กำหนดได้
๒.๑.๒กระโดดสองขา ขึ้น
ลงอยู่กับที่ได้
๒.๑.๓วิ่งแล้วหยุดได้

๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๑.๔รับลูกบอลโดยใช้มือ
และลำตัวช่วย
๒.๒.๑ใช้กรรไกรตัดกระดา
ขาดจากกันได้โดยใช้มือ
เดียว
๒.๒.๒เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได้
๒.๒.๓ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม.
ได้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๒.๑.๑เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน
๒.๑.๒กระโดดขาเดียวอยูก่ ับ
ที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว

อายุ ๕-๖ ปี
๒.๑.๑เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางเกง
๒.๑.๒กระโดดขาเดียว ไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว
๒.๑.๓วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
๒.๑.๔รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพื้นได้
๒.๒.๑ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

๒.๑.๓วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้
๒.๑.๔รับลูกบอลได้ด้วยมือ
ทั้งสองข้าง
๒.๒.๑ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได้
๒.๒.๒เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม ๒.๒.๒เขียนรูปสามเหลี่ยม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน
๒.๒.๓ร้อยวัสดุที่มีรูจนาด
๒.๒.๓ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์ ๐.๕ ซม.ได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๒๕
ซม.ได้

๗

มาตรฐานที่ ๓มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้
๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์
อย่างเหมาะสม
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น

อายุ ๓-๔ ปี
๓.๑.๑แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
บางสถานการณ์

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๓.๑.๑แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์

๓.๒.๑กล้าพูดกล้าแสดงออก ๓.๒.๑กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์
๓.๒.๒แสดงความพอใจใน ๓.๒.๒แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
๓.๑.๑แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
๓.๒.๑กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
๓.๒.๒แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่ ๔ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้
๔.๑ สนใจมีความสุข
และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว

อายุ ๓-๔ ปี

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

๔.๑.๑สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๒สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

๔.๑.๑สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๒สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

๔.๑.๑สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๒สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี

มาตรฐานที่ ๕มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจติ ใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้

อายุ ๓-๔ ปี

๕.๑.๑บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใด
เป็นของผู้อื่น
๕.๒มีความเมตตา กรุณา ๕.๒.๑แสดงความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์เลีย้ ง
มีน้ำใจและช่วยเหลือ
๕.๒.๒แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
แบ่งปัน
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕.๓มีความเห็นอกเห็นใจ ๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
ผู้อื่น

๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต

๕.๔มีความรับผิดชอบ

๕.๔.๑ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕.๒.๑แสดงความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์เลีย้ ง
๕.๒.๒ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น

อายุ ๕-๖ ปี

๕.๑.๑ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง
๕.๒.๑แสดงความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์เลีย้ ง
๕.๒.๒ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์
๕.๔.๑ทำงานที่ได้รับ
๕.๔.๑ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ มอบหมายจนสำเร็จด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง

๘

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้

อายุ ๓-๔ ปี

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน

- แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ

- แต่งตัวด้วยตนเอง

- รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง
-ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ

-รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง
-ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง

๖.๒ มีวินัยในตนอง

-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลัง
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง
-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง
-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง

อายุ ๕-๖ ปี
- แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว
- รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี
-ใช้และทำความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง
-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง
-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้

อายุ ๓-๔ ปี

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ -มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและ
รักความเป็นไทย

สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
-ทิ้งขยะได้ถูกที่
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ เมื่อมีผู้ชแี้ นะ
-กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

-มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
-ทิ้งขยะได้ถูกที่
-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ด้วยตนเอง
-กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง

-มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
-ทิ้งขยะได้ถูกที่
-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ ตามกาลเทศะ
-กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง

๙

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๓-๔ ปี

๘.๑ ยอมรับความเหมือน -เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจากตน
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
-เล่นร่วมกับเพื่อน
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น

อายุ ๕-๖ ปี

-เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ -เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเด็กที่แตกต่างไปจาก เด็กที่แตกต่างไปจากตน
ตน

-เล่นหรือทำงานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม
-ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และ -ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุย
บุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ กับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม

-เล่นหรือทำงานร่วมกับ
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
-ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ -มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง -มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง
ชี้แนะ
และปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อ และปฏิบัติตามข้อตกลง
มีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตามที่ดีได้ด้วยตนเอง
ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
-ยอมรับการประนีประนอม -ประนีประนอมแก้ไขปัญหา -ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
โดยปราศจากการใช้ความ โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
รุนแรงด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้

อายุ ๓-๔ ปี
-ฟังผูอ้ ื่นพูดจนจบและ
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้อง
กับเรื่องที่ฟัง

อายุ ๕-๖ ปี

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง
-เล่า เรื่องด้วยประโยคสั้นๆ -เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง -เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ได้
-อ่านภาพ และพูดข้อความ -อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ -อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ
ด้วยภาษา
พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตา
ด้วยการชี้ หรือกวาดตา
ของตน
มองข้อความตามบรรทัด
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ
-เขียนขีด เขี่ย อย่างมี
-เขียนคล้ายตัวอักษร
-เขียนชื่อของตนเอง ตาม
ทิศทาง
แบบ
เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง

๑๐

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดทีเ่ ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด

อายุ ๓-๔ ปี
-บอกลักษณะของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

-บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

-บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
-จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
-จับคู่และเปรียบเทียบความ -จับคู่และเปรียบเทียบความ
ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ
แตกต่างหรือความเหมือน แตกต่างหรือความเหมือน
หน้าที่การงานเพียงลักษณะ ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
เดียว
ที่สังเกตพบเพียงลักษณะ
ที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้น
เดียว
ไป
-คัดแยกสิ่งต่างๆตาม
-จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ -จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้ โดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้น
งาน
ลักษณะเป็นเกณฑ์
ไปเป็นเกณฑ์
-เรียงลำดับสิ่งของหรือ
-เรียงลำดับสิ่งของหรือ
-เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๓
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕
ลำดับ
ลำดับ
ลำดับ

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ)
-ระบุผลที่เกิดขึ้นใน
-ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้น -อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
๑๐.๒ มีความสามารถ
เหตุการณ์หรือการกระทำ ในเหตุการณ์หรือ การ
และผลที่เกิดขึ้นใน
ในการคิดเชิงเหตุผล
ตัวบ่งชี้

เมื่อมีผู้ชี้แนะ

-คาดเดา หรือ คาดคะเน
สิ่งที่อาจเกิดขึ้น

๑๐.๓ มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ

-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
-แก้ปัญหาโดยลองผิดลอง
ถูก

กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ

เหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง
-คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่ง -คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วน เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมใน
ร่วมในการลงความเห็นจาก การลงความเห็นจากข้อมูล
ข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ -ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
เริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
-ระบุปัญหา และแก้ปัญหา -ระบุปัญหาสร้างทางเลือก
โดยลองผิดลองถูก
และเลือกวิธีแก้ปัญหา

๑๑

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

อายุ ๓-๔ ปี

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี

-สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
-สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
-เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
-เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง
ของตนเอง
อย่างหลากหลายหรือแปลก
ใหม่

อายุ ๕-๖ ปี
-สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
-เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง
อย่างหลากหลายและแปลก
ใหม่

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้

๑๒.๒ มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้

อายุ ๓-๔ ปี
-สนใจฟังหรืออ่านหนังสือ
ด้วยตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
-สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่
พบเห็น

อายุ ๕-๖ ปี

-หยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง
-กระตือรือร้นในการเข้า
-กระตือรือร้นในการเข้า
-กระตือรือร้นในการร่วม
ร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย -ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย -ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ตามวิธีการที่มีผู้
ต่างๆ ตามวิธีการของ
ต่างๆ ตามวิธีการที่
ชี้แนะ
ตนเอง
หลากหลายด้วยตนเอง
-เชื่อมโยงคำถา “อะไร”
-ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ -ใช้ประโยคคำถามว่า
ในการค้นหาคำตอบ
ไหน” “ทำไม” ในการ
“เมื่อไร” อย่างไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ
ค้นหาคำตอบ

๑๒

โครงสร้างเวลาเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าพระ กำหนดช่วงเวลาเรียนตามระดับชั้นดังนี้
หลักสูตรชั้น

กลุ่มอายุ

เวลาเรียน

อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓

๓ – ๔ปี
๔ - ๕ ปี
๕ - ๖ ปี

๑ปี ( ๔๐สัปดาห์/๒๐๐วัน)
๑ปี(๔๐สัปดาห์/๒๐๐วัน)
๑ปี (๔๐สัปดาห์/๒๐๐วัน)

การจัดกิจกรรมประจำวัน
ลำดับที่

กิจกรรมประจำวัน

๑
๒
๓

การเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง
เกมการศึกษา
ทักษะพื้นฐานใน
ชีวิตประจำวัน
(การช่วยเหลือตนเองใน
การรับประทาน
อาหาร ดื่มนม
สุขอนามัย และการนอน
พักผ่อน)

๔
๕
๖
๗

รวม

ปฐมวัยปีที่ ๑
ชั่วโมง : วัน
๒๐ นาที
๓๐ นาที
๒๐ นาที

ปฐมวัยปีที่ ๒
ชั่วโมง : วัน
๒๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที

ปฐมวัยปีที่ ๓
ชั่วโมง : วัน
๒๐ นาที
๖๐ นาที
๖๐ นาที

๕๐ นาที
๔๐ นาที
๒๐ นาที

๕๐ นาที
๔๐ นาที
๓๐ นาที

๕๐ นาที
๕๐ นาที
๒๐ นาที

๒ ชม.

๒ ชม.

๑.๓๐ ชม.

๕ ชม. / วัน
๑,๐๐๐ ชม. /
ปี

๕ ชม. / วัน

๕ ชม. / วัน

๑,๐๐๐ ชม. / ปี ๑,๐๐๐ ชม. / ปี

๑๓

การกำหนดตารางกิจกรรมประจำวัน
โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ได้กำหนดตารางกิจกรรมประจำวัน สำหรับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล ดังนี้
เวลา
๐๘.๐๐
๐๘.๑๕
๐๘.๓๐
๐๙.๐๐
๐๙.๒๐
๐๙.๔๐
๐๙.๕๐
๑๑.๐๐
๑๑.๓๐
๑๒.๐๐
๑๔.๐๐
๑๔.๒๐
๑๔.๓๐
๑๔.๕๐

– ๐๘.๑๕
– ๐๘.๓๐
– ๐๙.๐๐
– ๐๙.๒๐
– ๐๙.๔๐
– ๐๙.๕๐
– ๑๑.๐๐
– ๑๑.๓๐
– ๑๒.๐๐
- ๑๔.๐๐
– ๑๔.๒๐
– ๑๔.๓๐
– ๑๔.๕๐
– ๑๕.๐๐

กิจกรรมประจำวัน
รับเด็ก
เคารพธงชาติ สวดมนต์
กิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
พักดื่มนม
กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง
พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
นอนพักผ่อน
เก็บที่นอน ล้างหน้า
พัก
เกมการศึกษา
เตรียมตัวกลับบ้าน

• กิจกรรมสามารถบูรณาการได้ตามความเหมาะสม

๑๔

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้
ดังนี้
๑. ประสบการณ์สำคัญ ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
๑.๑ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้
เด็ก ได้มีโ อกาสพัฒ นาการใช้ก ล้ามเนื้อ ใหญ่ กล้ามเนื้อ เล็ก และการประสานสัมพัน ธ์ระหว่า ง
กล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมี
โอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

ด้านร่างกาย

ประสบการณ์สำคัญ

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วย เศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ
(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน
อนามัยส่วนตัว
๑.๑.๔ การรักษาความ
(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน
ปลอดภัย
(๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ
๑.๑.๕ การตระหนักรู้
(๑) การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
พื้นที่
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง

๑๕

๑.๒ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึง
ลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นใน
ตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านอารมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี

๑.๒.๒ การเล่น

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม
๑.๒.๔ การแสดงออก
ทางอารมณ์

ประสบการณ์สำคัญ
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(๒) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๓) การเล่นบทบาทสมมติ
(๔) การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ
(๕) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
(๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(๓) การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
(๑) การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทำงานศิลปะ

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนและเชื่อว่าตนเองมี
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง
ความสามารถ
๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่น
เศร้าหรือเสียใจ และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ

๑๖

๑.๓ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตั วจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
เรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ

ด้านสังคม
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน
๑.๓.๒ การดูแลรักษา
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและ
ความเป็นไทย
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย
มีสวนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม
๑.๓.๕ การเล่นแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
๑.๓.๖ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
๑.๓.๗ การยอมรับใน
ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ประสบการณ์สำคัญ
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
(๒) การทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำหรือแปร
รูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
(๓) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
(๔) การเลี้ยงสัตว์
(๕) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
(๑) การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๓) การประกอบอาหารไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๑) การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิที่ดีของห้องเรียน
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
(๓) การทำศิลปะแบบร่วมมือ
(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(๑) การเล่นหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน

๑.๔ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ด้านสติปัญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา

ประสบการณ์สำคัญ
(๑) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม
(๒) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
(๓) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรงหรือเรื่องราว
ต่างๆ
(๔) การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๙) การพูดเรียงลำดับเพื่อใช้ในการสื่อสาร
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๑) การอ่านอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก
ซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรทีป่ ระกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย
(๑๗) การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ำๆกัน
จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย
(๒๒) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสือ่ ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ

๑๗
๗

๑๘

ด้านสติปัญญา
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา

ประสบการณ์สำคัญ

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
(๓) การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง
ต่างๆด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
(๔) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก
กรวย
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
(๗) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป
(๘) การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะความยาว/ความสูงน้ำหนัก ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
(๑๖) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
(๑๗) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
(๑๘) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
(๑๙) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระทำ
๑.๔.๓ จินตนาการและ
(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ความคิดสร้างสรรค์
ชิ้นงาน
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย
๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการ
(๑) การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
เรียนรูแ้ ละการแสวงหาความรู้ (๒) การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย

๑๙

๒. สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจัดหมายที่
กำหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจ
ยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ
วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี ของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลำพัง
หรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การ
แสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และบุ ค คลต่ า งๆ ที ่ เ ด็ ก ต้ อ งเกี ่ ย วข้ อ งหรื อ ใกล้ ช ิ ด และมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ใน
ชีวิตประจำวัน สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมใน
ชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือ
แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ
๒.๓ ธรรมชาติ ร อบตั ว เด็ ก ควรเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ชื ่ อ ลั ก ษณะ ส่ ว นประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และพลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ
๒.๔ สิ่ง ต่า งๆรอบตัว เด็ ก เด็ก ควรเรี ยนรู้ เกี่ ย วกับ การใช้ภ าษาเพื ่อ สื่อ ความหมายใน
ชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส
ขนาด รู ป ร่ า ง รู ป ทรง ปริ ม าตร น้ ำ หนั ก จำนวน ส่ ว นประกอบ การเปลี ่ ย นแปลงและ
ความสัมพัน ธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือ กใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

๒๐

การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือ กระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้

๑. หลักการจัดประสบการณ์
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ
ต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

๒. แนวทางการจัดประสบการณ์
๒.๑ จัดประสบการณ์ใ ห้ สอดคล้อ งกั บ จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการและการทำงานของสมองที่
เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้
๒.๔ จัดประสบการณ์ใ ห้ เ ด็ก ได้ ริ เริ่ มคิด วางแผน ตัดสิน ใจลงมือ กระทำและนำเสนอ
ความคิดโดยครูหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลัก ษณะ
ต่างๆกัน
๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรี่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของ
เด็ก
๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่ดีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
๒.๙ จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การ
สนับสนุนสื่อแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
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๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้
หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร
เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัด
กิจ กรรมให้ครอบคลุมพัฒ นาการทุก ด้านการจัดกิจกรรมประจำวัน มีหลัก การจัดและขอบข่ า ย
กิจกรรมประจำวัน ดังนี้
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน
๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน
แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น
วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ ๘-๑๒ นาที
วัย ๔ – ๕ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ ๑๒-๑๕ นาที
วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ ๑๕- ๒๐ นาที
๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า๒๐ นาที
๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา
คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที
๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิ จกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัด
ให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลัง
มากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึกถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การพัฒนากล้า มเนื้ อ ใหญ่ เป็น การพัฒ นาความแข็ ง แรง การทรงตั ว
ความยืดหยุ่น ความคล่อ งแคล่วในการใช้อ วั ยวะต่า ง ๆ และจังหวะการเคลื่ อ นไหวในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
๓.๒.๒ การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึก
ช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิ บจับช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ
๓.๒.๓ การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่น ับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโ อกาสตัดสิน ใจเลือก ได้รับ การ
ตอบสนองตาความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
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๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันมี
นิสัยรักการทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตราย
จากคนแปลกหน้า ให้เด็ก ได้ป ฏิบัติก ิจวัตรประจำวั น อย่างสม่ำเสมอ เช่น รับ ประทานอาหาร
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ
กติกาข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ
๓.๒.๕ การพั ฒ นาการคิ ด เป็ น การพั ฒ นาให้ เ ด็ ก มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาความ คิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก
ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้าง
ชิ้นงาน และทำกิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล
๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้
จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็ก
ได้ก ล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีน ิสัยรัก การอ่าน และบุคคลแวดล้อ มต้อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึกถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็น
สำคัญ
๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ำ เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ในโรงเรียนระดับปฐมวัย มีความสำคัญต่อเด็ก เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ สนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบ
ๆ ตัว การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้ องการของเด็ก จึงมีความสำคัญที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก มาก เด็ ก สามารถเรี ย นรู ้ จ ากการเล่ น ที ่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับ รู้ด้ วยประสาทสัมผั สทั้ ง ๕จึงจำเป็น ต้อ งจัด บรรยากาศใน
โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาเด็ก
โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ได้จัดบรรยากาศ การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ความสะอาด ความปลอดภัย
๒. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
๓. ความสะดวกในการทำกิจกรรม
๔. ความพร้อมของอาคารสถานที่
๕. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่อง ขนาด น้ำหนัก จำนวนสี ของสื่อและเครื่องเล่น
๖. การจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
๗. สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียน ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ
๘. ความรัก ความอบอุ่นและเอื้ออาทร
๙. การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก
๑๐. ส่งเสริมกลุ่มและตอบสนองความต้องการรายบุคคล
๑๑. สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อความมีระเบียบวินัย
๑๒. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
สื่อ ประกอบการจัดกิจ กรรมเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อ
ธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนาเด็กใน
ด้านต่างๆให้ครบทุกด้านสื่อที่เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการใช้สื่อ
เริ่มต้นจาก สื่อของจริง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และ สัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับ
วัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย
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การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็น ส่วน
หนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำ
สารนิทัศน์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการวบรวมผลงานสำหรับเด็ก
เป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้ รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมี
ความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวาง
แผล การจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก
สำหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การ
บันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่าง
มีระบบ

การบริหารจัดการหลักสูตร
การนำหลัก สูตรการศึก ษาปฐมวั ย สู่ก ารปฏิ บ ัติใ ห้ เกิ ดประสิ ทธิภาพตามจุ ดหมายของ
หลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน
ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ดังต่อไปนี้

๑. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย
๑.๑ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑.๒คัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้สอนอย่างเหมาะสม
๑.๓ส่งเสริมการจัดการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและ
ปฏิบัติการ
รับเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนด
๑.๔ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
๑.๕เป็ น ผู ้ น ำในการจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยร่ ว ม ให้ ค วามเห็ น ชอบกำหนด
วิสัยทัศน์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ
๑.๖สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
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๑.๗จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กงานวิชาการหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมี
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา
๑.๘สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู้
๑.๙นิเทศ ติดตาม กำกับการใช้หลักสูตร โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ
๑.๑๐กำกั บ ติ ดตาม ให้ ม ีก ารประเมิน คุ ณ ภาพ ภายในสถานศึ ก ษาและนำผลการ
ประเมินไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑.๑๑กำกับ ติดตาม ให้มีการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อนำผลจาการประเมิน
มา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก
บริบทของสังคมและให้มีความทันสมัย

๒. บทบาทของผู้สอนปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่า เด็กมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรมีบทบาทดังนี้
๒.๑บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
๒.๒บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก
๒.๓บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน
๒.๔บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร

๓. บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
ตามศักยภาพ
๓.๒ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น
๓.๔ อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ต่างๆ ของเด็ก
๓.๕ ป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
๓.๖ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมี
คุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
๓.๗ มีสว่ นร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก และการประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓.๘ มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบกำหนด
แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก
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๔. บทบาทของชุมชน
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ได้กำหนดให้
ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้นชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของ
สถานศึกษา
๔.๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ จาก
สถานการณ์จริง
๔.๔ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
๔.๕ ส่งเสริมให้มีก ารระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุก ด้ าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๔.๖ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึ กษา ทำหน้าที่
เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัย
กับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสำคัญอย่างยิ่ง
บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษา
ทั้งสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆทั้งระบบ การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
จะประสบผลสำเร็จได้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้น
ประถมศึก ษาปีท ี่ ๑ โดยต้อ งศึก ษาหลัก สู ต รทั้ งสองระดับ เพื่อ ทำความเข้ าใจ จัดระบบการ
บริหารงานด้ านวิ ช าการที่ จ ะเอื้ อ ต่อ การเชื่อ มโยงการศึก ษาโดยการจัด กิ จกรรมเพื ่อ เชื่ อ มต่ อ
การศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้
๑.๑ จัดประชมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเชื่อมต่อของ
หลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อครูทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้
สอดคล้องกับเด็กวัยนี้
๑.๒ จัดหารเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ครู
และบุคลากรอื่นๆได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน
๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ
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๑.๖ จัดกิจ กรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพัน ธ์ใ นรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสอง
ระดับและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี

๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย
ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการ
สอน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ
รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก ในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรดําเนินการ
ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ซึ่งจะทําให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่
ต่อไป
๒.๒ พู ด คุ ย กั บ เด็ ก ถึ ง ประสบการณ์ ท ี ่ ด ี ๆ เกี ่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทําความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการสํ ารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ พื้นฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา
ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับครู
และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน
๓.๒ จั ด สภาพห้ อ งเรี ย นให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ห้ อ งเรี ย นระดั บ ปฐมวั ย โดยจั ด ให้ ม ี มุ ม
ประสบการณ์ภายในห้องเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้ อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของ
เล่น มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้ง
สองระดับ และเข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความ
เอาใจใส่ การดูแลและการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือ
กับครูและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

๒๘

การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
การจัดสถานศึก ษาปฐมวัยมีลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจั ด
การศึกษาและกระจายอำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น ส่วนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้อง
มีการดำเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ
เขตพื้นที่ทุกระดับละทุกอาชีพ การกำกับดูแลประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุก
ฝ่ า ยรวมทั ้ ง ประชาชนทั ่ว ไปทราบ เพื ่ อ นำข้ อ มู ล จากรายงานผลมาจั ด ทำแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

