คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖
(สําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป)

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

๑

ความนํา
คูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปฉบับนี้
จัดทําขึ้นสําหรับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กวัย ๓-๕ ป ในสถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็ก
สามารถนําปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยและหลักการของหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ตองการให
เด็กวัย ๓-๕ ป ไดพัฒนาทุกดานอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
เด็กอายุ ๓-๕ ปเปนวัยที่รางกายและสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต เด็กตองการ
ความรัก ความเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา
ไดสารวจ
ํ
เลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปญหา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษา
สือ่ ความหมาย คิดริเริ่มสรางสรรค และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผูที่รับผิดชอบจึงมีหนาที่
ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงเสริมใหเด็กสังเกต
สํารวจ สรางสรรค และยิ่งเด็กมีความกระตือรือรนยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ผูรับผิดชอบจึงตอง
สงเสริม สนับสนุน ใหความรัก ความเขาใจ ความเอาใจใสเด็กวัยนี้เปนพิเศษ เพราะจะเปน
พืน้ ฐานทีช่ ว ยเตรียมพรอมใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กตอไป การนํา
หลักสูตรสูการปฏิบัติของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแตละแหงจึงมีความสํ าคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาเด็ก
และถือเปนหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองศึกษาและ
ทําความเขาใจในเอกสารหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ นี้
เอกสารคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปฉบับนี้แบงออกเปน
๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เปนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
ประกอบดวยแนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และสาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ตอนที่ ๒ เปนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประกอบดวยขั้นตอน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ การเขียนแผนการจัดประสบการณ
สือ่ สงเสริมพัฒนาการเด็ก การประเมินพัฒนาการ และการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย
นอกจากนีไ้ ดเพิ่มสาระที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหา บทบาทผูเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ และการเชื่อมตอของ
การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ไวในตอนที่ ๒ อีกดวย
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๒

ตอนที่ ๑
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
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๓

บทที่๑
แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จัดทําขึ้นโดยยึดแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้

แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดตอไปนี้
๑. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการเด็ ก พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ในตัวมนุษย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จะมี
ความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน
เด็กแตละคนจะ
เติบโตและมีลกั ษณะพัฒนาการแตกตางกันไปตามวัย
โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบงบอกถึง
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอยางตอเนื่องในแตละวัย เริ่มตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอายุ ๕ ป
พัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํามาใชในการพัฒนาเด็ก อาทิ
ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวามีลักษณะตอเนื่อง
เปนลําดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะตองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นกอน หรือ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาที่อธิบายวาเด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะ
ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ
ประสบการณ คานิยมทางสังคม และสิ่งแวดลอม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายวา
เด็กจะพัฒนาไดดีถาในแตละชวงอายุเด็กไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ
ไดรับความรัก
ความอบอุน อยางเพียงพอจากผูใกลชิด มีโอกาสชวยตนเอง ทํางานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่
จะเรียนรูในสิ่งที่ตนอยากรูรอบ ๆ ตนเอง
ดังนัน้ แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเปนเสมือนหนึ่งแนวทางใหผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ
ไดเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของ
แตละบุคคล ในอันที่จะสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น

๒. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู 

การเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณต  า งๆที่ ไ ด รั บ การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผูเรียนมี
ปฏิสมั พันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยผูเรียนจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเอง
และการเรียนรูจะเปนไปไดดี
ถาผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว มีโอกาส
คิดริเริม่ ตามความตองการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ อบอุน
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๔

และปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริม
การเรียนรูของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรูนั้นเปนพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้ง
คนเราเรียนรูมาตั้งแตเกิดตามธรรมชาติกอนที่จะมาเขาสถานศึกษา
การจัดทําหลักสูตรจึงยึด
แนวคิดทีจ่ ะใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ
เอือ้ ตอการเรียนรู และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก การเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคน
เด็กจะรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและ
คนพบดวยตนเอง การเลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนารางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา จากการเลนเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย ไดใช
ประสาทสัมผัสและการรับรู ผอนคลายอารมณ และ แสดงออกถึงตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอื่น
การเลนจึงเปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณเรียนรูสิ่งแวดลอม
เรียนรูความเปนอยูของผูอื่น
สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอื่น กับธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้
จึงถือ “การเลน”อยางมีจุดมุงหมาย เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก

๔. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัย
อยูห รือแวดลอมตัวเด็ก ทําใหเด็กแตละคนแตกตางกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือวา
ผู  ส อนจํ าเป น ต อ งเข า ใจและยอมรั บ ว า วั ฒ นธรรมและสั ง คมที่ แ วดล อมตัว เด็ก มี อิทธิพลตอ
การเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแตละคน ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพือ่ ชวยใหเด็กไดพัฒนา เกิดการเรียนรู และอยูใน
กลุม คนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนไดอยางราบรื่น มีความสุข
สืบเนื่องจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผนวกกับแนวคิด
๔ ประการดั ง กล า วข า งต น ทํ าให ห ลั กสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดปรัชญาการศึกษาให
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดทราบถึงแนวคิด หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ป
ทัง้ นีผ้ รู ับผิดชอบจะตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของตน และนําสูการปฏิบัติ
ให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ม าตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ที่ กํ าหนดในจุ ด หมายของหลั ก สู ต ร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไวดังนี้
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๕

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ป บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก
ความเอื้ออาทร และ ความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ ยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๑. การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ
ของเด็ ก โดยเป น หลั ก สู ต รที่มุงเน น การพั ฒ นาเด็ กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็กมีอยู และประสบการณใหมที่
เด็กจะไดรบั ตองมีความหมายกับตัวเด็ก เปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และ
เด็กพิเศษไดพัฒนา รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุขใน
ปจจุบนั มิใชเพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคตขางหนาเทานั้น

๒. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูจ ะตองอยูในสภาพที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ผูส อนจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดอยูในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผอนคลาย
ไมเครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผอน มีสื่อวัสดุอุปกรณ มีของเลนที่หลากหลาย เหมาะสม
กับวัย ใหเด็กมีโอกาสไดเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยู รวมทั้งพัฒนาการ
อยูร ว มกับคนอื่นในสังคม ดังนั้น สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนจึ ง เป น เสมื อ น
หนึ่งสังคมที่มีคุณคาสําหรับเด็กแตละคนจะเรียนรูและสะทอนใหเห็นวาบุคคลในสังคมเห็นความ
สําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย
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๓.

การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

ผูสอนมีความ
สําคัญตอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอยางมาก ผูส อนตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูหรือสั่งให
เด็กทํามาเปนผูอํานวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดลอมประสบการณและกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่ผูสอนและเด็กมีสวนที่จะริเริ่มทั้ง ๒ ฝาย โดยผูสอนจะเปน
ผูส นับสนุน ชีแ้ นะ และเรียนรูรวมกับเด็ก สวนเด็กเปนผูลงมือกระทํา เรียนรู และคนพบดวยตนเอง
ดังนัน้ ผูส อนจะตองยอมรับ เห็นคุณคา รูจักและเขาใจเด็กแตละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบกอน เพื่อ
จะไดวางแผน สรางสภาพแวดลอม และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ผูสอนตองรูจักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใชเทคนิคการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหเหมาะกับเด็ก
๔. การบูรณาการการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการ
บูรณาการที่วา หนึง่ แนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูได
หลายทักษะและหลายประสบการณสําคัญ ดังนัน้ เปนหนาที่ของผูสอนจะตองวางแผนการจัด
ประสบการณในแตละวันใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม
หลากหลายทักษะ
หลากหลายประสบการณสาคัํ ญ อยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อใหบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางที่กําหนดไว

๕. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึดวิธี
การสังเกตเปนสวนใหญ ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการ
เรียนรูข องเด็กวาไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม
ผลที่ไดจากการสังเกต
พัฒนาการ จากขอมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เปนจริง ขอมูล
จากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกไดวาเด็กเกิด
การเรียนรูแ ละมีความกาวหนาเพียงใด
ขอมูลจากการประเมินพัฒนาการจะชวยผูสอนในการ
วางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ใหเห็นความตองการพิเศษของเด็กแตละคน ใชเปนขอมูลในการสื่อสาร
กับพอแม ผูป กครองเด็ก และขณะเดียวกันยังใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให
กับเด็กในวัยนี้ไดอีกดวย

๖. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแตละคนมีความแตกตาง
กัน ทัง้ นี้ เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผูสอน พอแม และผูปกครองของเด็ก
จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ตองยอมรับและ
รวมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเปนหุนสวนที่จะตองชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
รวมกัน ดังนั้น ผูสอนจึงมิใชจะแลกเปลี่ยนความรูกับพอแม ผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
๑๓ ตค ๔๖
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เทานัน้ แตจะตองใหพอแม ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาดวย ทั้งนี้ มิไดหมายความให
พอแม ผูปกครองเปนผูกําหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความตองการ โดยไมคํานึงถึงหลักการจัดที่
เหมาะสมกับวัยเด็ก
จากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มีความ
สัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่
ยึดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเองในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรู
และจัดกิจกรรมบูรณาการใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน โดยถือวาการเลน
อยางมีจดุ มุง หมายเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก
และแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอม ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของ
เด็กแตละคน
และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดตางๆ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงกําหนดสาระสําคัญและโครงสรางของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น ซึ่งจะกลาวรายละเอียดตอไป
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บทที่ ๒
สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
(สําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป)
หลักการ
เปนหลักสําคัญในการจัดประสบการณการเรียนรู ซึ่งผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักการของ
หลักสูตรใหเขาใจ เพราะในการจัดประสบการณใหเด็กอายุ ๓-๕ ป จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู
ควบคูกับการใหการศึกษา
โดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคนทั้ง
เด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
สติปญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู หรือเด็กที่มรี างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล
ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการ
ผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทั้งหา เหมาะสมกับวัย และ
ความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏิสมั พันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากร
ทีม่ คี วามรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพือ่ ใหเด็กแตละคนไดมี
โอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีความสุข เปนคนดีและคนเกงของสังคม และสอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคมโดยความรวมมือ
จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละพัฒนาการทีค่ รอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
๒. ยึดหลักการอบรมเลีย้ งดูและใหการศึกษาทีเ่ นนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมทีเ่ หมาะกับวัย
๔. จัดประสบการณการเรียนรูใ หสามารถดํารงชีวติ ประจําวันไดอยางมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข
๕. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
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จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุง ใหเด็กมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ
แตกตางระหวางบุคคลทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เมื่อเด็กจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไวในจุดหมาย ๑๒ ขอ
และในแตละชวงอายุผูสอนจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็กดวย มาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จะครอบคลุมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังนี้
๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
๓. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๕. ชืน่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
๖. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๗. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
๘. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
๑๑. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๑๒. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู

คุณลักษณะตามวัย
คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัย
นั้นๆ พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทัง้ นี้ขนึ้ อยูก บั
สภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณที่เด็กไดรับ ผูส อนจําเปนตองทําความเขาใจ
คุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ ๓-๕ ป เพื่อนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อนํา
ขอมูลไปชวยพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพ
หรือชวยเหลือเด็กไดทันทวงที
ในกรณีที่พฒ
ั นาการของเด็กไมเปนไปตามวัย ผูส อนจําเปนตองหาจุดบกพรองและรีบแกไขโดยจัด
๑๓ ตค ๔๖

๑๐

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ถาเด็กมีพัฒนาการสูงกวาวัย ผูส อนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
คุณลักษณะตามวัยซึง่ เกิดในเด็กวัย ๓-๕ ปทนี่ าเสนอต
ํ
อไปนี้มีทั้งสวนที่นํามาจาก
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และสวนที่คนควาเพิ่มให ซึ่งผูสอนสามารถศึกษา
จากแหลงเรียนรูอื่นๆเพิ่มเติมไดอีก

คุณลักษณะตามวัย
อายุ
พัฒนาการ

อายุ ๓ ป

อายุ ๔ ป

อายุ ๕ ป

๑.ดานรางกาย
- รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นดวย - รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง
๑.๑ กลามเนื้อใหญ แขนทั้งสอง
- เดินขึ้นลงบันไดไดดวยตนเอง
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาได

๑.๒ กลามเนื้อเล็ก

๑.๓ สุขภาพ
อนามัย

๑๓ ตค ๔๖

- กระโดดขึ้น ลงอยูกับที่ได

- กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได

- วิ่งตามลําพังได
- ใชกรรไกรตัดกระดาษใหขาดได
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได
- รอยลูกปดขนาดใหญได

- วิ่งและหยุดไดคลอง
-ใชกรรไกรตัดกระดาษใหอยูใน
แนวเสนตรงตามที่กําหนดให
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได
- รอยลูกปดขนาดเล็กได

- มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
มีนํ้าหนัก สวนสูง และ
มีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ

-มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
มีนํ้าหนัก สวนสูง และ
มีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ

-รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได
ดวยมือทั้งสอง
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาได
อยางคลองแคลว
- กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยาง
ตอเนื่อง
- วิ่งไดรวดเร็วและหยุดไดทันที
- ใชกรรไกรตัดกระดาษใหอยูใน
แนวเสนโคงตามที่กําหนดได
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได
- ใชเชือกรอยวัสดุตามแบบได
-ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน
ติดกระดุมเสื้อ ผูกเชือกรองเทา
ฯลฯ
- มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
มีนํ้าหนัก สวนสูงและ
มีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ

๑๑

คุณลักษณะตามวัย (ตอ)
อายุ
พัฒนาการ

อายุ ๓ ป

อายุ ๔ ป

อายุ ๕ ป

๒.ดานอารมณ
และ จิตใจ
๒.๑ การแสดง
ออกทางดาน
อารมณ

- ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจ
และไดคําชม
- แสดงอารมณตามความรูสึก

๒.๒ ความรูสึก -เริ่มรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
ทีด่ ีตอตนเอง
-เริม่ รูจักเลือกเลนสิ่งที่ตนชอบ
และผูอื่น
สนใจ

๒.๓ คุณธรรม - เริ่มแสดงความรักเพื่อนและ
และจริยธรรม
สัตวเลี้ยง
-ไมทํารายผูอื่นเมื่อไมพอใจ
- เริ่มรูวาของสิ่งใดเปนของตนและ
สิ่งใดเปนของผูอื่น
- เริ่มรูจักเก็บของเลน
- เริ่มรูจักการรอคอย
- เริ่มตัดสินใจในเรื่องงายๆได

๑๓ ตค ๔๖

- ชอบทาทายผูใหญ

- รักครู/ผูสอน

- เริ่มควบคุมอารมณไดบางขณะ

- ควบคุมอารมณไดดีขึ้น มีเหตุผล

- รูบทบาทหนาที่ของตนเอง

- รูบทบาทหนาที่ของตนเองและ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
-รูจักเลือกเลนสิ่งที่ตนชอบ สนใจ -รูจักเลือกเลน ทํางานตามที่ตนชอบ
สนใจและทําได
-เริ่มรูจักชื่นชมความสามารถและ - รูจักชื่นชมในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผูอื่น
ผลงานของตนเองและผูอื่น
- แสดงความรักเพื่อนและ
สัตวเลี้ยง
- ไมทํารายผูอื่นและทําใหผูอื่น
เดือดรอน
-ไมแยงหรือหยิบของของผูอื่นมา
เปนของตน
- รูจักเก็บของเลนเขาที่
- รูจักการรอคอยอยางเหมาะสม
กับวัย
- รูจักการตัดสินใจในเรื่องงายๆ
และเริ่มเรียนรูผลที่เกิดขึ้น

- แสดงความรักเด็กที่เล็กกวาและ
สัตวตางๆ
- ไมทํารายผูอื่นและไมทําใหผูอื่น
เสียใจ
-ไมหยิบของของผูอื่นมาเปนของตน
- รูจักจัดเก็บของเลนเขาที่
- รูจักการรอคอยและเขาแถวตาม
ลําดับกอนหลัง
- รูจักการตัดสินใจเรื่องงายๆและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

๑๒

คุณลักษณะตามวัย (ตอ)
อายุ
พัฒนาการ

อายุ ๓ ป

อายุ ๔ ป

อายุ ๕ ป

๓. ดานสังคม
๓.๑ การชวย
เหลือตนเอง

- ลางมือได

- แตงตัวได

-รับประทานอาหารไดดวยตนเอง

- รับประทานอาหารไดดวย
ตนเอง โดยไมหกเลอะเทอะ
- รูจักทําความสะอาดหลังจาก
เขาหองนํ้า หองสวม

-เริ่มรูจักใชหองนํ้า หองสวม

๓.๒ การอยู
รวมกับผูอื่น
และการมี
คุณธรรม
จริยธรรม

๓.๓ การ
อนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิง่ แวดลอม

๑๓ ตค ๔๖

- เลือกเครื่องแตงกายของตนเองได
และแตงตัวได
- ใชเครื่องมือ เครื่องใชใน
การรับประทานอาหารได
- ทําความสะอาดรางกายได

- เลนรวมกับผูอื่นได

- เลนหรือทํางานรวมกันในกลุม ยอยได

- เริ่มชวยเหลือผูอื่น
-ปฏิบัติตามกฏ กติกาที่ตกลง
รวมกัน
- มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย

- รูจักการใหและการรับ
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา
- ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย
จนสําเร็จ

- เริ่มรูจักแสดงความเคารพ

- รูจักแสดงความเคารพ

- ทิ้งขยะไดถูกที่
- ไมทําลายสิ่งของเครื่องใช

- ทิ้งขยะไดถูกที่
- รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน

- แสดงความเคารพไดเหมาะสมกับ
โอกาส
-ทิ้งขยะไดถูกที่
-ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบตัว

- ชอบเลนแบบคูขนาน
(เลนของเลนชนิดเดียวกันแต
ตางคนตางเลน)
- ยึดตนเองเปนศูนยกลาง
- เริ่มปฏิบัติตามกฎ กติกางาย ๆ
- รูจักทํางานที่ไดรับมอบหมาย

๑๓

คุณลักษณะตามวัย (ตอ)
อายุ
พัฒนาการ
๔.ดานสติปญญา

อายุ ๓ ป

อายุ ๔ ป

อายุ ๕ ป

-ฟงแลวปฏิบัติตามคําสั่งงายๆได - ฟงแลวปฏิบัติตามคําสั่งที่ตอ เนือ่ งได - ฟงแลวนํามาเลาถายทอดได
-บอกชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยูของ
- บอกชื่อของตนเองได
-บอกชื่อ นามสกุลของตนเองได
ตนเองได
-ชอบถาม “ทําไม” “อยางไร”
- รูจักใชคําถาม “อะไร”
-ชอบถาม “ทําไม”
“ที่ไหน”
-ขีดเขี่ยเสนอยางอิสระได
- เขียนภาพและสัญลักษณตามความ - เขียนชื่อ นามสกุลของตนเองตาม
แบบได
ตองการของตนเองได
-จับคูสีตาง ๆ ไดประมาณ ๓-๔ สี - ชี้และบอกสีไดประมาณ ๔-๖ สี -บอกและจําแนกสีตาง ๆ ได
-พูดเกี่ยวกับ “เมื่อวานนี้” “วันนี้” -บอกเวลา “เมื่อวานนี้” “วันนี้”
-ยังคิดสิ่งที่เปนนามธรรมไมได
“พรุงนี้”
“พรุงนี้”
-จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัส
-จํ าแนกสิ่ ง ต า งๆด ว ยประสาท - จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาท
ทั้งหา ไดดี
สัมผัสทั้งหาได
สัมผัสทั้งหา
-อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว - สํารวจและทดลองเลนกับของเลน -ใชสงิ่ ของรอบๆตัวเปนสิง่ สมมติในการเลน /
หรือสิ่งของตาง ๆ ตามความคิดของ เลนบทบาทสมมติตามจินตนาการ
ตนได
- วาดภาพตามความพอใจของตน -วาดภาพตามความคิดสรางสรรค - วาดภาพตามความคิดสรางสรรค
ของตนได
ของตนได
- เลานิทาน เลาสิ่งที่ตนคิดหรือเรื่อง
- สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวย - เลานิทานหรือเรื่องราวตาม
ราวตามจินตนาการได
จินตนาการได
ประโยคสั้น ๆ ได
- เคลื่อนไหวทาทางตามความคิด
-เลียนแบบทาทางการเคลือ่ นไหวตางๆ - เคลื่อนไหวทาทางตามความคิด
สรางสรรคและจินตนาการได
สรางสรรคและจินตนาการได
- เรียนรูจากการสังเกต ฟงดวย
- เรียนรูจากการสังเกตและ
ตนเอง
เลียนแบบผูอื่น

คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ย ที่ สํ าคัญๆของเด็ก ปฐมวั ย ที่ยกมากลาวขางตนนี้เปนสิ่งที่ผูสอนตอง
ตระหนัก เพราะเด็กในแตละชวงอายุมีลักษณะสําคัญที่เดนแตกตางกันไป ถาผูสอนไมเขาใจยอม
ทําใหการพัฒนาเด็กไมเกิดผลตามจุดหมายของหลักสูตรได อาทิ เด็ก ๓ ขวบชอบยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง การจัดสื่อ วัสดุใหเด็กวัยนี้ตองมีเพียงพอที่จะสนองความตองการ ไมเกิดการรอคอยนาน
จนเกินไป หรือเด็ก ๓ ขวบตองการการฝกกลามเนื้อใหญเพิ่มขึ้น เนื่องจากรางกายอยูในชวงที่ตอง
๑๓ ตค ๔๖

๑๔

พัฒนาทางกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก เริ่มรูจักใชพลัง สามารถควบคุมรางกายได การจัด
จักรยานสามลอใหเด็ก ๓ ขวบไดขี่เลนจึงเหมาะสมกับวัย หรือเด็ก ๔ ขวบชอบทาทายผูใหญ
ซึ่งผูสอนจําเปนตองเขาใจและควรใหเด็กไดรับรูเรื่องขอบเขตและวินัยในการเลนอยางสมํ่าเสมอ
ดังนั้นพัฒนาการเด็กทุกดานจึงมีความสําคัญเทาเทียมกันและเด็กตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในสภาพบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ดังไดกลาวไวขางตน

โครงสรางของหลักสูตร
เพือ่ ใหการจัดการศึ ก ษาเป น ไปตามหลั ก การ จุดหมายที่กําหนดไวใหสถานศึกษาและ
ผูท ี่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติ
ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
อายุตํ่ากวา ๓ ป
อายุ ๓-๕ ป

ชวงอายุ



สาระการเรียนรู





ประสบการณสําคัญ
ดานรางกาย
ดานอารมณและ จิตใจ
ดานสังคม
ดานสติปญญา







ระยะเวลาเรียน

๑๓ ตค ๔๖

สาระที่ควรเรียนรู
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดลอมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว
สิง่ ตางๆรอบตัวเด็ก

ขึ้นอยูกับอายุเด็กที่เริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

๑๕

๑. การจัดชั้นหรือกลุมเด็ก

ใหยดึ อายุเปนหลักและอาจเรียกชื่อแตกตางกันไปตาม
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแล เชน กลุมเด็กที่มีอายุ ๓ ป อาจเรียกชื่อ อนุบาล ๑ กลุมเด็กที่มีอายุ
๔ ป อาจเรียกชื่ออนุบาล ๒ กลุมเด็กที่มีอายุ ๕ ป อาจเรียกชื่อ อนุบาล ๓ หรือเด็กเล็ก ฯลฯ

๒. ระยะเวลาเรียนใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก ๑-๓ปการศึกษาโดยประมาณ
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูกับอายุของเด็กที่เริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา

๓. สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ ๓-๕ป
ประกอบดวย ๒ สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู ทั้งสองสวนใชเปนสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ เพือ่ สงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญ
 ญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยผูสอนหรือผูจัดการศึกษาอาจจัด
ในรูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้ง
ตองสอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๓.๑ ประสบการณสําคัญ จะชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทําอะไร
เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว อยางไร และทุกประสบการณมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก ชวยแนะ
ผูส อนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็ก ประสบการณสําคัญที่กําหนด
ไวในหลักสูตรมีความสําคัญตอการสรางองคความรูของเด็ก ตัวอยางเชน เด็กเขาใจความหมายของ
พืน้ ที่ ระยะ ผานประสบการณสําคัญการบรรจุและเทออก ดังนั้นผูสอนจึงวางแผนจัดกิจกรรมให
เด็กเลนบรรจุทราย/นํ้าลงในภาชนะหรือถายเททราย/นํ้าออกจากภาชนะตางๆ
ขณะเลนทราย
เลนนํ้า เด็กจะเรียนรูผานประสบการณสําคัญซํ้าแลวซํ้าอีก มีการปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ ผูใหญ
และเด็กอื่น ฯลฯ ผูส อนที่เขาใจและเห็นความสําคัญจะยึดประสบการณสําคัญเปนเสมือนเครื่องมือ
สําหรับการสังเกตพัฒนาการเด็ก แปลการกระทําของเด็ก ชวยตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสื่อ และชวย
วางแผนกิจกรรมในแตละวัน

๑๓ ตค ๔๖

๑๖

ประสบการณสําคัญสําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป จะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ
๓.๑.๑ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนให
เด็กไดมโี อกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย
รักษาความปลอดภัย พัฒนากลามเนื้อใหญและ
กลามเนื้อเล็ก ดังนี้
ประสบการณสําคัญ(ดานรางกาย)
ตัวอยางกิจกรรม
การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ
เชน ตบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา เคาะเทา เคลื่อนไหวมือและ
• การเคลื่อนไหวอยูกับที่
แขน มือและนิ้วมือ เทาและปลายเทาอยูกับที่ ฯลฯ
เชน คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบมา กาวกระโดด
และ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
เคลื่อนที่ไปขางหนา-ขางหลัง ขางซาย-ขางขวา ฯลฯ
เชน เคลื่อนไหวพรอมเชือก ผาแพร ฯลฯตามจินตนาการหรือ
• การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
ตามคําบรรยายของผูสอน ฯลฯ
เชน เลนปนปายเครื่องเลน ขี่จักรยานสามลอ ฯลฯ
• การเลนเครื่องเลนสนาม
การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก
เชน รอยลูกปด ตอภาพตัดตอ ฯลฯ
• การเลนเครื่องเลนสัมผัส
เชน เขียนภาพดวยสีเทียน สีนํ้า เปาสี ทับสีฯลฯ
• การเขียนภาพและการเลนกับสี
เชน ปนดินเหนียว ดินนํ้ามัน ประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ
• การปนและประดิษฐ สิ่งตางๆ
• การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน เชน เลนทราย นํ้า ตอกอนไม/บล็อก/พลาสติกสรางสรรค ฯลฯ
การรักษาสุขภาพ
• การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

การรักษาความปลอดภัย
• การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผูอื่นในกิจวัตรประจําวัน

๑๓ ตค ๔๖

เชน ลางมือกอนรับประทานอาหาร ทําความสะอาดหลังจาก
เขาหองนํ้า หองสวม รับประทานอาหารกลางวันที่ครบหาหมู
การนอนกลางวัน เลนอิสระ เลนเครื่องเลนสนาม ดูแลรักษา
ความสะอาดของของเลน ฯลฯ
เชน เลนเครื่องเลนที่ถูกวิธี การระวังรักษาตนขณะเจ็บปวยเปน
ไขหวัด ฯลฯ

๑๗

๑.๒ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ เปนการสนับสนุนให
เด็กไดแสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริงแจมใส ไดพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฎิบัติกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
ประสบการณสําคัญ(ดานอารมณและจิตใจ)
ตัวอยางกิจกรรม
ดนตรี
เชน ทําทาตามจังหวะ เสียงดนตรี ฯลฯ
• การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี

• การเลนเครื่องดนตรีงาย ๆ
• การรองเพลง

เชน เลนเครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ
เชน รองเพลงผัก ผลไม เพลงแปรงฟน ฯลฯ

สุนทรียภาพ

• การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม

เชน เขียนภาพตามความคิดสรางสรรค แสดงความ
คิดเห็นตอผลงานศิลปะ ฯลฯ
• การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเรือ่ งตลก ขําขัน และ เชน ฟง/เลาเรื่องราว/เหตุการณสนุกสนานตางๆและ
เลนบทบาทสมมติ ฯลฯ
เรือ่ งราว/เหตุการณทสี่ นุกสนานตางๆ
การเลน
เชน เลนอิสระตามมุมเลนในหองเรียน เลนอิสระ
• การเลนอิสระ
กลางแจง ฯลฯ
เชน ทําศิลปะเปนรายบุคคล ศิลปะแบบรวมมือ
• การเลนรายบุคคล การเลนเปนกลุม
เลนเสรี เลนอิสระในมุมเลนเปนรายบุคคลหรือ
กลุมยอย ฯลฯ
เชน เลนตามมุมเลนในหองเรียน เลนกลางแจง ฯลฯ
• การเลนในหองเรียนและนอกหองเรียน
คุณธรรมจริยธรรม
• การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ

๑๓ ตค ๔๖

เชน ไปทําบุญที่วัด มัสยิด โบสถ ฯลฯ

๑๘

๓.๑.๓ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆผานการเรียนรู
ทางสังคม เชน การเลน การทํางานกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ
ฯลฯ ดังนี้
ประสบการณสําคัญ(ดานสังคม)
ตัวอยางกิจกรรม
การเรียนรูทางสังคม
เชน แตงตัว ลางมือ รับประทานอาหาร ฯลฯ
• การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง

• การเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น
• การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ

เชน แบงกลุม๒-๔ คน รวมกันประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ

เชนวางแผนเลือกทํากิจกรรมศิลปะ ทํางานศิลปะตามที่
วางแผนไว ฯลฯ
• การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความ เชน เลือกทํากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ
เลือกมุมเลนตามความสนใจของตน ฯลฯ
ตองการของตนเองและผูอื่น
เชน สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณในนิทาน
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพ
แสดงความคิดเห็น/รับฟงความคิดเห็นของเด็กอื่น ฯลฯ
ความคิดเห็นของผูอื่น
• การแกปญหาในการเลน

เชน เลนเกมการศึกษา แกปญหา/ขอขัดแยงขณะเลน
อิสระกับเด็กอื่น ฯลฯ
• การปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมทองถิน่ ทีอ่ าศัยอยูและความเปนไทย เชน รดนํ้าดําหัว ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญตางๆ ฯลฯ

๑๓ ตค ๔๖

๑๙

๓.๑.๔ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็ก
ไดรับรู เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ผานการคิด การใชภาษา การสังเกต
การจําแนกและเปรียบเทียบ จํานวน มิติสัมพันธ(พื้นที่/ระยะ) และเวลา ดังนี้
ประสบการณสําคัญ(ดานสติปญญา)
การคิด
• การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส
และดมกลิ่น
• การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ

ตัวอยางกิจกรรม
เชน ชิมรสผลไม สัมผัสผิววัตถุเรียบ-ขรุขระ ฯลฯ

เชน เคลื่อนไหวเลียนแบบทาทางสัตวชนิดตางๆ
บุคคลที่ชอบเลียนเสียงสัตว ฯลฯ
• การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตางๆ กับ เชน ใชบล็อกกอสรางเปนสวนสัตวหลังจากไป
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว ปนดินเปนตัวสัตวตางๆ ฯลฯ
สิง่ ของหรือสถานที่จริง
• การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน เชน เขียนภาพระบายสี ปนดิน ฯลฯ
และผลงาน
• การแสดงความคิดสรางสรรคผา นสื่อ วัสดุ ตาง ๆ เชน ประดิษฐเศษวัสดุ เคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคโดย
ใชวัสดุประกอบ ฯลฯ
การใชภาษา
เชน ใหเด็กพูดแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ความ
• การแสดงความรูสึกดวยคําพูด
เขาใจในสิ่งตางๆ ฯลฯ
• การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง เชน ใหเด็กเลน/ทํางานรวมกันเปนกลุม ฯลฯ
หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
• การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความ เชนใหเด็กอธิบายสิ่งตางๆที่ตนสนใจหรือสิ่งที่คิด ฯลฯ
สัมพันธของสิ่งตาง ๆ
เชน ฟงนิทาน/เรื่องราวตางๆ/คําคลองจอง/คํากลอนฯลฯ
• การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน
• การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่
สื่อความหมายตอเดก็ เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย
เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ
เขียนชือ่ ตนเอง

๑๓ ตค ๔๖

เชน เขียนภาพ เขียนชื่อตนเอง เขียนบัตรอวยพร
เขียนภาพนิทาน/เรื่องนิทาน ฯลฯ

๒๐

ประสบการณสําคัญ(ดานสติปญญา)
การใชภาษา(ตอ)
• การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่
สื่อความหมายตอเด็ก อานภาพหรือสัญลักษณ
จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ
การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ
• การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของ
สิง่ ตาง ๆ
• การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม
•
•
•
•
•

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับสิง่ ตางๆ
การคาดคะเนสิ่งตางๆ
การตั้งสมมติฐาน
การทดลองสิ่งตางๆ

• การสืบคนขอมูล
• การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
จํานวน
• การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน
• การนับสิ่งตาง ๆ
• การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง
• การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ
๑๓ ตค ๔๖

ตัวอยางกิจกรรม
เชน อานนิทาน อานปายและสัญลักษณที่เด็กสนใจ
อานนิทานใหเพื่อนฟง ฯลฯ

เชน สํารวจวัตถุสิ่งของตางๆและสนทนาเกี่ยวกับลักษณะ
ของวัตถุสิ่งของนั้นๆ เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งตางๆที่สนใจ
และสนทนารวมกัน ฯลฯ
เชน จับคูความเหมือนความตางของสิ่งตางๆ จําแนกชนิด
ของผัก/ผลไม/เครื่องใชตางๆ ฯลฯ
เชน ใชวัตถุของจริงเปรียบเทียบยาว-สั้น ฯลฯ
เชน เรียงลําดับขนาดลูกบอล เรียงลําดับขนาดดินสอฯลฯ
เชน คาดคะเนชื่อเรื่องนิทาน ฯลฯ
เชน ตั้งสมมติฐานกอนทดลอง จม-ลอย ฯลฯ
เชน จม-ลอย แมเหล็กกับวัตถุตา งๆ หนัก-เบา การปลูกพืช
ฯลฯ
เชนใหเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณบุคคล
ตางๆ ฯลฯ
เชน ใหเด็กสํารวจกอนไมรูปทรงตางๆและนํามากอสราง
เปนเกาอี้ โตะ โทรศัพทหรือสิ่งตางๆ ฯลฯ
เชนจัดสื่อ วัสดุของจริงใหเด็กเปรียบเทียบจํานวน
ประกอบอาหาร ชั่ง ตวงสวนผสม ฯลฯ
เชนนับจาน/ชามนับถวยนํา้ รวบรวมสิง่ ตางๆและนับจํานวน ฯลฯ
เชน จับคูถวยกับจานรอง ชอนกับสอม แผนรองปน กับดิน
ฯลฯ
เชน จัดสื่อ อุปกรณใหเด็กเลนนับจํานวนเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ฯลฯ

๒๑

ประสบการณสําคัญ(ดานสติปญญา)
มิติสัมพันธ (พื้นที่/ระยะ)
• การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุ และ
การเทออก
• การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมอง
ที่ตาง ๆ กัน
• การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิง่ ตางๆที่
สัมพันธกัน
• การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคน
และสิ่งตางๆ
• การสือ่ ความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด
ภาพถาย และรูปภาพ
เวลา
• การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ
• การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น
เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ
• การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ
• การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู

๑๓ ตค ๔๖

ตัวอยางกิจกรรม
เชน เลนทราย-นํ้า กอสรางบล็อก ฯลฯ
เชน ใหเด็กเลนปนปายเครื่องเลนสนาม ลอดอุโมงค และ
สนทนากับเด็กเกี่ยวกับพื้นที่/ระยะจากมุมมองตางๆ ฯลฯ
เชน สํารวจสิ่งตางๆที่คุนเคยและอธิบายตําแหนงที่อยูของ
สิ่งนั้นๆ ฯลฯ
เชน เลนสํารวจสถานที่ที่คุนเคยและอธิบายถึงทิศทาง
ระยะทางของสถานที่นั้นๆ ฯลฯ
เชน ใหเด็กเขียนภาพดวยสีเทียน สีนํ้า ดูหนังสือภาพกับ
เด็ก ฯลฯ
เชน เคลื่อนไหวเร็ว-ชาและหยุดตามจังหวะสัญญาณ
ทดลองขี่จักรยานสามลอและหยุดตามสัญญาณ ฯลฯ
เชน เชื่อมโยงระยะเวลากับการกระทําและเหตุการณตางๆ
ทบทวนกิจวัตรประจําวันที่ทํา ฯลฯ
เชน ใหเด็กทํากิจกรรมประจําวันตามลําดับอยางสมํ่าเสมอ
ทุกวัน เลนเกมเรียงลําดับเหตุการณ ฯลฯ
เชน สังเกตอากาศแตละวัน สนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ฯลฯ

๒๒

๓.๒

สาระที่ควรเรียนรู

สาระในสวนนี้กําหนดเฉพาะหัวขอไมมีรายละเอียดทั้งนี้
เพือ่ ประสงคจะใหผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย
ความตองการ
ความสนใจของเด็ก อาจยืดหยุนเนื้อหาไดโดยคํานึงถึงประสบการณ และสิ่งแวดลอมในชีวิตจริง
ของเด็ก ผูสอนสามารถนําสาระที่ควรเรียนรูมาบูรณาการ จัดประสบการณตางๆใหงายตอการ
เรียนรู
ทัง้ นี้มิไดประสงคใหเด็กทองจําเนื้อหา
แตตองการใหเด็กเกิดแนวคิดหลังจากนํา
สาระการเรียนรูนั้นๆมาจัดประสบการณใหเด็กเพื่อใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้
สาระที่ควรเรียนรูยังใชเปนแนวทางชวยผูสอนกําหนดรายละเอียดและความยากงายของเนื้อหาให
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก สาระที่ควรเรียนรูประกอบดวยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราว
เกีย่ วกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก ดังนี้
๓.๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรูจักชื่อ นามสกุล รูปราง หนาตาของตน
รูจ กั อวัยวะตางๆ และวิธรี ะวังรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย มีสขุ อนามัยทีด่ ี เรียนรูที่จะเลนและ
ทําสิง่ ตางๆดวยตนเองคนเดียวหรือกับผูอื่น ตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และ
แสดงมารยาทที่ดี ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองแลว เด็กควรจะเกิดแนวคิดดังนี้
ฉันมีชอื่ ตัง้ แตเกิด ฉันมีเสียง รูปรางหนาตาไมเหมือนใคร ฉันภูมิใจที่เปน
ตัวฉันเอง เปนคนไทยที่ดี มีมารยาท มีวินัย รูจักแบงปน ทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง เชน แตงตัว
แปรงฟน รับประทานอาหาร ฯลฯ
ฉันมีอวัยวะตาง ๆ เชน ตา หู จมูก ปาก ขา มือ ผม นิ้วมือ นิ้วเทา ฯลฯ

และ ฉันรูจักวิธีรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพดี
ฉันตองรับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกาย และพักผอน เพื่อ

ใหรางกายเจริญเติบโต
ฉันเรียนรูขอตกลงตาง ๆ รูจักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเอง

และผูอื่นเมื่อทํางาน เลนคนเดียว และเลนกับผูอื่น
ฉันอาจรูสึกดีใจ เสียใจ โกรธ เหนื่อย หรืออื่น ๆ แตฉันเรียนรูที่จะ

แสดงความรูสึกในทางที่ดี และเมื่อฉันแสดงความคิดเห็น หรือทําสิ่งตาง ๆดวยความคิดของตนเอง
แสดงวาฉันมีความคิดสรางสรรค ความคิดของฉันเปนสิ่งสําคัญ แตคนอื่นก็มีความคิดที่ดีเหมือน
ฉันเชนกัน
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๒๓

๓.๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรไดมีโอกาสรูจัก
และรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตางๆที่เด็กตองเกี่ยวของ
หรือมีโอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวเด็กควรเกิด
แนวคิด ดังนี้
ทุกคนในครอบครัวของฉันเปนบุคคลสําคัญ ตองการที่อยูอาศัย อาหาร

เสือ้ ผา และยารักษาโรค รวมทั้งตองการความรัก ความเอื้ออาทร ชวยดูแลซึ่งกันและกัน ชวยกัน
ทํางานและปฏิบัติตามขอตกลงภายในครอบครัว ฉันตองเคารพ เชื่อฟงพอแมและผูใหญในครอบครัว
ปฏิบตั ติ นใหถูกตองตามกาลเทศะ ครอบครัวของฉันมีวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเกิดของบุคคลใน
ครอบครัว วันทําบุญบาน ฯลฯ ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน
สถานศึกษาของฉันมีชื่อ เปนสถานที่ที่เด็กๆมาทํากิจกรรมรวมกันและ

ทําใหไดเรียนรูสิ่งตางๆมากมาย สถานศึกษาของฉันมีคนอยูรวมกันหลายคน ทุกคนมีหนาที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ชวยกันรักษาความสะอาดและทรัพยสมบัติของสถานศึกษา
สวนครูรกั ฉันและเอาใจใสดูแลเด็กทุกคน เวลาทํากิจกรรมฉันและเพื่อนจะชวยกันคิด ชวยกันทํา
รับฟงความคิดเห็น และรับรูความรูสึกซึ่งกันและกัน
ทองถิ่นของฉันมีสถานที่ บุคคล แหลงวิทยากร แหลงเรียนรูตางๆที่

สําคัญ คนในทองถิ่นที่ฉันอาศัยอยูมีอาชีพที่หลากหลาย เชน ครู แพทย ทหาร ตํารวจ ชาวนา
ชาวสวน พอคา แมคา ฯลฯ ทองถิ่นของฉันมีวันสําคัญของตนเอง ซึ่งจะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่
แตกตางกันไป
ฉันเปนคนไทย มีวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย มี

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยาง ฉันและเพื่อนนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อที่
เหมือนกันหรือแตกตางกันได ศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี ฉันภูมิใจที่ฉันเปนคนไทย
๓.๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดรูจักสิ่งมีชีวิตที่เปนตนไม ดอกไม สัตว
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
แนวคิดทีค่ วรใหเกิดหลังจากเด็กเรียนรูธรรมชาติรอบตัว มีดังนี้
ธรรมชาติรอบตัวฉันมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการ

อากาศ แสงแดด นํ้าและอาหารเพื่อเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะอากาศ
ฤดูกาล และยังตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สําหรับสิ่งไมมีชีวิต เชน นํ้า หิน ดิน ทราย ฯลฯ
มีรูปราง สี ประโยชน และโทษตางกัน
ลักษณะอากาศรอบตัวแตละวันอาจเหมือนหรือแตกตางกันได บางครั้ง

ฉันทายลักษณะอากาศไดจากสิ่งตางๆ รอบตัว เชน เมฆ ทองฟา ลม ฯลฯในเวลากลางวันเปน
๑๓ ตค ๔๖

๒๔

ชวงเวลาทีด่ วงอาทิตยขึ้นจนดวงอาทิตยตก คนสวนใหญจะตื่นและทํางาน สวนฉันไปโรงเรียน
หรือเลน เวลากลางคืนเปนชวงเวลาที่ดวงอาทิตยตกจนดวงอาทิตยขึ้น ฉันและคนสวนใหญจะนอน
พักผอนตอนกลางคืน
สิง่ แวดลอมตามธรรมชาติรอบตัวฉัน เชน ตนไม สัตว นํ้า ดิน หิน

ทราย อากาศ ฯลฯ เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตตองไดรับการอนุรักษ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึน้ รอบๆตัวฉัน เชน บานอยูอาศัย ถนนหนทาง สวนสาธารณะ สถานที่ตาง ๆ ฯลฯ เปนสิ่งที่ใช
ประโยชนรวมกัน
ทุกคนรวมทั้งฉันชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและรักษาสาธารณสมบัติโดย
ไมทําลายและบํารุงรักษาใหดีขึ้นได
๓.๒.๔ สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ
และการสือ่ สารตาง ๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก ทั้งนี้เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวเด็กควร
เกิดแนวคิด ดังนี้
สิง่ ตางๆรอบตัวฉันสวนใหญมีสี
ยกเวนกระจกใส
พลาสติกใส

นําบริ
้ สุทธิ์ อากาศบริสุทธิ์ ฉันเห็นสีตางๆดวยตา แสงสวางชวยใหฉันมองเห็นสี สีมีอยูทุกหน
ทุกแหงที่ฉันสามารถเห็น ตามดอกไม เสื้อผา อาหาร รถยนต และอื่น ๆ สีที่ฉันเห็นมีชื่อเรียก
ตางๆกัน เชน แดง เหลือง นํ้าเงิน ฯลฯ สีแตละสีทําใหเกิดความรูสึกตางกัน สีบางสีสามารถใช
เปนสัญญาณ หรือสัญลักษณสื่อสารกันได
สิง่ ตาง ๆ รอบตัวฉันมีชื่อ ลักษณะตาง ๆ กัน สามารถแบงตามประเภท

ชนิด ขนาด สี รูปราง พื้นผิว วัสดุ รูปเรขาคณิต ฯลฯ
การนับสิง่ ตาง ๆ ทําใหฉันรูจํานวนสิ่งของ และจํานวนนับนั้นเพิ่มหรือ

ลดได ฉันเปรียบเทียบสิ่งของตางๆ ตามขนาด จํานวน นํ้าหนัก และจัดเรียงลําดับสิ่งของตาง ๆ
ตามขนาด ตําแหนง ลักษณะที่ตั้งได
คนเราใชตวั เลขในชีวติ ประจําวัน เชน เงิน โทรศัพท บานเลขที่ ฯลฯ

ฉันรวบรวมขอมูลงาย ๆ นํามาถายทอดใหผอู นื่ เขาใจไดโดยนําเสนอดวยรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง
แผนที่ ฯลฯ
สิง่ ที่ชวยฉันในการชั่ง ตวง วัด มีหลายอยาง เชน เครื่องชั่ง ไมบรรทัด

สายวัด ถวยตวง ชอนตวง เชือก วัสดุ สิ่งของอื่น ๆ บางอยางฉันอาจใชการคาดคะเนหรือ
กะประมาณ
เครือ่ งมือเครื่องใชมีหลายชนิดและหลายประเภท เชน เครื่องใชในการ

ทําสวน การกอสราง เครื่องใชภายในบาน ฯลฯ คนเราใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆชวยอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน แตขณะเดียวกันตองระมัดระวังในเวลาใชเพราะอาจเกิดอันตรายและเกิด
๑๓ ตค ๔๖

๒๕

ความเสียหายไดถาใชผิดวิธีหรือใชผิดประเภท เมื่อใชแลวควรทําความสะอาด และเก็บเขาที่ให
เรียบรอย
ฉันเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งไดดวยการเดินหรือใชยานพาหนะ

พาหนะบางอยางที่ฉันเห็นเคลื่อนที่ไดโดยการใชเครื่องยนต ลม ไฟฟา หรือคนเปนผูทําใหเคลื่อนที่
คนเราเดินทางหรือขนสงไดทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ พาหนะที่ใชเดินทาง เชน รถยนต
รถเมล รถไฟ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ ผูขับขี่จะตองไดรับใบอนุญาตขับขี่และทําตามกฏจราจรเพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคน และฉันตองเดินบนทางเทา ขามถนนตรงทางมาลาย สะพานลอย หรือ
ตรงทีม่ สี ัญญาณไฟ เพื่อความปลอดภัยและตองระมัดระวังเวลาขาม
ฉันติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆไดหลายวิธี เชน โดยการไปมาหาสู

โทรศัพท โทรเลข จดหมาย จดหมายอิเลคทรอนิคส ฯลฯ และฉันทราบขาวความเคลื่อนไหว
ตางๆ รอบตัวดวยการสนทนา ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน และอานหนังสือ หนังสือเปนสื่อในการ
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกไปยังผูอาน ถาฉันชอบอานหนังสือ ฉันก็จะมีความรู
ความคิดมากขึ้น ฉันใชภาษาทั้งฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน

๑๓ ตค ๔๖

๒๖

ตอนที่ ๒
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

๑๓ ตค ๔๖

๒๗

บทที่ ๓
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
สถานศึกษาเปนหนวยงานที่จัดการศึกษา เปนแหลงของการแสวงหาความรู จึงตองมี
หลักสูตรเปนของตนเองคือหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกดาน
หลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบดวยมวลประสบการณตางๆที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเปนหลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตางๆที่เปน
ปญหา จุดเดน เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มากําหนด
เปนสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหเด็กบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระ
ตามความถนัด ความสนใจของเด็กปฐมวัย โดยความรวมมือของทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน
มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือจุดหมาย(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)
เพือ่ นําไปสูการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็ก

ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑.ศึกษาทําความเขาใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
และเอกสารหลักสูตรอื่นๆ รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปจจุบัน ปญหา
ความตองการของชุมชนและทองถิ่น

๒.รวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีขอเสนอแนะเปนแนวทางจัดทํา
ตามหัวขอ ดังนี้
๒.๑ วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือ จุดหมาย(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)
๒.๒ โครงสรางหลักสูตร
๒.๒.๑ สาระการเรียนรูรายป
๒.๒.๒ เวลาเรียน
๒.๓ การจัดประสบการณ
๒.๔ การสรางบรรยากาศการเรียนรู
๒.๕ สื่อและแหลงการเรียนรู
๒.๖ การประเมินพัฒนาการ
๒.๗ การบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๘ อื่นๆ
รายละเอียดที่เสนอแนะมีดังนี้
๑๓ ตค ๔๖

๒๘

๒.๑ วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือจุดหมาย(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)
สถานศึกษาปฐมวัยจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนซึ่งเปนการคิดไป
• วิสัยทัศน
ขางหนา เปนอนาคตที่พึงประสงค เปนภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตที่วางอยูบนพื้นฐานความจริง
มีเอกลักษณเปนของสถานศึกษาของตน
ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของเกิดศรัทธา/ความคิดในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้การกําหนดวิสัยทัศนกับนโยบายควรเปนการกําหนดรวมกันระหวาง
บุคลากรในสถานศึกษา พอแม ผูปกครอง รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศนที่
ปรารถนาใหสถานศึกษาปฐมวัยพัฒนาเด็ก วิสัยทัศนที่ดีตองมีความชัดเจน สอดคลองกับนโยบาย
ของสถานศึกษาและมีระยะเวลาที่แนนอน
• ภารกิจ หรือ พันธกิจ สถานศึกษาปฐมวัยจําเปนตองกําหนดงานหลักที่สําคัญ
หรือวิธดี าเนิ
ํ นงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในระยะเวลาที่แนนอน
• เปาหมาย เปนการกําหนดความคาดหวังดานคุณภาพที่เกิดกับผูเรียน และการ
ดําเนินงานดานอื่นๆ
ซึ่งสอดคลองกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖(หลักสูตรแกนกลาง) และวิสัยทัศนที่สถานศึกษา
กําหนด การกําหนดเปาหมายสามารถกําหนดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
• จุดหมาย หรือ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนการกําหนดความ
คาดหวังทีจ่ ะเกิดกับเด็กหลังจากจบหลักสูตรแลว
ในบางกรณีอาจกําหนดรวมอยูในเปาหมาย
แตถา เปาหมายกําหนดในภาพรวม อาจแยกออกมากําหนดเปนจุดหมายตางหากได ซึ่งจะมองใน
ลักษณะที่เปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร กลาวคือ เปนจุดหมายของหลักสูตรโดยตรง
การกํ าหนดจุด หมายหรือมาตรฐานคุ ณ ลัก ษณะที่พึงประสงคจ ะกํ าหนดโดย
นําจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง มากําหนดเปนจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยตรง และ
สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นอีกดวย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษาทุกมาตรฐาน จําเปน
ตองนํามาวิเคราะหและกําหนดตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงคในแตละชั้นป ใหเห็นภาพชัดเจน
ดังตัวอยางตอไปนี้

๑๓ ตค ๔๖

๒๙

ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค (กําหนดตัวบงชี้และ
สภาพที่พึงประสงค)
มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวอยางตัวบงชี้

ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ

ตัวบงชี้ที่ ๑
มีนาหนั
ํ้ ก สวนสูง และ
เสนรอบศีรษะตามเกณฑ

๔ ขวบ

๕ ขวบ

นําหนั
้ กและสวนสูงตามเกณฑ
เสนรอบศีรษะตามเกณฑ

ยอมรับประทานอาหารที่ รับประทานอาหารที่มี
ตัวบงชี้ที่ ๒
ประโยชนไดบางชนิด
รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและ มีประโยชน
ลางมือได
ลางมือหลังจากใช
ความปลอดภัย
หองนํ้า หองสวม
บอกความตองการ
เมื่อจะขับถาย
ปฏิบัติตนใหปลอดภัย

๑๓ ตค ๔๖

รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไดหลายชนิด
ลางมือหลังจากใช
หองนํ้า หองสวม และ
กอนรับประทานอาหาร

ขับถายเปนเวลา
พักผอนเปนเวลา
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น

๓๐

มาตรฐานที่ ๒ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน
ตัวอยางตัวบงชี้

ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ

ตัวบงชี้ที่ ๑
เคลื่ อ นไหวร า งกายอย า ง วิง่ แลวหยุดได
คลองแคลวและทรงตัวไดดี
กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได
เดินขึ้นบันไดสลับเทาได
เดินตามแนวที่กําหนดได
ตัวบงชี้ที่ ๒
ใชมือไดอยางคลองแคลว

วิ่ ง และหยุ ด ได โ ดย
เสียการทรงตัวเล็กนอย
กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได
เดินขึ้น ลงบันได
สลับเทาได
เดินตอเทาไปขางหนา
ตามแนวได

โยนลูกบอลได

โยนลูกบอลไปขางหนาได

รับลูกบอลโดยใชมือ
ทัง้ สองและลําตัวชวย
ลากเสนมีลักษณะเปน
วงกลม
ตัดกระดาษขาดจากกันได

รับลูกบอลไดโดยไมใช
ลําตัวชวย
เขี ย นรู ป สี่ เ หลี่ ย ม
มีมุมชัดเจน
ตัดกระดาษตามแนวเสน
ได
รอยวัสดุทมี่ รี ขู นาดเล็กได

รอยวัสดุทมี่ รี ขู นาดใหญได

๑๓ ตค ๔๖

๔ ขวบ

๕ ขวบ
วิ่ งอยางรวดเร็วและหยุด
ได โดยไมเสียการทรงตัว
กระโดดขาเดียวไป
ขางหนาไดอยางตอเนื่อง
เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทา
ไดอยางคลองแคลว
เดินตอเทาถอยหลังตาม
แนวได
โยนลูกบอลไปขางหนา
ไดอยางมีเปาหมาย
รับลูกบอลที่กระดอน
จากพื้นได
เขียนรูปเปนสามเหลี่ยม
มีมุมชัดเจน
ตัดกระดาษตามแนวเสน
ไดโดยไมมีรอยหยัก
รอยวัสดุทมี่ รี ขู นาดเล็กได

๓๑

มาตรฐานที่ ๓
ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
แสดงออกทางอารมณอยาง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ

ตัวบงชี้ที่ ๒
มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ นื่

๑๓ ตค ๔๖

มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ

๔ ขวบ

๕ ขวบ

ราเริง แจมใส อารมณดี
เริ่มแสดงออกทางอารมณ แสดงออกทาง
ไดเหมาะสมกับบางสถานการณ อารมณไดเหมาะสม
กับบางสถานการณ
เริม่ มีความมั่นใจในตนเอง มี ความมั่ น ใจใน
ตนเอง
พึงพอใจในตนเอง ชื่นชม พึงพอใจในตนเอง
ความสามารถและผลงาน ชื่นชมความสามารถ
ของตนเอง
และผลงานของตนเอง
และผูอื่นไดบาง

แสดงออกทางอารมณได
เหมาะสมกับสถานการณ
มีความมั่นใจในตนเองและ
กลาแสดงออก
พึงพอใจในตนเอง ชื่นชม
ความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผูอื่น

๓๒

มาตรฐานที่ ๔
ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
มี วิ นั ย ใ น ต นเองและมีความ
รับผิดชอบ

มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ

ตัวบงชี้ที่ ๔
รูจักประหยัด

๑๓ ตค ๔๖

๕ ขวบ

เริ่มรูจักเก็บของเลน
เก็บของเลน ของใชเขาที่ได จัดเก็บของเลนของใชเขาที่
ของใช
ไดเรียบรอย
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มุง มัน่ ที่จะทํางานให
มอบหมายจนสําเร็จ
สําเร็จดวยตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ๒
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และยอมรับความ เริ่มรูว า ของสิง่ ใดเปนของ
ตนเองและสิง่ ใดเปนของผูอ นื่
ผิดพลาดของตนเองและผูอื่น
เริ่มรูจักการขอโทษ
ตัวบงชี้ที่ ๓
มีความเมตตากรุณา
และชวยเหลือแบงปน

๔ ขวบ

ไมแยงหรือหยิบของผูอื่นมา
เปนของตนเอง
รูจ ักขอโทษและใหอภัย

ไมหยิบของผูอื่นมาเปน
ของตนเอง
รูจักขอโทษและใหอภัย

เริ่ ม แสดงความรั ก เพื่ อ น แสดงความรักเพือ่ นและสัตวเลีย้ ง
และสัตว
เริ่มแบงปนสิ่งของ
แบงปนและเริม่ ชวยเหลือ
ผูอื่น

แสดงความรักเพื่อน
เด็กทีเ่ ล็กกวาและสัตวตา งๆ
แบงปนและใหความ
ชวยเหลือผูอื่น

ไมทําลายสิ่งของเครื่องใช รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน

รูจักใชสิ่งของ/เครื่องใช
/ นํ้า/ไฟอยางประหยัด

๓๓

มาตรฐานที่ ๕ ชืน่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค

ตัวอยางตัวบงชี้

๓ ขวบ

ตัวบงชี้ที่ ๑
สนใจและมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

๔ ขวบ

๕ ขวบ

สนใจและมีความสุขขณะทํางานศิลปะ
สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และ สนใจ ชื่นชม และ
การเคลื่อนไหว
มีความสุขกับเสียงเพลง
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ตัวบงชี้ที่ ๒
แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

สรางสรรคผลงานศิลปะ
แสดงทาทาง / เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

ตัวบงชี้ที่ ๓
รักการออกกําลังกาย

สนใจและมีความสุขในการชม / เลน / ออกกําลังกาย

มาตรฐานที่ ๖ ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
ปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันไดดวย
ตนเอง

ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ
เริ่มแตงตัวดวยตนเอง

รับประทานอาหาร
ไดดวยตนเอง

๑๓ ตค ๔๖

๔ ขวบ
แตงตัวไดดวยตนเอง

๕ ขวบ

เลื อ กเครื่ อ งแต งกายของ
ตนเองและแต ง ตั ว ด ว ย
ตนเอง
รั บ ประทานอาหารได รั บ ประทานอาหารด ว ย
ด ว ยตนเองโดยไม ห ก ตนเองอยางถูกวิธี
เลอะเทอะ

๓๔

มาตรฐานที่ ๗
ตัวอยางตัวบงชี้

รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ

๔ ขวบ

๕ ขวบ

สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว
ทิ้งขยะถูกที่
ไมทําลายสาธารณสมบัติ
ชวยดูแลรักษาสิง่ แวดลอมรอบตัว
แสดงความเคารพได
รูจักกลาวคําขอบคุณ และ ขอโทษ
ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตาม
กาละเทศะ

ตัวบงชี้ที่ ๑
ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ ๒
มีสัมมาคารวะและมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได

ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ
เริ่มรูจักรอคอย
เริ่มเลนกับเด็กอื่น

เริ่มปฏิบัติตาม
ตัวบงชี้ที่ ๒
ขอตกลงงาย ๆ
ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑๓ ตค ๔๖

๔ ขวบ

๕ ขวบ

รูจักรอคอย
เลนรวมกับเด็กอื่นได

รอคอยตามลําดับกอน-หลังได
เลนหรือทํางานรวมกันเปนกลุม ได

ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน
เริ่มรูจักการเปนผูนํา
ผูตาม

เปนผูนําผูตามที่ดี

๓๕

มาตรฐานที่ ๙
ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
สนทนาโตตอบ /
เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ

ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
มีความคิดรวบยอด
ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ

เปดและทําทาอานหนังสือ เป ด และทํ าท า อ า นหนั ง สื อ
พรอมทัง้ เลาเรื่องไปดวย
ขีดเขียนเปนเสนคลาย
เขียนชื่อของตนเอง / คํา /
ตัวหนังสือ
ขอความที่ลอกแบบหรือจํามา

มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ
จําแนกสิ่งของ ไดตามสี
รูปทรง

ตัวบงชี้ที่ ๒
แก ป  ญ หาในการเล น ขอความช ว ยเหลื อ เมื่ อ มี
หรือทํากิจกรรมตางๆ ปญหา
เริ่มตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ

๑๓ ตค ๔๖

๕ ขวบ

สนทนาโตตอบ / เลาเรื่อง สนทนาโตตอบ / เลาเรื่อง สนทนาโตตอบ / เลาเปน
ดวยประโยคสั้น ๆ
เปนประโยคอยางตอเนื่อง เรื่องราวได
ฟงและปฏิบัติตามคําสัง่ งายๆ ฟงแลวปฏิบตั ิตามคําสั่งที่ ฟงแลวนํามาถายทอดได
ตอเนื่องได

ตัวบงชี้ที่ ๒
อ  า น เ ขี ย น ภ า พ แ ล ะ สนใจเรื่ อ งที่ ผู  อื่ น อ า น
ใหฟง
สัญลักษณได
ขีดเขี่ยเสนอยางอิสระได

มาตรฐานที่ ๑๐

๔ ขวบ

๔ ขวบ
จําแนกสิ่งของไดตามสี
รูปทรง ขนาด

๕ ขวบ
จําแนกสิ่งของไดตามสี
รูปทรง ขนาด นํ้าหนัก

พยายามแกปญหาดวย
พยายามหาวิธแี กปญ หาดวยตนเอง
ตนเองหลังจากไดรบั คําชีแ้ นะ
รูจักตัดสินใจในเรื่องงายๆ ตัดสินใจในเรือ่ งงาย ๆและ
และเริม่ เรียนรูผ ลทีเ่ กิดขึน้ ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

๓๖

มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวอยางตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑
ทํ างานศิ ล ปะตามความคิ ด ของ
ตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ๒
แสดงท า ทางตามความคิ ด ของ
ตนเอง

มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๓ ขวบ
สรางผลงานตาม
ความคิดของตนเอง

ตัวอยางตัวบงชี้

๕ ขวบ

สรางผลงานตามความคิดของ สรางผลงานตามความคิดของตนเอง
ตนเองโดยมีรายละเอยี ดเพมิ่ ขึน้
โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึน้ และแปลกใหม

แ ส ด ง ท  า ท า ง ต า ม แสดงท า ทางตามความคิ ด แสดงทาทาง เลนบทบาทสมมติ
จินตนาการ
จินตนาการอยางอิสระ
ตามจินตนาการและความคิดสราง
สรรค

ตัวบงชี้ที่ ๓
เล า เรื่ อ งราวหรื อ นิ ท านตามความ เลาเรือ่ งตามจินตนาการ
คิดของตนเอง

มาตรฐานที่ ๑๒

๔ ขวบ

เลา นิทานหรือ
เรอื่ งราวตามจินตนาการได

เลานิทาน เลาสิ่งที่ตนคิด หรือ
เลาเรื่องราวตามจินตนาการได

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวอยางสภาพที่พึงประสงค
๔ ขวบ

๕ ขวบ

ตัวบงชี้ที่ ๑
สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ ร ว มกิ จ กรรมด ว ยความ
สนใจระยะเวลาสั้น ๆ
รอบตัว
มี ค วามสนใจชอบให อ  า น
หนังสือใหฟง

รวมกิจกรรมดวยความสนใจ
ไดนานขึ้นอยางมีความสุข
มีความสนใจในการอาน
เขียน

รวมกิจกรรมดวยความสนใจ
ตัง้ แตตนจนจบอยางมีความสุข
รักหนังสือและมีความสนใจใน
การอาน เขียน

ตัวบงชี้ที่ ๒
แสวงหาคํ าตอบดวย ใชคําถามได
วิธีการที่หลากหลาย
แสวงหาคําตอบ /ขอสงสัย
ตาง ๆ
เริ่ ม เชื่ อ มโยงความรู  แ ละ
ทักษะตางๆ ใชในชีวติ ประจําวัน

ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจ
แสวงหาคํ าตอบ/ข อ สงสั ย
ดวยวิธีการตาง ๆ
เชื่ อ มโยงความรู และทักษะ
ตาง ๆใชในชีวติ ประจําวันได

ถามคําถาม / แสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
แสวงหาคําตอบ/ขอสงสัย ดวย
วิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย
เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ
ใชในชีวติ ประจําวันไดดี

๑๓ ตค ๔๖

๓ ขวบ

๓๗

๒.๒ โครงสรางหลักสูตร
๒.๒.๑ สาระการเรียนรูรายป
สถานศึกษาสามารถทําไดโดยยึดจุดหมายหรือ
การกําหนดสาระการเรียนรูรายป
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตรแกนกลาง)เปนหลัก
ในการกําหนดสาระการเรียนรูรายป
สาระการเรียนรู ประกอบดวย สาระที่ควรเรียนรูและประสบการณสําคัญ ผู  จั ด ทํ า
ห ลั ก สู ต รสถานศึกษาจะตองวางแผนลวงหนาวาเด็กแตละชวงวัยควรจะเรี ย นรู  อ ะไรและดวย
ประสบการณสํ าคัญใดบางเพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยอาศัยความรูความเขาใจในคุณลักษณะตามวัย/พัฒนาการของเด็กปฐมวัย หลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย และประสบการณของผูสอน มาชวยกําหนดสาระที่ควรเรียนรูรายปแยกตามชวง
อายุ ๓ ขวบ ๔ ขวบ ๕ ขวบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับอายุที่สถานศึกษาจัดอยู และกําหนด
ประสบการณสําคัญที่คาดวาเด็กควรจะไดเรียนรูสาระตางๆผานประสบการณสําคัญนั้นๆ ทั้งนี้
ผูจัดทําหลักสูตรควรตรวจสอบสาระที่ควรเรียนรูอีกครั้งวาครอบคลุมหัวเรื่องที่ระบุไวในหลักสูตร
แลวหรือไมและทําเชนเดียวกับประสบการณสําคัญ

๑๓ ตค ๔๖

๓๘

ตัวอยางตารางการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายปสําหรับเด็ก ๔ ขวบ
พัฒนาการ

ระบุ
พัฒนาการวา
เปนดานใด
อาทิ
พัฒนาการ
ดานรางกาย/
พัฒนาการ
ดานอารมณ
และจิตใจ/
พัฒนาการ
ดานสังคม/
พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน

นํามาตรฐานที่ระบุใน
จุดหมายของ
หลักสูตรมาใส โดย
พิจารณาใหตรงกับ
พัฒนาการ เชน
ในชองแรกระบุ
พัฒนาการดาน
รางกาย ในชอง
มาตรฐานควรนํา
มาตรฐานที่ระบุไวใน
จุดหมายขอ ๑ หรือ ๒
มาใสใหตรงกัน

๑๓ ตค ๔๖

ตัวอยาง
ตัวบงชี้
ระบุตัวบงชี้ที่จะเปน
ตัววัดเพื่อใหเกิด
มาตรฐาน(ไดจากการ
ที่บุคลากรใน
สถานศึกษารวมกัน
กําหนดจากมาตรฐาน
ของหลักสูตร)

ตัวอยาง
สภาพที่พึงประสงค
๔ ขวบ
ระบุสภาพที่
พึงประสงค หรือ
ความสามารถ หรือ
พฤติกรรมของเด็ก
แตละวัย โดยให
สอดคลองกับ
ตัวบงชี้ ที่กําหนดไว
แลว

ตัวอยางสาระการเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

กําหนดสาระที่ควรเรียนรู
สําหรับเด็กโดยยึด
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคและ
ตัวบงชี้ที่สถานศึกษา
กําหนดเปนหลัก และเมื่อ
วิเคราะหครบทุก
มาตรฐานแลวควรจะได
ตรวจสอบใหครอบคลุม
สาระที่หลักสูตรกําหนด
ไว ทั้ง ๔ เรื่อง (อนึ่งสาระ
ที่ควรเรียนรู ไมจําเปน
ตองมีครบทุกมาตรฐาน
ถาไมสามารถกําหนด
สาระได ใหเวนไวแตตอง
กําหนดประสบการณ
สําคัญ)

กําหนดประสบการณ
สําคัญที่คาดวาเด็กจะ
ไดใชประสบการณนั้น
ในการเรียนรูสาระ
ตางๆที่กลาวมาแลว
เทานั้น(ไมจําเปนตอง
ทุกประสบการณ
สําคัญ แตเมื่อเด็กได
เรียนรูตลอดปแลว เด็ก
ไดผานประสบการณ
สําคัญทุกขอ)โดยนํามา
จากหลักสูตรแกน
กลาง ซึ่งไดจัดกลุม
ประสบการณสําคัญไว
ภายใตพัฒนาการแตละ
ดาน ดังนั้นตองให
สอดคลองกับ
พัฒนาการที่กําหนดไว
ในชองแรกของตาราง
การวิเคราะห

๓๙

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายปสําหรับเด็ก ๔ ขวบ
พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
๔ ขวบ

ดานรางกาย

ดานอารมณ
และ จิตใจ

ดานสังคม

ดาน
สติปญญา

มาตรฐานที่ ๑
รางกายเจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ ๔
มีคุณธรรม
จริยธรรม และมี
จิตใจที่ดีงาม
มาตรฐานที่ ๖
ชวยเหลือตนเองได
เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถใน
การคิดและ
แกปญหาได
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

ตัวบงชี้ที่ ๑
รู  จั ก รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ๑.รั บประทานอาหารที่ ๑.อาหารที่มี
อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม มีประโยชนไดบางชนิด ประโยชน
๒.ล า งมื อ หลั ง จากใช ๒.ความสะอาดของ
ปลอดภัย
หองนํ้าหองสวม
รางกาย
๓ . ร ะ มั ด ร ะวั ง ความ ๓.ความปลอดภัย
ปลอดภั ย ของตนเอง
และผูอื่น
ตัวบงชี้ที่ ๑
มี วิ นั ย ในตนเองและ รั บ ผิ ด ชอบงานที่ไดรับ ความรับผิดชอบ
มอบหมายจนสําเร็จ
ในหองเรียน
มีความรับผิดชอบ

การเลนในหองเรียนและ
นอกหองเรียน

ตัวบงชี้ที่ ๑
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
ไดดวยตนเอง

การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ าวั น
ของตนเอง

๑.แตงตัวไดดวยตนเอง ๑.การแตงกาย
๒.รั บ ประทานอาหาร ๒.การรับประทาน
ได ด  ว ยตนเองไม ห ก อาหาร
เลอะเทอะ

ตัวบงชี้ที่ ๑
มีความคิดรวบยอดใน จําแนกสิ่งของไดตามสี
รูปทรง ขนาด
การเรียนรูสิ่งตางๆ

๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

๒.การรั ก ษาความปลอดภั ย
ของตนเองและผูอื่นในกิจวัตร
ประจําวัน

๑.การรูจักสิ่งตางๆดวยการ
๑. สี
๒.รูปทรงเรขาคณิต มอง ฟง สัมผัส ชิมรสและ
๓.ขนาดใหญ- เล็ก ดมกลิ่น
๒.การจับคู การจําแนก และ
การจัดกลุม

เมือ่ ไดโครงสรางหลักสูตรเปนรายปแลว กอนนําไปจัดประสบการณในหองเรียน
ควรนําสาระการเรียนรูรายปที่วิเคราะหไวพรอมกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือตัวบงชี้
ในแตละพัฒนาการมาจัดเปนหนวยการจัดประสบการณตลอดป ในกรณีที่สถานศึกษาใชรูปแบบ
การจัดประสบการณแบบหนวย (Unit)
เพื่อสะดวกในการจัดประสบการณแตละสัปดาห
เมือ่ กําหนดหนวยการจัดประสบการณตลอดปแลว เปนหนาที่ของผูสอนในแตละชั้นเรียนจัดทํา
๑๓ ตค ๔๖

๔๐

แผนการจัดประสบการณของตน ซึ่งจะนําไปสูรายละเอียดของการสอนในแตละชั้น (ดูรายละเอียด
วิธกี ารในบทที่ ๕ การเขียนแผนการจัดประสบการณ )
๒.๒.๒ กําหนดเวลาเรียน
เวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยูกับสถานศึกษาแตละแหง สวนใหญจะจัด
๒ ภาคเรียน : ๑ ปการศึกษา หรือ ๒๐๐ วัน : ๑ ปการศึกษา ในแตละวันจะใชเวลา ๕-๖ ชั่วโมง
โดยประมาณ
เมือ่ สถานศึกษาปฐมวัยกําหนดโครงสรางหลักสูตรแตละชวงอายุ อันประกอบ
ดวยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป
และเวลาเรียนแลว
เพื่อใหเด็กบรรลุจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนด ผูสอนควรคํานึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็กเปนสําคัญ เพราะประสบการณที่
เด็กไดรบั บางอยางอาจตองใชเวลา มาตรฐานบางขออาจไมปรากฏชัดเจนในชวงอายุ ๓ ขวบหรือ
๔ ขวบ แตอาจไปปรากฏชัดเจนในชวงอายุ ๕ ขวบ นอกจากนี้สาระที่ควรเรียนรูทั้ง ๔ เรื่องใน
แตละปควรยึดหลักการเรียนรูเรื่องที่อยูใกลตัวเด็กกอน ควรประกอบดวยสาระที่ควรเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางและสาระที่ควรเรียนรูอันเกิดจากความสนใจของเด็กปฐมวัยซึ่งผูสอนไมได
วางแผนไวลวงหนา
ดังนั้นสถานศึกษาปฐมวัยจึงสามารถยืดหยุนสาระที่ควรเรียนรูนอกเหนือ
จากทีก่ าหนดไว
ํ
ในหลักสูตรแกนกลางได และควรใหเด็กเรียนรูผานประสบการณสําคัญตามที่
หลักสูตรกําหนด โดยจัดในรูปกิจกรรมตางๆในแตละวัน
๒.๓ การจัดประสบการณ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย มีรูปแบบและ
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย ทั้งนี้ผูสอนตองพิจารณาถึงแนวการจัดประสบการณที่หลักสูตรแกนกลาง
กําหนด โดยคํานึงถึงพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา รวมทั้งความ
สนใจ ความสามารถ และสภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัยเปนหลักในการกําหนดหนวยการจัด
ประสบการณและแผนการจัดประสบการณ ซึ่งจะกลาวตอไปในบทที่ ๕
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยควรกําหนดการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยแตละ
ชวงอายุใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ ระดับพัฒนาการ และ
ลักษณะการเรียนรูของเด็ก
ทั้งนี้เด็กปฐมวัยจะเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา
มีโอกาส
ลงมือกระทํา เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต ทดลอง เลน สืบคน คิดแกปญหาดวยตนเอง ผูสอน
ตองกําหนดการจัดประสบการณใหเห็นเปนรูปธรรมในหลักสูตรสถานศึกษาของตน
๒. ๔ การสรางบรรยากาศการเรียนรู เปนหนาที่ของผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยจะกําหนดสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ที่ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูให
เกิดกับเด็ก
ผูสอนสามารถเขียนแผนการจัดสภาพแวดลอมภายในหองและสภาพแวดลอมภาย
๑๓ ตค ๔๖

๔๑

นอกหองของสถานศึ ก ษาปฐมวั ย พรอมทั้งเขียนคําอธิบายประกอบ ซึ่งแผนผังสภาพแวดล อ ม
สามารถจั ด ทํ าได ห ลายรู ป แบบ โดยคํานึงถึงหลักการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัยที่
ใหมที งั้ มุมเลน/ศูนยเลนตางๆ นอกจากนี้การสรางบรรยากาศการเรียนรูทางดานจิตภาพถือวามี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ หลักสูตรสถานศึกษาควรเขียนใหเห็น
เปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสอนจะไดถือเปนหลักปฏิบัติในสถานศึกษาของตน
๒.๕ สื่อและแหลงการเรียนรู การจัดการศึกษาปฐมวัยตองอาศัยสื่อและแหลงการเรียนรู
เพือ่ ใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร ผูสอนในระดับปฐมวัยควรจัดเตรียมสื่อและ
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชน และแหลงอื่นๆ เนนสื่อที่ เหมาะกับวัย
พัฒนาการของเด็ก รวมทั้งบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู อาจจัดทําและพัฒนาสื่อการ
เรียนรูขึ้นเอง หรือนําสื่อตางๆที่มีอยูรอบตัวเด็กมาใชใหเปนประโยชน
๒.๖ การประเมินพัฒนาการ สถานศึกษาปฐมวัยมีหนาที่จัดทําแนวปฏิบัติในการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน
โดยใหสอดคลองกับการประเมิน
พัฒนาการที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลางซึ่งใหหลักการดังนี้
๒. ๖.๑ ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก
๒. ๖.๒ ประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องตลอดป
๒. ๖.๓ สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
๒. ๖.๔ ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
๒. ๖.๕ ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใชแหลง
ขอมูลหลายๆดาน ไมควรใชการทดสอบ
วิธกี ารประเมินที่เหมาะสมที่สุดและควรใชกับเด็กปฐมวัย คือ การสังเกตและบันทึกขอมูล
เก็บไวในรูปแบบตางๆ เชน แบบบันทึกสั้น แบบสังเกต แบบมาตรวัดประมาณคา ฯลฯ ควรเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ อาจทําในรูปแบบของแฟมผลงานเด็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการกําหนดรวมกันของบุคลากรที่
เกีย่ วของกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๗ การบริหารจัดการหลักสูตร กําหนดวิธีการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนการ
สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานคึกษาบรรลุผล เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทีก่ ําหนด
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๓. ตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย เมื่อสถานศึกษาดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเสร็จแลว ควรกําหนดใหมีการประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช อาจใหผูเชี่ยวชาญ
หรือผูท รงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
องคประกอบตางๆของ
หลักสูตรที่จัดทํา แลวประเมินระหวางดําเนินการใชหลักสูตรเพื่อตรวจสอบวานําไปใชไดดีเพียงใด
ควรปรับปรุงแกไขเรื่องใด และประเมินหลังการใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุ ๓ ขวบ ๔ ขวบ ๕ ขวบ
เพือ่ สรุปผลหลักสูตรที่จัดทําและจะไดปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
แนวทางการตรวจสอบวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑) วิสัยทัศนมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบันหรือไม
๒) วิสยั ทัศนที่กําหนดไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของหรือไม
๓) วิสัยทัศนแสดงสิ่งที่ตองการในอนาคตหรือไม
๔) วิสัยทัศนมีกําหนดเวลาหรือไม
๕) วิสยั ทัศนสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่หลักสูตรแกนกลางกําหนดไวหรือไม
ฯลฯ
แนวทางการตรวจสอบภารกิจของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑) ภารกิจมีขอกําหนดที่สะทอนความคิดดานการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือไม
๒) ภารกิจสะทอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและชุมชนหรือไม
๓) ภารกิจสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือไม
ฯลฯ
แนวทางการตรวจสอบเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑) เปาหมายสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจในการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือไม
๒) เปาหมายมีความชัดเจนและสอดคลองกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมากนอยเพียงใด
ฯลฯ
แนวทางการตรวจสอบสาระการเรียนรูรายปของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑) สาระการเรียนรูรายปที่กําหนดครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู ๔ เรื่อง
และประสบการณสําคัญทุกขอ สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม
๒) สาระการเรียนรูรายปที่กําหนดเหมาะกับชวงอายุของเด็กปฐมวัยหรือไม
๓) สาระการเรียนรูรายปที่กําหนดตอบสนองจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมากนอยเพียงใด
ฯลฯ
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แนวทางการตรวจสอบการจัดประสบการณและการสรางบรรยากาศการเรียนรูของ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑) สถานศึกษาจัดประสบการณพัฒนาเด็กในแตละชวงอายุเหมาะสมกับวัยและ
วุฒภิ าวะของเด็กมากนอยเพียงใด
๒) สถานศึกษาตอบสนองความตองการ ความสนใจของเด็กมากนอยเพียงใด
๓) สถานศึกษากําหนดรูปแบบการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ และแนวการจัดประสบการณของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยหรือไม
๔) สถานศึกษากําหนดสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกและสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและพัฒนาเด็กชัดเจนมากนอยเพียงใด
๕) สถานศึกษาจัดบรรยากาศการเรียนรูของสถานศึกษาสอดคลองกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม
ฯลฯ
แนวทางการตรวจสอบการประเมินพัฒนาการเด็กของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑) สถานศึกษากําหนดวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กสอดคลองกับหลักการประเมิน
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม
๒) สถานศึกษาเนนการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงมากนอยเพียงใด
๓) สถานศึกษากําหนดวิธีการแสดงหลักฐานการเรียนรู พัฒนาการ และ
การสะทอนตนเองของเด็กชัดเจนหรือไม
ฯลฯ
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บทที่ ๔
การจัดประสบการณ
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ป จะไมจัดเปนรายวิชา แตจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู ไดพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวันอาจใชชื่อเรียก
กิจกรรมแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน
แตทั้งนี้ประสบการณที่จัดจะตองครอบคลุม
ประสบการณสําคัญที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และควรยืดหยุนใหมีสาระที่ควรเรียนรู
ทีเ่ ด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรูที่ผูสอนกําหนด
เมื่อเด็กไดรับประสบการณสําคัญและทํา
กิจกรรมในแตละหัวเรื่องแลวเด็กควรจะเกิดแนวคิดตามที่ไดเสนอแนะในหลักสูตร
สําหรับการนําแนวคิดจากนวัตกรรมตางๆมาใชในการจัดประสบการณ ผูสอนตองทําความ
เขาใจนวัตกรรมนั้นๆ แตละนวัตกรรมจะมีจุดเดนของตนเอง แตโดยภาพรวมแลวนวัตกรรม
สวนใหญจะยึดเด็กเปนสําคัญ การลงมือปฏิบัติจริงดวยตัวเด็กจะเปนหัวใจสําคัญในแตละนวัตกรรม
ตอไปนี้คือตัวอยางของนวัตกรรมทีเ่ ขามามีบทบาทในสถานศึกษาปฐมวัย
การสอนแบบโครงการ ( Project Approach ) คือ การที่เด็กศึกษาสืบคนลงลึกใน
เรือ่ งทีเ่ ด็กสนใจหรือทั้งผูสอนและเด็กสนใจ โดยเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติ สืบคนขอมูล
เพื่อหา
คําตอบจากคําถามของตนเอง ภายใตการชวยเหลือ แนะนํา โดยการอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนจากผูสอน แบงเปน ๓ ระยะคือระยะเริ่มตนโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะ
สรุปโครงการ ซึง่ ในแตละระยะจะประกอบดวยการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน
การนําเสนอ และการจัดแสดง
การสอนภาษาโดยรวม/ธรรมชาติ (Whole Language) นวัตกรรมนี้มีปรัชญา
ความเชือ่ วาการสอนภาษาใหกับเด็กนั้นตองเปนการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก ผูสอนตอง
เปนแบบอยางที่ดีทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน เด็กจึงจะสามารถเรียนรูภาษาไดดีและ
เด็กควรอยูใ นสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยภาษาที่สื่อความหมาย มีการจัดสื่อเพื่อใหเด็กไดเรียนรู
ผานกระบวนการเลนไดอยางเปนธรรมชาติที่สุด ไมใชการทําแบบฝกปฏิบัติ
การสอนตามแนวคิดวอลดอรฟ (Waldorf) แนวคิดนีเ้ ชื่อวา เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการ
เลียนแบบ ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก จุดมุงหมายของวอลดอรฟ คือ ชวยใหมนุษยบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดที่ตนมี พัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่ดี มีสังคมที่สมบูรณ โดยเนนในเรื่องจิตวิญญาณ
ความรูส ึก เนนการสรางเจตคติในตัวเด็ก เนนสื่อ วัสดุ อุปกรณที่ทําจากธรรมชาติ
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การสอนตามแนวคิดนีโอ-ฮิวแนนิส (Neo-Humanist) แนวคิดนี้เชื่อวา เด็กเปรียบ
เสมือนกิง่ ไมไผออนๆที่ดัดได เพราะฉะนั้นจึงควรใหความสนใจกับการศึกษาระดับอนุบาลยิ่งกวา
การศึกษาระดับใดๆ การจะเปนมนุษยที่สมบูรณไดนั้นเกิดจากศักยภาพ ๔ ดาน คือ รางกาย จิตใจ
ความมีนาใจและวิ
ํ้
ชาการ กระบวนการเรียนรูจะอาศัยหลัก ๔ ขอ คือคลื่นสมองตํ่า การประสานกัน
ของเซลลสมอง ภาพพจนตอตนเองและการใหความรูสึก
ผูส อนระดับปฐมวัยตองศึกษาและทําความเขาใจในหลักการจัดประสบการณ แนวการจัด
ประสบการณ และรูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน เพื่อนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ ดังนี้

๑. หลักการจัดประสบการณ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไวดงั นี้
๑.๑ จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง
๑.๒ เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
๑.๓ จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ
๑.๕ ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

๒. แนวทางการจัดประสบการณ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดใหแนวทางการจัดประสบการณ คือ
๒.๑ จั ด ประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ
และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จั ด ประสบการณใหส อดคล อ งกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้คือ เด็กได
ลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง
และคิดแกปญหาดวยตนเอง
๒.๓ จัดประสบการณในรู ป แบบบู ร ณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู
๒.๔ จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอ
ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก
๒.๕ จั ด ประสบการณ ใ ห เ ด็ ก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ เด็ กอื่น กับผูใหญภายใตสภาพแวดลอม
ทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะ
ตางๆกัน
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๒.๖ จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและ
อยูในวิถีชีวิตของเด็ก
๒.๗ จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ
๒.๘ จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและประสบการณที่เกิด
ขึน้ ในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว
๒.๙ ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณทั้งการวางแผน
การสนับสนุนสื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
๒.๑๐ จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
เปนรายบุคคล นําขอมูลที่ไดมาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยใน
ชั้นเรียน

๓. การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลาย
รูปแบบ เปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอยางไร
การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้

๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
๓.๑.๑ กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก
ในแตละวันและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน
วัย ๓ ขวบ มีความสนใจชวงสั้นประมาณ ๘ นาที
วัย ๔ ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ ๑๒ นาที
วัย ๕ ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ ๑๕ นาที
๓.๑.๒ กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่อง
นานเกินกวา ๒๐ นาที
๓.๑.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง
ฯลฯ ใชเวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที
๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่
ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่
เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท

๑๓ ตค ๔๖

๔๗

ทัง้ นีก้ จิ กรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะได
ไมเหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบขายของกิจกรรรมประจําวัน การเลือกกิจกรรมทีจ่ ะนํามาจัดในแตละวัน
ตองใหครอบคลุมสิง่ ตอไปนี้

๓.๒.๑ การพัฒนากลามเนื้อใหญ

เพือ่ ใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนือ้ ใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดย
ใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลือ่ นไหวรางกายตามจังหวะดนตรี

๓.๒.๒

การพัฒนากลามเนื้อเล็ก

เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลน
เครื่องเลนสัมผัส เลนเกมตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณ
ศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ

๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให
เด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ
ซือ่ สัตย ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาส
เอื้ออํานวย

๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เพือ่ ใหเด็กมีลกั ษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง
เหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัย
รักการทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันอยางสมํ่าเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความ
สะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของ
เขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ

๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เพือ่ ใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ
ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับวัย
อยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนรายบุคคลและ
เปนกลุม
๑๓ ตค ๔๖

๔๘

๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอด
ความรูส กึ ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรมทาง
ภาษาใหมคี วามหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน และ
บุคลากรทีแ่ วดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ

๓.๒.๗

การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพือ่ ใหเด็กได

พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ
รอบตัว โดยใชกจิ กรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให
ประดิษฐสิ่งตางๆอยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก
เลนบทบาทสมมติในมุมเลน
ตาง ๆ เลนนํ้า เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไมรูปทรงตางๆ ฯลฯ

๓.๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน
การจัดตารางกิจกรรมประจําวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ในการนําไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สําคัญผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรม
ใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน จึงขอเสนอแนะสัดสวนเวลาในการพัฒนาเด็กแตละวัน ดังนี้

อายุ ๓ ป
ชั่วโมง :วัน
(ประมาณ)

๔ป
ชั่วโมง :วัน
(ประมาณ)

๕ ป
ชั่วโมง :วัน
(ประมาณ)

(รวมทัง้ การชวยตนเองในการแตงกายการรับประทาน
อาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผอน)

๓

๒ ๑/๒

๒ ๑/๔

๒.การเลนเสรี
๓.การคิดและความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.กิจกรรมดานสังคม (การทํางานรวมกับผูอื่น)
๕.กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญ
๖.กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผูสอน

๑
๑
๑/๒
๓/๔
๓/๔

๑
๑
๓/๔
๓/๔
๑

๑
๑
๑
๓/๔
๑

๗

๗

๗

การพัฒนา
๑. ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจําวัน

เวลาโดยประมาณ
๑๓ ตค ๔๖

๔๙

หมายเหตุ

๑. สัดสวนของเวลาในแตละวันที่เสนอไวสามารถปรับและยืดหยุนได ขึ้นอยูกับผูสอน
และ สภาพการณ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมประจําวันประกอบ
๒. ตั ว อย า งข อ รายการการพั ฒนาที่นําเสนอใหความสําคัญกับทักษะพื้นฐานในชีวิต
ประจําวัน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาขั้นแรกที่ชวยใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวัน ซึ่งชวงเด็กอายุ ๓ ปตองใหเวลาในการทํากิจวัตรประจําวันมาก และเมื่อเด็กอายุ
มากขึน้ เวลาทีใ่ หจะนอยลงเพราะเด็กเกิดทักษะการชวยเหลือตนเอง แตกิจกรรมดานสังคมเด็กที่อายุ
นอยยังยึดตัวเองเปนศูนยกลาง ดังนั้นการใหเวลาในชวงวัย ๓ ขวบจึงใหเวลานอยและจะเพิ่มขึ้น
เมือ่ เด็กอายุมาก ทั้งนี้เพราะเด็กตองการเวลาในการเลน ทํากิจกรรมรวมกับคนอื่นมากขึ้น เปนการ
ฝกใหเด็กอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๓. การเลนเสรีเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย
ชวยฝกเด็กใหรูจักเลือก
ตัดสินใจ คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ในแตละวัน เด็กทุกวัยควรมีโอกาสเลนเสรี ๑ ชั่วโมง : วัน
๔. กิ จ กรรมที่ ต  อ งมี ก ารวางแผนโดยผู  ส อน จะช ว ยให เ ด็ ก เกิ ดทักษะหรือความ
คิดรวบยอดในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งตามที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน ผูสอนตองการใหเด็กเกิดความ
คิดรวบยอดเกีย่ วกับผลไม ซึ่งผูสอนตองวางแผนกิจกรรมลวงหนา เวลาที่ใชในแตละวันที่กําหนดไว
๓/๔ ชัว่ โมง (๔๕ นาที) ในเด็กอายุ ๓ ขวบ มิไดหมายใหผูสอนสอนตอเนือ่ ง๔๕นาทีใน๑กิจกรรม เพื่อ
ใหเด็กเกิดความคิดรวบยอด ผูสอนตองพิจารณาวาเด็กมีชวงความสนใจสั้นจะตองจัดแบงเวลาหลาย
ชวงใหเหมาะกับเด็กและเวลาที่เหลือ เด็กอาจถูกสอนความคิดรวบยอดเรื่องผลไมในกิจกรรมอื่นๆ

๑๓ ตค ๔๖

๕๐

ตัวอยางตารางกิจกรรมประจําวัน
ตัวอยางแบบที่ ๑
๘.๐๐-๘.๓๐
๘.๓๐-๘.๔๕
๘.๔๕-๙.๐๐
๙.๐๐-๙.๒๐
๙.๒๐-๑๐.๒๐
๑๐.๒๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐
๑๔.๒๐-๑๔.๓๐
๑๔.๓๐-๑๔.๕๐
๑๔.๕๐-๑๕.๐๐

รับเด็ก
เคารพธงชาติ สวดมนต
ตรวจสุขภาพ ไปหองนํ้า
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมสรางสรรคและการเลนตามมุม
พัก (ของวางเชา)
กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมกลางแจง
พัก(รับประทานอาหารกลางวัน)
นอนพักผอน
เก็บที่นอน ลางหนา
พัก (ของวางบาย)
เกมการศึกษา
เตรียมตัวกลับบาน

ตัวอยางแบบที่ ๒
๘.๓๐-๙.๐๐

รับเด็ก
เคารพธงชาติ สวดมนต
๙.๐๐-๙.๓๐
กิจกรรมดนตรีและจังหวะ
๙.๓๐-๑๐.๓๐
กิจกรรมเสรี
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ พัก(รับประทานอาหารวาง)
๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ กิจกรรมกลางแจง
๑๑.๒๐-๑๑.๓๐ พัก (ลางมือ ลางเทา)
๑๑.๓๐-๑๑.๕๐ กิจกรรมเสริมประสบการณ
๑๑.๕๐-๑๓.๐๐ พัก(รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
นอนพักผอน
๑๕.๐๐-๑๕.๑๐
เก็บที่นอน ลางหนา
๑๕.๑๐-๑๕.๓๐ พัก (รับประทานอาหารวางบาย)
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ เลานิทาน
๑๕.๕๐-๑๖.๐๐
เตรียมตัวกลับบาน

ตอไปนี้เปนแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งผูสอนสามารถนําไปปรับใชไดหรือนํา
นวัตกรรมตางๆมาปรับใชในการจัดกิจกรรมประจําวันตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม
และสถานศึกษา
หมายเหตุ กิ จ กรรมที่ จั ด ให เ ด็ ก ในแตละวันอาจใชชื่อเรียกกิจกรรมแตกตางกัน
ไปในแตละหนวยงาน

๑. กิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม
กิจกรรมเสรี/การเลนตามมุมเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมเลนหรือ
มุมประสบการณหรือศูนยการเรียน ทีจ่ ดั ไวในหองเรียน เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร
หรือมุมธรรมชาติศึกษา มุมบาน มุมรานคา เปนตน มุมตางๆเหลานี้เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรี
ตามความสนใจและความตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม อนึ่ง กิจกรรมเสรีนอกจาก
ใหเด็กเลนตามมุมแลว อาจใหเด็กเลือกทํากิจกรรมที่ผูสอนจัดเสริมขึ้น
เชน เกมการศึกษา
เครื่องเลนสัมผัส กิจกรรมสรางสรรคประเภทตาง ๆ

๑๓ ตค ๔๖

๕๑

การจัดกิจกรรมเสรี/การเลนตามมุม อาจจัดไดหลายลักษณะ เชน
จัดกิจกรรมเสรี โดยเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรมสรางสรรค

และเลนตามมุมเลนในชวงเวลาเดียวกันอยางอิสระ
จัดกิจกรรมเสรี โดยเนนใหเด็กเลือกทํากิจกรรมสรางสรรคอยางนอย

๑-๒ อยาง หรือตามขอตกลงในแตละวัน
จัดกิจกรรมเสรี โดยการจัดมุมศิลปะหรือศูนยศิลปะใหเปนสวนหนึ่ง

ของมุมเลน หรือศูนยการเรียน ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
๑. ขณะเด็กเลน ผูสอนตองคอยสังเกตความสนใจในการเลนของเด็ก หากพบวามุมใด
เด็กสวนใหญ ไมสนใจที่จะเลนแลว ควรสับเปลี่ยนจัดสื่อมุมเลนใหม เชนมุมบาน อาจดัดแปลงหรือ
เพิ่มเติม หรือเปลีย่ นเปนมุมรานคา มุมเสริมสวย มุมหมอ ฯลฯ
๒. หากมุมใดมีจานวนเด็
ํ
กในมุมมากเกินไป ผูสอนควรใหเด็กมีโอกาสคิดแกปญหา
หรือผูส อนชักชวนใหแกปญหาในการเลือกเลนมุมใหม
๓. การเลือกเลนมุม การเลนมุมเดียวเปนระยะเวลานาน อาจทําใหเด็กขาดประสบการณ
การเรียนรูดานอื่น ผูสอนควรชักชวนใหเด็กเลือกมุมอื่น ๆ ดวย
๔. สือ่ เครือ่ งเลนในแตละมุม ควรมีการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเปนระยะ เพื่อไมใหเด็ก
เกิดความเบือ่ หนาย เชน เก็บหนังสือนิทานบางเลมที่เด็กหมดความสนใจ และนําหนังสือนิทานใหม
มาวางแทน ฯลฯ

๒. กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมทีช่ ว ยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก- ปะ การตัดปะ การ
พิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพัฒนาการ เชน
การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด ฯลฯ
การจัดกิจกรรมสรางสรรค ควรจัดใหเด็กทําทุกวัน โดยอาจจัดวันละ ๓-๕ กิจกรรม ใหเด็ก
เลือกทํา อยางนอย ๑-๒ กิจกรรมตามความสนใจ

ขอเสนอแนะ
๑. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ควรพยายามหาวัสดุทองถิ่นมาใชกอนเปนอันดับแรก
๒. กอนใหเด็กทํากิจกรรม ตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบพรอมทั้งสาธิตให
ดูจนเขาใจ เชน การใชพูกันหรือกาว จะตองปาดพูกันหรือกาวนั้นกับขอบภาชนะที่ใส เพื่อไมให

๕๒

กาวหรือสีไหลเลอะเทอะ
๓. ใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันในกลุมยอย เพื่อฝก
ใหเด็กรูจักการวางแผน และการทํางานรวมกันกับผูอื่น
๔. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไมควรมองผลงานเด็กดวยความขบขัน
และควรนําผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ
๕. หากพบวาเด็กคนใดสนใจทํากิจกรรมอยางเดียวตลอดเวลา ควรกระตุนเรา และ
จูงใจใหเด็กเปลี่ยนทํากิจกรรมอื่นบาง
เพราะกิจกรรมสรางสรรคแตละประเภทพัฒนาเด็ก
แตละดานแตกตางกัน และเมื่อเด็กทําตามที่แนะนําได ควรใหแรงเสริมทุกครั้ง
๖. เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลสังเกต
พัฒนาการของเด็ก

๓. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
การเคลือ่ นไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย
อยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบไดแก
เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม เคาะเหล็ก รํามะนา กลอง ฯลฯ มาประกอบการเคลื่อนไหว
เพือ่ สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกายกําลังอยูในระหวางพัฒนา
การใช ส  ว นต า งๆของร า งกายยั ง ไม ผ สมผสานหรื อ ประสานสั ม พั น ธ กั น อย า งสมบู ร ณ
การเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้
๑. ชา ไดแก การคืบ คลาน
๒. เร็ว ไดแก การวิ่ง
๓. นุม นวล ไดแก การไหว การบิน
๔. ขึงขัง ไดแก การกระทืบเทาดัง ๆ ตีกลองดัง ๆ
๕. ราเริงมีความสุข ไดแก การตบมือ หัวเราะ
๖. เศราโศกเสียใจ ไดแก สีหนา ทาทาง
ฯลฯ

ทิศทางการเคลื่อนไหว
๑.
๒.
๓.
๔.

เคลือ่ นไหวไปขางหนาและขางหลัง
เคลื่อนไหวไปขางซายและขางขวา
เคลื่อนตัวขึ้นและลง
เคลื่อนไหวรอบทิศ

๕๓

รูปแบบการเคลื่อนไหว
๑. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเด็ก มี ๒ ประเภท
๑.๑ การเคลื่อนไหวอยูกับที่ ไดแก ตบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา ชันเขา เคาะเทา
เคลือ่ นไหวมือและแขน มือและนิ้วมือ เทาและปลายเทา
๑.๒ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ไดแก คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบมา
กาวกระโดด
๒. การเลียนแบบ มี ๔ ประเภท
๒.๑ เลียนแบบทาทางสัตว
๒.๒ เลียนแบบทาทางคน
๒.๓ เลียนแบบเครื่องยนตกลไกและเครื่องเลน
๒.๔ เลียนแบบปรากฏการณธรรมชาติ
๓. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง ไดแก การเคลื่อนไหวหรือทําทาทางประกอบเพลง
เชน เพลงไก เพลงขามถนน ฯลฯ
๔. การทําทาทางกายบริหารประกอบเพลง ไดแก การทําทาทางกายบริหารตาม
จังหวะและทํานองเพลง หรือคําคลองจอง
๕. การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค ไดแก การเคลื่อนไหวที่ใหเด็กคิดสรางสรรคทาทาง
ขึน้ เอง อาจชี้นําดวยการปอนคําถามเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณประกอบ เชน หวงหวาย แถบผา
ริบบิ้น ถุงทราย ฯลฯ
๖. การเลนหรือการแสดงทาทางตามคําบรรยาย เรื่องราว ไดแก การเคลื่อนไหวหรือ
แสดงทาทางตามจินตนาการจากเรื่องราวหรือคําบรรยายที่ผูสอนเลา
๗.การปฏิบัติตามคําสั่งและขอตกลงไดแก การเคลื่อนไหวหรือทําทาทางตามสัญญา
หรือคําสั่งตามที่ไดตกลงไวกอนเริ่มกิจกรรม
๘.การฝกทําทาทางเปนผูนํา ผูตาม ไดแก การเคลื่อนไหวหรือทําทาทางจากความ
คิดสรางสรรคของเด็กเอง แลวใหเพื่อนปฏิบัติตามกิจกรรม

ขอเสนอแนะ
๑. ควรเริ่มกิจกรรมจากการเคลื่อนไหวที่เปนอิสระ และมีวิธีการที่ไมยุงยากมากนัก
เชน ใหเด็กไดกระจายอยูภายในหองหรือบริเวณที่ฝก และใหเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของเด็ก
๒. ควรใหเด็กไดแสดงออกดวยตนเองอยางอิสระและเปนไปตามความนึกคิดของ
เด็กเอง ผูสอนไมควรชี้แนะ

๕๔

๓. ควรเปดโอกาสใหเด็กคิดหาวิธีเคลื่อนไหวทั้งที่ตองเคลื่อนที่และไมตองเคลื่อนที่
เปนรายบุคคล เปนคู เปนกลุม ตามลําดับและกลุมไมควรเกิน ๕ – ๖ คน
๔. ควรใชสิ่งของที่อยูใกลตัวเด็ก เศษวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษหนังสือพิมพ เศษผา
ทอนไม เขามาชวยในการเคลื่อนไหวและใหจังหวะ
๕. ควรกําหนดจังหวะสัญญาณนัดหมายในการเคลื่อนไหวตาง ๆ หรือเปลี่ยนทา
หรือหยุดใหเด็กทราบเมื่อทํากิจกรรมทุกครั้ง
๖.ควรสรางบรรยากาศอยางอิสระ ชวยใหเด็กรูสึกอบอุน เพลิดเพลิน และรูสึกสบาย
และสนุกสนาน
๗.ควรจัดใหมีเกมการเลนบางนาน ๆ ครั้ง เพื่อชวยใหเด็กสนใจมากขึ้น
๘. กรณีเด็กไมยอมเขารวมกิจกรรม ผูสอนไมควรใชวิธีบังคับ ควรใหเวลาและโนมนาว
ใหเด็กสนใจเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
๙. หลังจากเด็กไดออกกําลังเคลื่อนไหวรางกายแลวตองใหเด็กพักผอน โดยอาจให
นอนเลนบนพื้นหอง นั่งพัก หรือเลนสมมติเปนตุกตา อาจเปดเพลงจังหวะชาๆ เบาๆ ที่สราง
ความรูสึกใหเด็กอยากพักผอน
๑๐. การจัดกิจกรรมควรจัดตามกําหนดตารางกิจวัตรประจําวัน และควรจัดใหเปนที่
นาสนใจ เกิดความสนุกสนาน

๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ / กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่จัด
มุง ฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความ
คิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตาง ๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต
ทดลอง เลานิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทองคําคลองจอง ศึกษานอกสถานที่
เชิญวิทยากรมาใหความรู ฯลฯ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน
๑. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟง
รูจ กั แสดงความคิดเห็นและยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู  อื่ น ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง
ของจําลอง รูปภาพ สถานการณจําลอง ฯลฯ
๒. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องตาง ๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงให
เกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจเปน
รูปภาพ หนังสือนิทาน หุน การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง

๕๕

๓. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามขั้นตอน
ของกิจกรรมนั้นๆ ในบางครั้งผูสอนอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับผูสอน เพื่อนําไป
สูก ารปฏิบัติจริง เชน การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา ฯลฯ
๔. การทดลอง / ปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง เพราะ
ไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ไดสังเกตการเปลี่ยนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา และ
สงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบดวยตนเอง เชน การประกอบอาหาร
การทดลองวิทยาศาสตรงาย ๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ
๕. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงอีก
รูปแบบหนึ่ง ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆรอบสถานศึกษาหรือสถานทีน่ อกสถานศึกษา
เพือ่ เปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก
๖. การเลนบทบาทสมมติ เปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละครตาง ๆ ตาม
เนือ้ เรื่องในนิทานหรือเรื่องราวตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและ
กอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตางๆ
เครื่องแตงกาย และอุปกรณของจริงชนิดตาง ๆ
๗. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออกเพื่อ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ เกมที่นํามาเลนไมควรเนน
การแขงขัน

ขอเสนอแนะ
๑. ควรยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงและมีโอกาสคนพบ
ดวยตนเองใหมากที่สุด
๒. ผูส อนควรยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็กและใหโอกาสเด็กไดฝกคิด
๓. อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูแทนผูสอน เชน พอแม ตํารวจ หมอ ฯลฯ จะชวย
ใหเด็กสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น
๔. ในขณะที่เด็กทํากิจกรรม หรือหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว ผูสอนควรใชคําถาม
ปลายเปดที่ชวนใหเด็กคิด ไมควรใชคําถามที่มีคําตอบ “ใช” “ไมใช” หรือมีคําตอบใหเด็ก
เลือกและผูสอนควรใจเย็นใหเวลาเด็กคิดคําตอบ
๕. ชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหคํานึง
ถึงความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ เชน กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
การประกอบอาหาร การปลูกพืช อาจใชเวลานานกวาที่กําหนดไว

๕๖

๕. กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมกลางแจงเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหองเรียนเพื่อออกกําลัง
เคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคน
เปนหลัก กิจกรรมกลางแจงที่ผูสอนควรจัดใหเด็กไดเลน เชน

๕.๑ การเลนเครื่องเลนสนาม
เครือ่ งเลนสนาม หมายถึง เครื่องเลนที่เด็กอาจปนปาย หมุน โยก ซึ่งทําออกมาในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน
๕.๑.๑ เครื่องเลนสําหรับปนปาย หรือตาขายสําหรับปนเลน
๕.๑.๒ เครื่องเลนสําหรับโยกหรือไกว เชน มาไม ชิงชา มานั่งโยก ไมกระดก ฯลฯ
๕.๑.๓ เครื่องเลนสําหรับหมุน เชน มาหมุน พวงมาลัยรถสําหรับหมุนเลน
๕.๑.๔ ราวโหนขนาดเล็กสําหรับเด็ก
๕.๑.๕ ตนไมสําหรับเดินทรงตัว หรือไมกระดานแผนเดียว
๕.๑.๖ เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน เชน รถสามลอ รถลากจูง ฯลฯ

๕.๒ การเลนทราย
ทรายเปนสิ่งที่เด็กๆ ชอบเลน ทั้งทรายแหง ทรายเปยก นํามากอเปนรูปตาง ๆ ได
และสามารถนําวัสดุอื่นมาประกอบการเลนตกแตงได เชน กิ่งไม ดอกไม เปลือกหอย
พิมพขนม ที่ตักทราย ฯลฯ
ปกติบอ ทรายจะอยูกลางแจง โดยอาจจัดใหอยูใตรมเงาของตนไมหรือสรางหลังคา
ทําขอบกั้น เพื่อมิใหทรายกระจัดกระจาย บางโอกาสอาจพรมนํ้าใหชื้นเพื่อเด็กจะไดกอเลน
นอกจากนี้ ควรมีวิธีการปดกั้นมิใหสัตวเลี้ยงลงไปทําความสกปรกในบอทรายได

๕.๓ การเลนนํ้า
เด็กทั่วไปชอบเลนนํ้ามาก การเลนนํ้านอกจากสรางความพอใจและคลายความเครียดให
เด็กแลวยังทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอีกดวย เชน เรียนรูทักษะการสังเกต จําแนกเปรียบเทียบ
ปริมาตร ฯลฯ
อุ ป กรณ ที่ใ สนํ้ าอาจเปน ถั งที่สรางขึ้น โดยเฉพาะหรื อ อ า งนํ้ าวางบนขาตั้ งที่ มั่ นคง
ความสูงพอที่เด็กจะยืนไดพอดี และควรมีผาพลาสติกกันเสื้อผาเปยกใหเด็กใชคลุมระหวางเลน

๕.๔ การเลนสมมติในบานตุกตาหรือบานจําลอง
เปนบานจําลองสําหรับใหเด็กเลน
จําลองแบบจากบานจริงๆ อาจทําดวยเศษวัสดุ
ประเภทผาใบ กระสอบปาน ของจริงที่ไมใชแลว เชน หมอ เตา ชาม อาง เตารีด เครื่องครัว

๕๗

ตุกตาสมมติเปนบุคคลในครอบครัว เสื้อผาผูใหญที่ไมใชแลวสําหรับผลัดเปลี่ยน มีการตกแตง
บริเวณใกลเคียงใหเหมือนบานจริง ๆ บางครั้งอาจจัดเปนรานขายของ สถานที่ทําการตาง ๆ เพื่อ
ใหเด็กเลนสมมติตามจินตนาการของเด็กเอง

๕.๕ การเลนในมุมชางไม
เด็กตองการการออกกําลังในการเคาะ ตอก กิจกรรมการเลนในมุมชางไมนี้จะชวยใน
การพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง ชวยฝกการใชมือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
นอกจากนี้ยังฝกใหรักงานและสงเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย

๕.๖ การเลนกับอุปกรณกีฬา
เปนการนําอุปกรณกีฬามาใหเด็กเลนอยางอิสระหรือใชประกอบเกมการเลนที่ใหอิสระ
แกเด็กใหมากที่สุด ไมควรเนนการแขงขันเพื่อมุงหวังแพ-ชนะ อุปกรณกีฬาที่นิยมนํามาใหเด็ก
เลน เชน ลูกบอล หวงยาง ถุงทราย ฯลฯ

๕.๗ การเลนเกมการละเลน
กิจกรรมการเลนเกมการละเลนที่จัดใหเด็กเลน
เชน
เกมการละเลนของไทย
เกมการละเลนของทองถิ่น เชน มอญซอนผา รีรีขาวสาร แมงู โพงพาง ฯลฯ การละเลนเหลานี้
ตองใชบริเวณที่กวาง การเลนอาจเลนเปนกลุมเล็ก/กลุม ใหญก็ได กอนเลนผูสอนอธิบายกติกา
และสาธิตใหเด็กเขาใจ ไมควรนําเกมการละเลนที่มีกติกายุงยากและเนนการแขงขันแพชนะ
มาจัดกิจกรรมใหกับเด็กวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิดความเครียดและสรางความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง

ขอเสนอแนะ
๑. หมัน่ ตรวจตราเครื่องเลนสนามและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
และใชการไดดีอยูเสมอ
๒. ใหโอกาสเด็กเลือกเลนกลางแจงอยางอิสระทุกวัน อยางนอยวันละ ๓๐ นาที
๓. ขณะเด็กเลนกลางแจง ผูสอนตองคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อระมัดระวังความ
ปลอดภัยในการเลน หากพบวาเด็กแสดงอาการเหนื่อย ออนลา ควรใหเด็กหยุดพัก
๔. ไมควรนํากิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กระดับประถมศึกษามาใชสอนกับเด็กระดับ
ปฐมวัยเพราะยังไมเหมาะสมกับวัย
๕. หลังจากเลิกกิจกรรมกลางแจง ควรใหเด็กไดพักผ อ นหรื อ นั่ ง พั ก ไมควรใหเด็ก
รับประทาน อาหารกลางวันหรือดืม่ นมทันที เพราะอาจทําใหเด็กอาเจียน เกิดอาการจุกแนนได

๕๘

๖.เกมการศึกษา
เกมการศึกษาเปนเกมทีช่ วยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลน
คนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด
เกีย่ วกับสี รูปราง จํานวน ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับพืน้ ที่ ระยะ เกมการศึกษาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กวัย ๓-๕ ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโน
ลอตโต ภาพตัดตอ ตอตามแบบ ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
๑. การสอนเกมการศึกษาในระยะแรก ควรเริ่มสอนโดยใชของจริง เชน การจับคู
กระปองแปง ทีเ่ หมือนกัน หรือการเรียงลําดับกระปองแปงตามลําดับสูง – ตํ่า
๒. การเลนเกมในแตละวัน อาจจัดใหเลนทั้งเกมชุดใหมและเกมชุดเกา
๓. ผูส อนอาจใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเกมกับผูสอนทีละกลุม หรือสอนทั้งชั้นตามความ
เหมาะสม
๔. ผูส อนอาจใหเด็กที่เลนไดแลว มาชวยแนะนํากติกาการเลนในบางโอกาสได
๕. การเลนเกมการศึกษา นอกจากใชเวลาในชวงกิจกรรมเกมการศึกษาตามตารางกิจกรรม
ประจําวันแลวอาจใหเด็กเลือกเลนอิสระในชวงเวลากิจกรรมเสรีได
๖. การเก็บเกมที่เลนแลว อาจเก็บใสกลองเล็ก ๆ หรือใสถุงพลาสติกหรือใชยางรัด
แยกแตละเกม แลวจัดใสกลองใหญรวมไวเปนชุด

๕๙

บทที่ ๕
การเขียนแผนการจัดประสบการณ
การสอนในระดับปฐมวัยนั้นไมสอนเปนรายวิชา แตจัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
ใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน
ดังนั้นการจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาครบทุกดานบรรลุ
จุดหมายตามหลักสูตรนั้น ผูสอนจําเปนตองวางแผนการจัดประสบการณและรูหลักการเขียน
แผนการจัดประสบการณ เพื่อเปนแนวในการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคของการเขียนแผนการจัดประสบการณ
๑. เพื่ อ ให ผู  ส อนวางแผนล ว งหน า ในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กไดอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. เพือ่ ใหผูสอนนําแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดกิจกรรมประจําวันใหบรรลุผล
ตามจุดหมายที่กําหนดไว

การจัดทําแผนการจัดประสบการณ
การจัดทําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผูสอนควรดําเนิน
ตามขั้นตอนตอไปนี้

๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และเอกสารอื่นๆที่
ผูส อนตองศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางละเอียด จนเกิดความเขาใจ
เกี่ยวของ
วาจะพัฒนาเด็กอยางไร
เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนดไว นอกจากนี้ควร
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น เชน คูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ขอมูลพัฒนาการเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนตน

๒. วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ความสัมพันธของมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค(จุดหมาย) ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงคของเด็ก ๓ – ๕ ป ผูสอนตอง
วิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงคของ
เด็ก ๓ – ๕ ป เพื่อนําไปพิจารณาสาระการเรียนรู
ผูส อนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เปน
๓. วิเคราะหสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูซึ่งกําหนดไว ๒ สวน คือ สวนที่เปนประสบการณสําคัญและสวนที่เปนสาระที่
ควรเรียนรู โดยผูสอนจะตองวิเคราะหและเลือกนํามากําหนดหนวยการจัดประสบการณ
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๔. กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ เปนขั้นตอนที่ผูสอนตองกําหนดรูปแบบการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีหลากหลาย
รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่ผูสอน
ตองการใชสอดแทรกลงในการจัดประสบการณ สําหรับรูปแบบที่นิยมใชจัดประสบการณในระดับ
ปฐมวัยศึกษา คือ หนวยการจัดประสบการณ ผูส อนสามารถกําหนดหนวยการจัดประสบการณเปน
รายสั ป ดาห
บางสัปดาหอาจใช ห น ว ยตามความสนใจของเด็ ก
โดยพิจารณาขอมูล
หลักสูตรสถานศึกษา ตัวเด็ก สภาพแวดลอม สังคม-วัฒนธรรมประกอบ ทั้งนี้สามารถยืดหยุนตาม
ความเหมาะสม
สําหรับการจัดประสบการณแบบหนวย ผูสอนตองกําหนดหัวเรื่องโดยใชเปน
แกนกลางในการจัดประสบการณใหกับเด็ก การกําหนดหัวเรื่องสามารถทําได ๓ วิธีคือ
วิธีที่ ๑ เด็กเปนผูกําหนด
วิธีนี้ผูสอนจะเปดโอกาสใหเด็กเปนผูกําหนดหัวเรื่องไดตามความสนใจของเด็ก
เชน ขณะที่เดินผานแปลงดอกไม เด็กๆแสดงความสนใจผีเสื้อที่กําลังเกาะดอกไมอยูและ
ตองการที่จะเรียนรู  เ รื่ อ ง ผี เ สื้ อ ดั ง นั้ น ผู  ส อนจึ ง นํ าเรื่องผีเสื้อมาเปนหัวเรื่องในการจัดทํา
หนวยการจัดประสบการณ
วิธีที่ ๒ ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด
วิธนี เี้ ปนวิธีที่กําหนดรวมกันระหวางผูสอนกั บ เด็ ก โดยผู  ส อนกระตุนใหเด็ก
แสดงความคิดเห็น แลวนําเรื่องที่สนใจมากําหนดเปนหนวยการจัดประสบการณ เชน ผูสอน
อานนิทานเกี่ยวกับ“ชาง”ใหเด็กฟง และมีการสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องชาง ในที่สุดผูสอน
กับเด็กจึงตัดสินใจรวมกันกําหนดเรื่อง “ชาง”เปนหนวยการจัดประสบการณ
วิธีที่ ๓ ผูสอนเปนผูกําหนด
วิธีนี้ผูสอนจะเปนผูวางแผนกําหนดหนวยการจัดประสบการณและสาระการเรียนรู
ในแตละหนวยไวลวงหนาโดยพิจารณาจากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่จัดทําไว
หนวยการจัดประสบการณนี้สามารถปรับและยืดหยุนไดตามความสนใจของเด็ก เชน ผูสอน
กําหนดหัวเรื่อง“ยุง”ไวลวงหนาแลว แตปรากฏวาเด็กอยากรูเรื่อง “ผีเสื้อ” ผูสอนสามารถ
ยืดหยุน เปลี่ยนเรื่องนั้นมาเปนผีเสื้อไดและนําเรื่อง “ยุง”ไปจัดประสบการณในโอกาสตอไป
การกําหนดหัวเรื่องหนวยการจัดประสบการณ ควรมีลักษณะ ดังนี้
 เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
 ตรงตามความตองการและความสนใจของเด็ก
 สอดคลองกับสภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก
 ผนวกคุณธรรมและจริยธรรมเขาไปไดอยางผสมกลมกลืน
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๕. เขียนแผนการจัดประสบการณ ผูส อนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ
ทีผ่ สู อนนําไปใชไดจริงและเกิดประโยชนตอเด็กปฐมวัยที่ผูสอนรับผิดชอบ
ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๕.๑ นําหนวยการจัดประสบการณมากําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู
เมือ่ ไดหนวยการจัดประสบการณแลว ผูสอนกําหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู
ใหเขากับหัวเรื่องหนวยการจัดประสบการณ สาระการเรียนรูประกอบดวยประสบการณสําคัญ
และสาระที่ควรเรียนรู
ซึ่งสาระที่ควรเรียนรูในหลักสูตรนั้นเปนสาระที่ไมไดกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาให ทั้งนี้เพื่อประสงคใหสามารถยืดหยุนไดโดยงาย สะดวกตอการปรับ
ใหเหมาะสมกับความสนใจและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก
๕.๒ สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก
ผูสอนอาจสนทนากั บ เด็ ก เพื่ อ จะได ท ราบว าเด็กมีประสบการณเดิมใน
หัวเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด เด็กอยากทราบอะไรเพิม่ เติม และผูส อนควรตรวจสอบหลักสูตร
เพือ่ เพิม่ เติมสิง่ ทีเ่ ด็กควรเรียนรูใ นหนวยหรือหัวเรือ่ งนัน้ ๆ
ตัวอยาง หนวย “ชาง”
๑.สิ่งที่เด็กรูแลว
- ชางตัวโต สีเทา มีงวง
- กินออย
- เตะบอล

ความสามารถ
เตะบอล

กินผลไม
ชาง

ตัวโต

ออย
สีเทา

มีงวง
๒.สิ่งที่เด็กตองการรู
- ชางออกลูกครั้งละกี่ตัว
- ชางชอบอยูที่ไหน
๓.สิ่งที่เด็กควรรู
- การอนุรักษชางไทย (มฐ.๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย)
- ความสามารถของชางไทย (มฐ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู )

๖๒

ตัวอยางสิ่งที่เด็กเรียนรูหลังจากเด็กเรียนรูเรื่องชางแลว
ไมนํามาเดินในเมือง

ไมตัดงา

ไมทําราย

อนุรักษ

กลวย

วาดภาพ
เตนรํา
ลากซุง
ในปา
ในเมือง

กินผล

ความสามารถ
ชาง

เตะบอล
ที่อยู

๔ ขา

ออย

ใหญที่สุด(สัตวบก)
ตัวโต

ตกลูก

ครั้งละ ๑ ตัว

มันแกว

มีงวง

สีเทา
มีงา

๕.๓ เขียนแผนการจัดประสบการณ
เมือ่ ไดขอบขายสาระที่เด็กตองการรูและสาระที่ผูสอนคิดวาเด็กควรรูเพิ่มแลว ผูสอน
ตองเขียนแผนการจัดประสบการณ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้
สภาพทีพ่ งึ ประสงคในเด็กแตละกลุมอายุที่ผูสอนรับผิดชอบ ประสบการณสําคัญที่คาดวาจะเกิด สื่อ
กิจกรรม และการประเมิน
สําหรับรูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ ผูสอนสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ
ไวลว งหนา และเขียนแผนการจัดประสบการณแบบหนวย(Unit) แตคูมือฉบับนี้จะใหไวเพียง ๒ ตัวอยาง
ซึง่ ผูส อนสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาของตนเองได ดังนี้
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ ๑

ชือ่ หนวย
(ระบุชื่อหัวเรื่องที่จะใชในการจัดประสบการณไดจากหลักสูตรของสถานศึกษาที่กําหนดไวแลว หรือยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตาม
ความสนใจของเด็ก )

สิ่งที่เด็กรูแลว

สิ่งที่เด็กตองการรู

(ไดจากการสังเกต สนทนากับเด็ก และ (ได จ ากคํ าถามที่ เ ด็ ก ถามผู  ส อน
ผูสอนบันทึกขอมูลไว )
แสดงถึงความอยากรูในหัวเรื่องนั้นๆ
ของเด็ก)

วัน : (วันที่ทําการสอน)

สิ่งที่เด็กควรรู
(ไดจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในสวนที่เปนสาระที่
ควรเรียนรู และประสบการณสําคัญ)

เวลา : (ตามตารางกิจกรรมประจําวัน)

ชื่อกิจกรรม : (ชื่อกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวัน)
จุดประสงค : ๑.
๒.
๓.
๔.

(เปาหมายพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับเด็กเมื่อทํากิจกรรมในหนวยแลว ควรอยูบน
พื้นฐานของพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน)

ฯลฯ
สาระการเรียนรู :๑.สาระที่ควรเรียนรู ( เปนสาระที่ถูกกําหนดไวในหลักสูตรของสถานศึกษาที่บุคลากรสถานศึกษารวมกันจัดทํา)
๒.ประสบการณสําคัญ (เปนประสบการณสําคัญที่คาดวาจะเกิดและถูกกําหนดไวแลวในหลักสูตรของสถานศึกษา
ที่บุคลากรสถานศึกษารวมกันจัดทํา)

วิธดี ําเนินกิจกรรม :
๑.
๒.

(ผูสอนเขียนกิจกรรมโดยระบุการดําเนินกิจกรรมเปนขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ
โดยคํานึงถึงวัย พัฒนาการชวงความสนใจของเด็กและจุดประสงคที่ตองการ)

ฯลฯ
สื่อ : (ระบุสื่อทีใชในการดําเนินกิจกรรม)

การประเมิน : (ระบุวิธีการประเมินและสิ่งที่ประเมิน).
บันทึกหลังสอน :
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ ๒ *
ชื่อหนวย : (ชือ่ หัวเรื่องที่จะนําไปสอนเด็กไดจากหลักสูตรหรือความสนใจของเด็ก )
จุดประสงค : (เปาหมายพฤติกรรมทั่วไปที่ตองการใหเกิดเมื่อเด็กทํากิจกรรมครบตามระยะเวลาที่ผูสอน
วางแผนไว อาจเปน ๑ สัปดาห หรือ ๒ สัปดาห ทั้งนี้ควรอยูบนพื้นฐานพัฒนาการเด็กและ
จุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/สถานศึกษาปฐมวัย)
สาระการเรียนรู
วันที่
๑

จุดประสงค

สาระที่ควร
เรียนรู

ประสบการณ
สําคัญ

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

(สาระที่จะให
เด็กเรียนรู)

(ประสบการณสําคัญ ที่คาดวา
จะเกิด)

( ดําเนิน
กิจกรรมเปน
ขั้นตอนตั้งแต
ตนจนจบ ตอง
สอดคลองกับ
จุดประสงค
สาระการเรียนรู
ชวงเวลาของ
กิจกรรมที่จัด
และหลักการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย)

( ชื่อสื่อ
อุปกรณที่ใช
ในการทํา
กิจกรรม)

(ระบุประเมิน
อะไร ดวยวิธีใด
ตองสอดคลอง
กับจุดประสงค )

กิจกรรม
(ระบุชื่อกิจกรรม เชน
เคลื่อนไหวจังหวะ /
เลนกลางแจง ฯลฯ และ
ระบุจุดประสงคของ
กิจกรรมเปนขอๆ)

บันทึกหลังสอน :
หมายเหตุ * เปนการเขียนแผนการจัดประสบการณแบบกึ่งตาราง โดยภายในตารางจะเขียนกิจกรรม
ทีจ่ ดั ในแตละวันอยางละเอียดจนครบทุกกิจกรรมในแตละสัปดาห
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๒. ตัวอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณแบบที่ ๒ เฉพาะกิจกรรมกลุมยอย / กิจกรรมในวงกลม
/ กิจกรรมเสริมประสบการณ
ชื่อหนวย : ชาง *

** จุดประสงค : ๑.กลาแสดงความคิดเห็น
๒.ฝกทักษะในการฟงและพูด
๓.ฝกการสังเกตและเปรียบเทียบ
๔.ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
สาระการเรียนรู
วันที่
๑

จุดประสงค

สาระที่ควร
เรียนรู

ประสบการณ
สําคัญ

กิจกรรมกลุมยอย / รูปราง
กิจกรรมในวงกลม ลักษณะของ
ชาง
/กิจกรรมเสริม
ประสบการณ

๑. การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ
(การใชภาษา)

๑. อธิบายรูปราง
ลักษณะของชางได
๒. เปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ตางของชางกับ
สัตวอื่นได
๓. ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได

กิจกรรม

สื่อ

๑. สนทนารวมกับ -หุนจําลอง
เด็กเกี่ยวกับรูปราง ชาง
ลักษณะชาง
- ภาพชาง
๒. เปรียบเทียบ ๒. เปรียบเทียบ
- สีเทียน
ขนาด รูปราง สี ความเหมือน
- กระดาษ
ความตางของชาง
(การสังเกต
การจําแนก และ กับสัตวอื่นตาม
การเปรียบเทียบ ) ความคิดเห็น
๓.แบงกลุมใหเด็ก
๓. การทํางาน
วาดภาพ และ
รวมกับเด็กอื่น
แตละกลุมนําเสนอ
(การเรียนรูทาง
ดวยภาพเขียน
สังคม)
ตอกลุมใหญ

หมายเหตุ * ผูสอนควรใหเด็กมีประสบการณจริงเกี่ยวกับเรื่อง ชาง เชน พาไปทัศนศึกษาสวนสัตว ดูวีดิทัศน
** จุดประสงคที่ยกมานั้นเปนจุดประสงคทั่วไปของหนวยชางและนํามาเฉพาะสวนที่สัมพันธกับ
กิจกรรมกลุมยอย/ กิจกรรมในวงกลม / กิจกรรมเสริมประสบการณ

การประเมิน
สังเกต
๑. การพูดอธิบาย
รูปรางลักษณะของ
ชาง
๒. การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ตางของชาง

๖๖

บทที่ ๖
สือ่ สงเสริมพัฒนาการเด็ก
สือ่ เปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับในการเรียนการสอน
สือ่ เปนตัวกลางนําความรูจากผูสอนสูเด็ก
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว
ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรมที่เด็ก
เขาใจงาย เรียนรูไดงาย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง

สือ่ ประกอบการจัดกิจกรรม
สือ่ ประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ควรมีสื่อทั้งที่เปนประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ที่เปนสื่อของจริง
สือ่ ธรรมชาติ สื่อที่อยูใกลตัวเด็ก สื่อสะทอนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยตอตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนา
เด็กในดานตางๆใหครบทุกดาน สื่อที่เอื้อใหเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา โดยการจัด
การใชสื่อเริ่มตนจาก สือ่ ของจริง ภาพถาย ภาพโครงราง และ สัญลักษณ ทั้งนี้การใช
สือ่ ตองเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจและความตองการ
ของเด็กที่หลากหลาย ตัวอยางสื่อประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม
๑. มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเปนมุมเลน ดังนี้
๑.๑ มุมบาน










ของเลนเครื่องใชในครัวขนาดเล็ก หรือของจําลอง เชน เตา กะทะ ครก กานํ้า
เขียง มีดพลาสติก หมอ จาน ชอน ถวยชาม กะละมัง ฯลฯ
เครื่องเลนตุกตา เสื้อผาตุกตา เตียง เปลเด็ก ตุกตา
เครือ่ งแตงบานจําลอง เชน ชุดรับแขก โตะเครื่องแปง หมอนอิง กระจกขนาดเห็นเต็มตัว
หวี ตลับแปง ฯลฯ
เครือ่ งแตงกายบุคคลอาชีพตาง ๆ ที่ใชแลว เชน ชุดเครื่องแบบทหาร ตํารวจ
ชุดเสื้อผาผูใหญชายและหญิง รองเทา กระเปาถือที่ไมใชแลว ฯลฯ
โทรศัพท เตารีดจําลอง ที่รีดผาจําลอง
ภาพถายและรายการอาหาร

๖๗

๑.๒ มุมหมอ




เครือ่ งเลนจําลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย เชน หูฟง
เสื้อคลุมหมอ ฯลฯ
อุปกรณสําหรับเลียนแบบการบันทึกขอมูลผูปวย เชน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ

๑.๓ มุมรานคา



กลองและขวดผลิตภัณฑตางๆที่ใชแลว
อุปกรณประกอบการเลน เชน เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจําลอง ฯลฯ

๒. มุมบล็อก
ไมบล็อกหรือแทงไมที่มีขนาดและรูปทรงตางๆกัน จํานวนตั้งแต ๕๐ ชิ้นขึ้นไป
 ของเลนจําลอง เชน รถยนต เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว ตนไม ฯลฯ
 ภาพถายตางๆ
่ ดั เก็บไมบล็อกหรือแทงไมอาจเปนชั้น ลังไมหรือพลาสติก แยกตามรูปทรง
 ทีจ
ขนาด


๓. มุมหนังสือ







หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคําและประโยคสั้น ๆพรอมภาพ
ชัน้ หรือที่วางหนังสือ
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการสรางบรรยากาศการอาน เชน เสื่อ พรม หมอน ฯลฯ
สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน
อุปกรณสําหรับการเขียน
อุปกรณเสริม เชน เครื่องเลนเทป ตลับเทปนิทานพรอมหนังสือนิทาน หูฟง ฯลฯ

๔. มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติศึกษา



วัสดุตาง ๆ จากธรรมชาติ เชน เมล็ดพืชตาง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร ฯลฯ
เครือ่ งมือเครื่องใชในการสํารวจ สังเกต ทดลอง เชน แวนขยาย แมเหล็ก เข็มทิศ
เครื่องชั่ง ฯลฯ

๖๘

กิจกรรมสรางสรรค ควรมีวัสดุ อุปกรณ ดังนี้
๑. การวาดภาพและระบายสี





สีเทียนแทงใหญ สีไม สีชอลก สีนํ้า
พูก นั ขนาดใหญ (ประมาณเบอร ๑๒)
กระดาษ
เสื้อคลุม หรือผากันเปอน

๒. การเลนกับสี






การเปาสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ สีนํ้า
การหยดสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ พูกัน สีนํ้า
การพับสี มี กระดาษ สีนํ้า พูกัน
การเทสี มี กระดาษ สีนํ้า
การละเลงสี มี กระดาษ สีนํ้า แปงเปยก

๓. การพิมพภาพ
แมพมิ พตาง ๆ จากของจริง เชน นิ้วมือ ใบไม กานกลวย ฯลฯ
 แมพิมพจากวัสดุอื่น ๆ เชน เชือก เสนดาย ตรายาง ฯลฯ
 กระดาษ ผาเช็ดมือ สีโปสเตอร (สีนํ้า สีฝุน ฯลฯ)
๔.การปน เชน ดินนํ้ามัน ดินเหนียว แปงโดว แผนรองปน แมพิมพรูปตาง ๆ
ไมนวดแปง ฯลฯ
๕.การพับ ฉีก ตัดปะ เชน กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆที่จะใชพับ ฉีก ตัด ปะ
กรรไกรขนาดเล็กปลายมน กาวนํ้าหรือแปงเปยก ผาเช็ดมือ ฯลฯ
๖. การประดิษฐเศษวัสดุ เชน เศษวัสดุตาง ๆ มีกลองกระดาษ แกนกระดาษ
เศษผา เศษไหม กาว กรรไกร สี ผาเช็ดมือ ฯลฯ
๗. การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย ฯลฯ


๘.การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว ฯลฯ
๙. การเลนพลาสติกสรางสรรค พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รูปทรงตาง ๆ ผูเลนสามารถ
นํามาตอเปนรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการ

๖๙

๑๐.การสรางรูป เชน จากกระดานปกหมุด จากแปนตะปูที่ใชหนังยางหรือ
เชือกผูกดึงใหเปนรูปรางตาง ๆ

เกมการศึกษา ตัวอยางสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้
๑. เกมจับคู














จับคูรูปรางที่เหมือนกัน
จับคูภาพเงา
จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก
จับคูสิ่งที่มีความสัมพันธกัน สิ่งที่ใชคูกัน
จับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย
จับคูภาพกับโครงราง
จับคูภาพชิ้นสวนที่หายไป
จับคูภ าพที่เปนประเภทเดียวกัน
จับคูภาพที่ซอนกัน
จับคูภาพสัมพันธแบบตรงกันขาม
จับคูภาพที่สมมาตรกัน
จับคูแบบอุปมาอุปไมย
จับคูแบบอนุกรม

๒. เกมภาพตัดตอ


ภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการเรียนตาง ๆ เชน ผลไม ผัก ฯลฯ

๓. เกมจัดหมวดหมู




ภาพสิ่งตาง ๆ ที่นํามาจัดเปนพวก ๆ
ภาพเกีย่ วกับประเภทของใชในชีวิตประจําวัน
ภาพจัดหมวดหมูตามรูปราง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต

๔. เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน)



โดมิโนภาพเหมือน
โดมิโนภาพสัมพันธ

๕. เกมเรียงลําดับ
 เรียงลําดับภาพเหตุการณตอเนื่อง
 เรียงลําดับขนาด

๗๐

๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)
๗. เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)
๘. เกมพื้นฐานการบวก

กิจกรรมเสริมประสบการณ /กิจกรรมในวงกลม ตัวอยางสื่อมีดังนี้
๑. สือ่ ของจริงที่อยูใกลตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุทองถิ่น เชน ตนไม ใบไม
เปลือกหอย เสื้อผา ฯลฯ
๒. สื่อที่จําลองขึ้น เชน ลูกโลก ตุกตาสัตว ฯลฯ
๓. สือ่ ประเภทภาพ เชน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร หนังสือภาพ ฯลฯ

๔.สือ่ เทคโนโลยี เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท ฯลฯ
กิจกรรมกลางแจง ตัวอยางสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเลนสนาม เชน เครื่องเลนสําหรับปนปาย เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน ฯลฯ
๒. ทีเ่ ลนทราย มีทรายละเอียด เครื่องเลนทราย เครื่องตวง ฯลฯ
๓. ทีเ่ ลนนํา้ มีภาชนะใสนํ้าหรืออางนํ้าวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืน
ไดพอดี เสื้อคลุมหรือผากันเปอนพลาสติก อุปกรณเลนนํ้า เชน ถวยตวง ขวดตางๆ
สายยาง กรวยกรอกนํ้า ตุกตายาง ฯลฯ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตัวอยางสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเคาะจังหวะ เชน ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รํามะนา กลอง ฯลฯ
๒. อุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว เชน หนังสือพิมพ ริบบิ้น แถบผา หวง หวาย
ถุงทราย ฯลฯ

การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี้
๑. เลือกใหตรงกับจุดมุงหมายและเรื่องที่สอน
๒. เลือกใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
๓. เลือกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นที่เด็กอยูหรือสถานภาพของสถานศึกษา
๔. มีวธิ กี ารใชงาย และนําไปใชไดหลายกิจกรรม
๕. มีความถูกตองตามเนื้อหาและทันสมัย
๖. มีคณ
ุ ภาพดี เชน ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไมใชสีสะทอนแสง
๗. เลือกสื่อที่เด็กเขาใจงายในเวลาสั้น ๆ ไมซับซอน
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได

๗๑

๙. เลือกสือ่ เพื่อใชฝก และสงเสริมการคิดเปน ทําเปน และกลาแสดงความคิดเห็นดวยความมั่นใจ
การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาไดหลายวิธี คือ
๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหลงตางๆ เชน ศูนยสื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ
สถานศึกษาเอกชน ฯลฯ
๒.จัดซือ้ สื่อและเครื่องเลนโดยวางแผนการจัดซื้อตามลําดับความจําเปน เพื่อใหสอดคลอง
กับงบประมาณที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรใหและสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ
๓.ผลิตสื่อและเครื่องเลนขึ้นใชเองโดยใชวัสดุที่ปลอดภัยและหางายเปนเศษวัสดุเหลือใช
ทีม่ อี ยูใ นทองถิ่นนั้นๆ เชน กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผนปายโฆษณา รูปภาพจาก
หนังสือนิตยสารตาง ๆ เปนตน

ขั้นตอนการดําเนินการผลิตสื่อสําหรับเด็ก มีดังนี้
๑. สํารวจความตองการของการใชสื่อใหตรงกับจุดประสงค สาระการเรียนรูและกิจกรรมที่จัด
๒. วางแผนการผลิต โดยกําหนดจุดมุงหมายและรูปแบบของสื่อใหเหมาะสมกับวัยและความ
สามารถของเด็ก สื่อนั้นจะตองมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกตอการใช
๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว
๔. นําสือ่ ไปทดลองใชหลาย ๆ ครั้งเพื่อหาขอดี ขอเสีย จะไดปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
๕. นําสื่อที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริง

การใชสื่อ ดําเนินการดังนี้
๑.การเตรียมพรอมกอนใชสื่อ มีขั้นตอน คือ
๑.๑ เตรียมตัวผูสอน
 อนจะตองศึกษาจุดมุงหมายและวางแผนวาจะจัดกิจกรรมอะไรบาง
 ผูส
 เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใชสื่อ
 จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่น ๆ ที่จะตองใชรวมกัน
 ทดลองใชสื่อกอนนําไปใชจริง
๑.๒ เตรียมตัวเด็ก
 ศึกษาความรูพื้นฐานเดิมของเด็กใหสัมพันธกับเรื่องที่จะสอน
 เราความสนใจเด็กโดยใชสื่อประกอบการเรียนการสอน
 ใหเด็กมีความรับผิดชอบ รูจักใชสื่ออยางสรางสรรค ไมใชทําลาย เลนแลวเก็บ
ใหถูกที่
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๑.๓ เตรียมสื่อใหพรอมกอนนําไปใช
 จัดลําดับการใชสื่อวาจะใชอะไรกอนหรือหลัง เพื่อความสะดวกในการสอน
 ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือใหพรอมที่จะใชไดทันที
 เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับสื่อ
เพือ่ ใหบรรลุผลโดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณ
๒.การนําเสนอสื่อ
/ กิจกรรมวงกลม / กิจกรรมกลุมยอย ควรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ สรางความพรอมและเราความสนใจใหเด็กกอนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
๒.๒ ใชสื่อตามลําดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว
๒.๓ ไมควรใหเด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพรอมๆกัน เพราะจะทําใหเด็กไมสนใจกิจกรรมทีส่ อน
๒.๔ ผูสอนควรยื น อยู  ด  า นข า งหรือดานหลังของสื่อที่ใชกับเด็ก ผูสอนไมควรยืน
หันหลังใหเด็ก จะตองพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก พรอมทั้งสํารวจขอบกพรองของสื่อ
ทีใ่ ช เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
๒.๕ เปดโอกาสใหเด็กไดรวมใชสื่อ

ขอควรระวังในการใชสื่อการเรียนการสอน การใชสื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องตอไปนี้
๑.วัสดุที่ใช ตองไมมีพิษ ไมหัก และแตกงาย มีพื้นผิวเรียบ ไมเปนเสี้ยน
๒.ขนาด ไมควรมีขนาดใหญเกินไป เพราะยากตอการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก
เปนอันตรายตอเด็กหรือใชไมสะดวก เชน กรรไกรขนาดใหญ โตะ เกาอี้ที่ใหญและสูงเกินไป และไมควร
มีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะนําไปอมหรือกลืนทําใหตดิ คอหรือไหลลงทองได เชน ลูกปดเล็ก ลูกแกวเล็ก
ฯลฯ
๓. รูปทรง ไมเปนรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เปนสัน
ํ้ กมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไมไหว อาจจะตกลงมา
๔. นํ้าหนัก ไมควรมีนาหนั
เปนอันตรายตอตัวเด็ก

๕. สื่อ หลีกเลีย่ งสื่อที่เปนอันตรายตอตัวเด็ก เชน สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ
๖. สี หลีกเลี่ยงสีที่เปนอันตรายตอสายตา เชน สีสะทอนแสง ฯลฯ
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การประเมินการใชสื่อ
ควรพิจารณาจากองคประกอบ ๓ ประการ คือ ผูสอน เด็ก และสื่อ เพื่อจะไดทราบ
วาสือ่ นัน้ ชวยใหเด็กเรียนรูไดมากนอยเพียงใด จะไดนํามาปรับปรุงการผลิตและการใชสื่อใหดี
ยิง่ ขึ้น โดยใชวิธีสังเกต ดังนี้
๑. สือ่ นัน้ ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูเพียงใด
๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด
๓. สือ่ นัน้ ชวยใหการสอนตรงกับจุดประสงคหรือไม ถูกตองตามสาระการเรียนรูและทันสมัย
หรือไม
๔. สือ่ นัน้ ชวยใหเด็กสนใจมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด

การเก็บ รักษา และซอมแซมสื่อ
การจัดเก็บสื่อเปนการสงเสริมใหเด็กฝกการสังเกต
การเปรียบเทียบ
การจัดกลุม
สงเสริมความรับผิดชอบ ความมีนํ้าใจ ชวยเหลือ ผูสอนไมควรใชการเก็บสื่อเปนการลงโทษเด็ก
โดยดําเนินการดังนี้
๑. เก็บสือ่ ใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูตามลักษณะ ประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกัน
จัดเก็บหรือจัดวางไวดวยกัน
๒. วางสือ่ ในระดับสายตาของเด็ก เพื่อใหเด็กหยิบใช จัดเก็บไดดวยตนเอง
๓. ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปรงใส เพื่อใหเด็กมองเห็นสิ่งที่อยูภายในไดงายและควรมี
มือจับเพื่อใหสะดวกในการขนยาย
๔. ฝกใหเด็กรูความหมายของรูปภาพหรือสีที่เปนสัญลักษณแทนหมวดหมู ประเภทสื่อ
เพือ่ เด็กจะไดเก็บเขาที่ไดถูกตอง
การใชสัญลักษณควรมีความหมายตอการเรียนรูของเด็ก
สัญลักษณควรใชสื่อของจริง ภาพถายหรือสําเนา ภาพวาด ภาพโครงรางหรือภาพประจุด หรือบัตร
คําติดคูกับสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง
๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากที่ใชแลวทุกครั้งวามีสภาพสมบูรณ จํานวนครบถวนหรือไม
๖. ซอมแซมสื่อชํารุด และทําเติมสวนที่ขาดหายไปใหครบชุด
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การพัฒนาสื่อ
การพัฒนาสือ่ เพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น กอนอื่นควรไดสํารวจ
ขอมูล สภาพปญหาตางๆของสื่อทุกประเภทที่ใชอยูวามีอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไข เพื่อจะ
ไดปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความตองการ
แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
๑. ปรับปรุงสื่อใหทันสมัยเขากับเหตุการณ ใชไดสะดวก ไมซับซอนเกินไป เหมาะสม
กับวัยของเด็ก
๒. รักษาความสะอาดของสื่อ ถาเปนวัสดุที่ลางนํ้าได เมื่อใชแลวควรไดลางเช็ด หรือ
ปดฝุน ใหสะอาด เก็บไวเปนหมวดหมู วางเปนระเบียบหยิบใชงาย
๓. ถาเปนสื่อที่ผูสอนผลิตขึ้นมาใชเองและผานการทดลองใชมาแลว ควรเขียนคูมือ
ประกอบการใชสื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชนและวิธีใชสื่อ รวมทั้งจํานวนชิ้นสวนของ
สือ่ ในชุดนั้นและเก็บคูมือไวในซองหรือถุง พรอมสื่อที่ผลิต
๔. พัฒนาสื่อที่สรางสรรค ใชไดเอนกประสงค คือ เปนไดทั้งสื่อเสริมพัฒนาการและ
เปนของเลนสนุกสนานเพลิดเพลิน
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บทที่ ๗
การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทํากิจกรรม
แลวจดบันทึกลงในเครื่องมือที่ผูสอนสรางขึ้นหรือกําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทีเ่ ด็กแสดงออกในแตละครั้ง เปนขอมูลในการพัฒนากิจกรรมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย เป น กระบวนการต อ เนื่ อ งและเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรมประจําวันและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกดาน ไดแก ดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อนําผลมาใชในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ
พัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน
ดวยเหตุนี้ผูสอนซึ่งเปนผูที่จะทําหนาที่ประเมิน
พัฒนาการเด็กจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในพัฒนาการเด็กวัย ๓-๕ ปเปนอยางดี และ
ตองเขาใจโครงสรางของการประเมินอยางละเอียดวาจะประเมินเมื่อไรและอยางไร ตองมีความ
สามารถในการเลือกเครื่องมือ และวิธกี ารทีจ่ ะใชไดอยางถูกตอง จึงจะทําใหผลของการประเมิน
นัน้ เที่ยงตรงและเชื่อถือได การประเมินพัฒนาการอาจทําไดหลายวิธี แตวิธีที่งายตอการปฏิบัติ
และนิยมใชกันมาก คือ การสังเกต ซึง่ ตองทําอยางตอเนื่องและบันทึกไวเปนหลักฐานอยาง
สมําเสมอ
่
อาจกลาวไดวาผูสอนหรือผูเกี่ยวของกับเด็กตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก
๒. ประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องตลอดป
๓. สภาพการประเมินควรมีลกั ษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
๔. ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
๕. ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช
แหลงขอมูลหลายๆดาน ไมควรใชการทดสอบ
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ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะตองผานขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
๑. ศึกษาและทําความเขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุทุกดาน ไดแก ดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา ดังปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
อยางละเอียด จึงจะทําใหดําเนินการประเมินพัฒนาการไดอยางถูกตองและตรงกับความเปนจริง
๒.วางแผนเลื อ กใช วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมสํ าหรับ ใชบั น ทึ ก และประเมิ น
พัฒนาการ เชน แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะที่จะใชบนั ทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน
เหมาะกับการบันทึกกิจกรรมหรือประสบการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน การบันทึกการเลือก
ของเด็กเหมาะสําหรับใชบนั ทึกลักษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาทีเ่ ด็กมีตอสิ่งตางๆรอบตัว เปนตน
ดังนัน้ จึงเปนหนาที่ของผูสอนที่จะเลือกใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการใหเหมาะสม เพื่อจะได
ผลของพัฒนาการที่ถูกตองตามตองการ
๓. ดําเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ หลังจากที่ไดวางแผนและเลือกเครื่องมือที่
จะใชประเมินและบันทึกพัฒนาการแลว กอนจะลงมือประเมินและบันทึกจะตองอานคูมือหรือ
คําอธิบายวิธีการใชเ ครื่ อ งมือ นั้ น ๆอย า งละเอี ย ด แล ว จึ ง ดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่
ปรากฏในคูมือและบันทึกเปนลายลักษณอักษรตอไป
๔. ประเมินและสรุป การประเมินและสรุปนั้นตองดูจากผลการประเมินหลายๆครั้ง
มิใชเพียงครั้งเดียว หรือนําเอาผลจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุป อาจทําใหผิดพลาดได
ผลการประเมินดูไดจากผลที่ปรากฏในเครื่องมือประเมินและบันทึกพัฒนาการ เชน ประเมิน
การใชกลามเนื้อใหญของเด็กอายุ ๓ ป ปรากฏวายังเดินขึ้นบันไดสลับเทาไมได ก็ตองมา
ตีความหมายวากําลังขาของเด็กยังมีไมพอที่จะเดินสลับเทาขึ้นบันได อาจสรุปไดวาพัฒนาการ
กลามเนือ้ ใหญยังไมแข็งแรงเหมาะสมกับวัยตองจัดกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญสวนขาตอไป
๕. รายงานผล เมื่อไดผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของเด็กแลว ผูสอนจะ
ตองตัดสินใจวาจะรายงานขอมูลไปยังผูใด เพื่อจุดประสงคอะไร และจะตองใชรูปแบบใด
สําหรับรายงาน เชน ตองรายงานผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง เพือ่ ใหทราบวากิจกรรมหรือ
ประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหเด็กนั้น สงเสริมพัฒนาการของเด็กแตละคนอยางไร เปนไป
ตามจุดประสงคหรือไม เพื่อจะไดวางแผนชวยเหลือเด็กไดตรงตามความตองการตอไป โดย
สถานศึกษาจะมีสมุดรายงานประจําตัวเด็ก
ผูสอนใชสมุดรายงานนั้นเปนเครื่องมือหรือ
แบบรายงานผูปกครองได และถาผูสอนมีขอเสนอแนะหรือจะขอความรวมมือจากผูปกครอง
เกีย่ วกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจจะเขียนเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงาน และตองคํานึงไว
เสมอไมวา จะใชแบบรายงานใด
ขอมูลควรจะมีความหมายเกิดประโยชนแกเด็กเปนสําคัญ
การบันทึกขอความลงในสมุดรายงานประจําตัวเด็ก ผูสอนควรใชภาษาในทางสรางสรรคมาก

๗

กวาในทางลบ
๖. การใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน ผูสอนตองตระหนักวาการทํางานรวม
กับผูป กครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเปนเรื่องสําคัญมาก ผูส อนควรยกยองผูปกครองที่พยายาม
มีสว นรวมในการพัฒนาเด็ก ผูสอนจะตองตอนรับผูปกครองที่มาสถานศึกษา ขอบคุณสําหรับ
ความรวมมือ
เขียนจดหมายถึงผูปกครองเพื่อรายงานเรื่องเด็ก
พูดคุยดวยตนเองหรือ
ทางโทรศัพท สิ่งเหลานี้จะทําใหผูปกครองรูสึกถึงความสําคัญของตนเองและตองการที่จะมี
สวนรวมกับผูสอนในการพัฒนาเด็กของตน
การติดตอสัมพันธอันดีกับผูปกครองควรจะเปนการติดตอสื่อสาร
๒ ทาง คือ
จากสถานศึกษาไปสูบานและจากบานมายังสถานศึกษา กระตุ  น ให ผู  ป กครองแสดงความ
คิดเห็นที่มีประโยชนตอการจัดประสบการณใหแกเด็ก เพราะผูปกครองจะใหขอมูลที่ถูกตอง
เกีย่ วกับตัวเด็ก ซึ่งผูสอนสามารถนําไปใชเปนพืน้ ฐานในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
เด็กทุกคนไดเปนอยางดี สําหรับการติดตอกับผูปกครองอาจทําไดหลายวิธีเชน การติดตอดวย
วาจา ไดแก การสนทนาดวยตนเอง ทางโทรศัพท การเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง
การติดตอดวยวิธีอื่น เชน ปายติดประกาศ วารสาร ขาวสาร ตูรับฟงความคิดเห็น เปนตน
นอกจากนี้อาจใหผูปกครองอาสาสมัครมาชวยงานผูสอนในสถานศึกษา เชน
เลานิทาน
รองเพลงและอานหนังสือใหเด็กฟง ชวยในเวลาเด็กทํากิจกรรมเสรี ชวยสังเกตเด็ก บันทึก
พัฒนาการและอื่นๆอีกมากมายที่จะกอใหเกิดประโยชนแกเด็ก ซึ่งสถานศึกษาควรเปดโอกาส
ใหผปู กครองมีสวนรวมในการทํางานกับผูสอนเปนอยางยิ่ง

วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยาง
หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็ก
ปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธี ดังตอไปนี้
๑. การสังเกตและการบันทึก การสังเกต มีอยู ๒ แบบ คือ การสังเกตอยางมีระบบ
ไดแก การสังเกตอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอนตามแผนที่วางไว และอีกแบบหนึ่งคือการสังเกต
แบบไมเปนทางการ เป น การสั ง เกตในขณะทีเ่ ด็กทํากิจกรรมประจําวันและเกิดพฤติกรรม
ทีไ่ มคาดคิดวาจะเกิดขึ้นและผูสอนจดบันทึกไว การสังเกตเปนวิธีการที่ผูสอนใชในการศึกษา
พัฒนาการของเด็ก เมื่อมีการสังเกตก็ตองมีการบันทึก
ผูสอนควรทราบวาจะบันทึกอะไร
การบันทึกพฤติกรรมมีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองทําอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโต
และเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองนํามาบันทึกเปนหลักฐานไวอยางชัดเจน การสังเกตและ
การบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใชแบบงาย ๆ คือ

๗๘

๑.๑ แบบบันทึกพฤติกรรม ใชบนั ทึกเหตุการณเฉพาะอยางโดยบรรยายพฤติกรรม
เด็ก ผูบ นั ทึกตองบันทึกวัน เดือน ปเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปที่ทําการบันทึกแตละครั้ง
ตัวอยางแบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก ตามหัวขอประสบการณสําคัญ
ชื่อ ด.ญ. ไก สมบูรณดี เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ชั้นอนุบาลปที่ ๒/ ๑ ชื่อผูสังเกต อาจารยรวมใจ พัฒนาชาติ
การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธของ
กลามเนื้อใหญ
๔/๖/๒๕๔๕
นองไก ทําทาทางวิ่งเปน
กระตายวิ่งแขงกับเตา
และหยุดไดทันที เมื่อได
ยินสัญญาณหยุด
การเลน

การประสานสัมพันธของ
กลามเนื้อเล็ก

การรักษาสุขภาพ

๖/๖/๔๕
นองไกปนดินนํ้ามันเปน
ตัวหนอน

๒/๖/๔๕
นองไกลางมือหลังออก
จากหองนํ้าพูดกับเพื่อน
วา“ ตองลางมือใหสะอาด
กอน ”
การเรียนรูทางสังคม

๔/๘/๔๕
นองไกหยิบผาขี้ริ้วมา
เช็ดนํ้าที่ทําหกบน
พื้นหองจนแหง

๑๕/๗/๔๕
นองไกเลนรีรีขาวสารกับ
เพื่อน

๑๖/๖/๔๕
นองไกแบง ของเลนให
เพื่อนที่มุมบล็อก

๑๘/๘/๔๕
กิจกรรมในวงกลม
นองไกยกมือถาม “ทําไม
กระตายวิ่งแพเตา”

๑๔/๘/๔๕
นองไก หยิบสอมขึ้นมา
แลวพูดวา”เหมือนที่
หวีผมเลย”

มิติสัมพันธ(พื้นที่/ระยะ)

เวลา

๒๐/๘/๔๕
นองไกนําตัวหนังสือไป
สองกระจกแลวบอกวา
ตัวหนังสือหัวกลับ

๓๐/๙/๔๕
นองไกเลาเรื่องแดรคคูลา
วา “เมื่อกอนเขาเคยเปน
คนแลวกลายเปนผีดูด
เลือด”

จํานวน
๑๘/๙/๔๕
นองไกนําจานมาวาง
เทากับจํานวนผลไม

คุณธรรม
จริยธรรม

การรักษาความปลอดภัย

การคิด

ดนตรี

๒๑/๕/๒๕๔๕
นองไกเดินเขามา
ที่มุมดนตรี นั่งลงหยิบ
ไมตีระนาดตีซํ้าไปมา

สุนทรียภาพ

๑๕/๗/๒๕๔๕
นองไกชี้ภาพใน
หนังสือนิทานแลว
หัวเราะ พูดวา
“ ตลกจัง”
การใชภาษา
การสังเกต
การจําแนก
การเปรียบเทียบ
๑๕/๗/๔๕
๑๔/๕/๔๕
นองไก พูดใหเพื่อนฟง
นองไกยืนกับ
เพื่อนแลวพูดวา
วา”เมื่อคืนดูชางเพื่อน
แกว นองไกเคยเห็นชางที่ “เธอตัวสูงกวาเรา”
เขาดิน”

๗๙

๑.๒ การบันทึกรายวัน เปน การบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิด
ขึน้ ในชัน้ เรียนทุกวัน
ถาหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเนนเฉพาะเด็กรายที่
ตองการศึกษา ขอดีของการบันทึกรายวันคือ การชีใ้ หเห็นความสามารถเฉพาะอยางของเด็ก
จะชวยกระตุนใหผูสอนไดพิจารณาปญหาของเด็กเปนรายบุคคล ชวยใหผูเชี่ยวชาญมีขอมูล
มากขึ้นสําหรับวินิจฉัยเด็กวาสมควรจะไดรับคําปรึกษาเพื่อลดปญหาและสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กไดอยางถูกตอง
นอกจากนั้นยังชวยชี้ใหเห็นขอดีขอเสียของการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณไดเปนอยางดี
ตัวอยางแบบบันทึกรายวัน
ชื่อ ด.ญ. ไก สมบูรณดี เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ชั้นอนุบาลปที่ ๒/ ๑
ชื่อผูสังเกต อาจารยรวมใจ พัฒนาชาติ วันที่บันทึก ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานที่ : มุมบาน
พฤติกรรม : นองไกเลนทําอาหารกับนองนกอยูในมุมบาน นองไกนําจาน แกวออกมาเรียงกันบนโตะที่
สมมติเปนโตะอาหารจํานวน ๒ ชุด หยิบผลไมพลาสติกมาวางบนจานตรงกลาง แลวหยิบ
ขนมปงของเลนจํานวน ๔ ชิ้น แบงใสจานๆละ ๒ ชิ้น เด็กๆคุยและหัวเราะกัน ทําทาทางรับ
ประทาน ผลไม ขนมปง แลวชวยกันเก็บจาน ขนมปงของเลน ผลไมพลาสติกเก็บไวที่เดิม
บนชั้นของเลน
ความคิดเห็นของผูสอน : จากการเลน นองไกเรียนรูการเชื่อมโยงสิ่งของกับของจริง
การเลนบทบาทสมมติ
(การคิด) ภาษาจากการสนทนา (การใชภาษา)
มีประสบการณการเลนกับผูอื่น (การเรียนรู
ทางสังคม) เรียนรูเรื่องจํานวนจากการแบงผลไม การจัดจานเทาจํานวนคน (จํานวน

๘๐

๑.๓ แบบสํารวจรายการ ชวยใหสามารถวิเคราะหเด็กแตละคนไดคอนขาง
ละเอียด เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย

ตัวอยางแบบสํารวจรายการ
ชื่อ ดช./ ด.ญ……………………. วันที่……….เดือน…………..……….พ.ศ………..
คําชี้แจง แบบสํารวจรายการ โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของเด็ก
พัฒนาการ

พฤติกรรมเด็ก

ครั้งที่

ดานรางกาย

เดินขึ้นและลงบันไดสลับเทาได
ติดกระดุมและรูดซิปได
ฯลฯ
ภูมิใจในการพูดวา “ฉันทําทั้งหมด
นี้ดวยตนเอง”
ฯลฯ

๑
๒
๑
๒

ดานสังคม

ทิ้งขยะเปนที่เปนทาง

๑
๒
๑
๒

ดานสติปญญา

แยกสิ่งที่ไมเขาพวกออกจากกลุมได
ฯลฯ

หมายเหตุ

พบเปน
บางครั้ง

พบ
บอย

หมายเหตุ

๑
๒
๑
๒
๑
๒

ดานอารมณ และ
จิตใจ

ฯลฯ

ยังไม
พบ

๑
๒
๑
๒

ในชองพฤติกรรมผูสอนสามารถกําหนดพฤติกรรมที่ตองการประเมินไดตามคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
คุณลักษณะตามวัย

๘๑

๒. การสนทนา สามารถใชการสนทนาไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผล
การสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน

ตัวอยางแบบบันทึกคําพูดเด็ก
ชื่อ ด.ญ.ไก สมบูรณดี ชัน้ อนุบาล ๒/๑ อายุ ๕/๕ ป
วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
๑๒ มิ.ย. ๔๕ ตอนวันหยุดหนูชวยคุณแมซักผา เวลาคุณแมลางจานเสร็จ หนูก็เอาจานไปเก็บ
๑๓ ก.ค. ๔๕ คุณยายหนูเปนคุณครูคะ คุณแมหนูก็เปนคุณครูเหมือนกันคะ
๒๖ ก.ค. ๔๕ หนูเคยนั่งรถไฟไปหาคุณยาย หนูเคยนั่งรถทัวร แลวหนูก็เห็นนาเกลือ
๑๐ ส.ค. ๔๕ หนูเคยไปเที่ยวทะเลที่สวนสยาม หนูกไ็ ปถายรูปกับพี่หมี พี่กระตาย
๑๓ ก.ย. ๔๕ วันเสารหนูไปเที่ยวทะเล เก็บเปลือกหอยทีบ่ างแสน หนูไปกับคุณแม กับพี่ตอง
๒๖ ก.ย. ๔๕ ตอนเย็นคุณยายมารับ คุณยายอยูบานเดียวกับหนู คุณแมไปทํางาน

๓. การสัมภาษณ ดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดลอม
ทีเ่ หมาะสมเพื่อไมใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล ผูสอนควรใชคําถามที่เหมาะสมเปดโอกาส
ใหเด็กไดคิดและตอบอยางอิสระ จะทําใหผูสอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปญญา
ของเด็กและคนพบศักยภาพในตัวเด็กไดโดยบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ

๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความกาวหนาแตละดานของเด็กเปน
รายบุคคล โดยจัดเก็บรวมรวมไวในแฟมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเปนวิธีรวบรวมและจัดระบบ
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใชเครื่องมือตางๆรวบรวมเอาไวอยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
แสดงการเปลี่ยนแปลงของพั ฒ นาการแต ล ะด า น นอกจากนีย้ งั รวมเครื่องมืออื่นๆเชน
แบบสอบถามผูปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไวใน
แฟมผลงาน เพื่อผูสอนจะไดขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเด็กอยางชัดเจนและถูกตอง การเก็บผลงาน
ของเด็กจะไมถือวาเปนการประเมินผลถางานแตละชิ้นถูกรวบรวมไวโดยไมไดรับการประเมิน
จากผูสอนและไมมีการนําผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผูสอน ดังนั้นจึง
เปนแตการเก็บสะสมผลงานเทานั้น เชน แฟมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเปนเพียงแค
แฟมผลงานเด็กถาไมมีการประเมิน
แฟมผลงานนี้จะเปนเครื่องมือการประเมินตอเมื่องานที่
สะสมแตละชิ้นถูกใชในการบงบอกความกาวหนา ความตองการของเด็ก และเปนการเก็บ
สะสมอยางตอเนื่องที่สรางสรรคโดยผูสอนและเด็ก

๘๒

ผูสอนสามารถใชแฟมผลงานอยางมีคุณคาสื่อสารกับผูปกครองเพราะการเก็บผลงานเด็ก
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในแฟมผลงานเปนขอมูลใหผูปกครองสามารถเปรียบเทียบความ
กาวหนาที่ลูกของตนมีเพิ่มขึ้นจากผลงานชิ้นแรกกับชิ้นตอๆมา ขอมูลในแฟมผลงานประกอบ
ดวย ตัวอยางผลงานการขีดเขียน การอาน และขอมูลบางประการของเด็กที่ผูสอนเปนผูบันทึก
เชน จํานวนเลมของหนังสือที่เด็กอาน ความถี่ของการเลือกอานที่มุมหนังสือในชวงเวลาเลือก
เสรี การเปลี่ยนแปลงอารมณ ทัศนคติ เปนตน ขอมูลเหลานี้จะสะทอนภาพของความงอกงาม
ในเด็กแตละคนไดชัดเจนกวาการประเมินโดยใชการใหเกรด
ผูสอนจะตองชี้แจงให
ผูป กครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแตละชิ้นที่สะสมในแฟมผลงาน เชน เปนชิ้นงาน
ทีด่ ที สี่ ดุ ในชวงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น เปนชิน้ งานทีแ่ สดงความตอเนือ่ งของงานโครงการ ฯลฯ
ผูส อนควรเชิญผูปกครองมามีสวนรวมในการคัดสรรชิ้นงานที่บรรจุในแฟมผลงานของเด็ก
ขอควรพิจารณาในการเลือกเก็บขอมูลไวในแฟมผลงาน มีดังนี้ คือ
๔.๑ ขอมูลทีแ่ สดงถึงระดับพัฒนาการและความสําเร็จเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กกระทํา
ซึง่ ไดมาจากเครื่องมือการประเมิน
๔.๒ ขอมูลทีร่ วบรวมจากผลงานตางๆของเด็ก อาจใหเด็กชวยเลือกเก็บดวยตัวเด็กเอง
หรือผูสอนกับเด็กรวมกันเลือก
๔.๓ ขอมูลของเด็กที่ไดจากผูปกครอง

๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชีข้ องการเจริญเติบโตในเด็กที่ใชทั่วๆไป
ไดแก นํ้าหนัก สวนสูง เสนรอบศีรษะ ฟน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมิน
การเจริญเติบโต มีดังนี้

๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งนําหนั
้ กและวัดสวนสูงเด็กแลวนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑปกติ
ในกราฟแสดงนํ้าหนักตามเกณฑอายุของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งใชสําหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม วิธกี ารใชกราฟมีขั้นตอนดังนี้
* เมือ่ ชัง่ นําหนั
้ กเด็กแลว นํานํ้าหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ
และอานการเจริญเติบโตของเด็ก โดยดูเครื่องหมายกากบาทวาอยูในแถบสีใด อานขอความที่

* สาธารณสุข,กระทรวง สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ๒๕๔๕

๘๓

อยูบ นแถบสีนนั้ ซึ่งแบงภาวะโภชนาการเปน ๓ กลุม คือ นํ้าหนักอยูในเกณฑปกติ นํ้าหนัก
มากเกินเกณฑ นํ้าหนักนอยกวาเกณฑ ขอควรระวังสําหรับผูปกครองและผูสอนคือ ควรดูแล
นําหนั
้ กเด็ก อยาใหเบี่ยงเบนออกจากเสนประ มิเชนนั้นเด็กมีโอกาสนํ้าหนักมากเกินเกณฑหรือ
นําหนั
้ กนอยกวาเกณฑได
** ขอควรคํานึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
- เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในดานการเจริญเติบโต บางคนรูปรางอวน
บางคนผอม บางคนรางใหญ บางคนรางเล็ก
- ภาวะโภชนาการเปนตัวสําคัญที่เกี่ยวของกับขนาดของรูปราง แตไมใชสาเหตุเดียว
- กรรมพันธุ เด็กอาจมีรูปรางเหมือนพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง ถาพอหรือแมเตี้ย
ลูกอาจเตี้ยและพวกนี้อาจมีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยไดและมักจะเปนเด็กที่
ทานอาหารไดนอย
- ชวงครึง่ หลังของขวบปแรก นํ้าหนักเด็กจะขึ้นชา เนื่องจากหวงเลนมากขึ้น
และความอยากอาหารลดลง

๘๔

๘๕

๘๖

** ๕.๒ การวัดเสนรอบศรีษะ มีความสําคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของ
สมอง ในเด็กที่มีเสนรอบศีรษะเล็กกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอาจแสดงถึงความผิดปกติ
ของสมอง เชน สมองเล็กกวาปกติหรือกระโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกวาปกติ ซึ่งหากวินิจฉัยได
เร็วและสงตอเด็กไปรับการรักษาทันทวงที อาจชวยแกไขความพิการนี้ได ในทํานองเดียวกัน
ถาเสนรอบศีรษะวัดไดมากกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ซึ่งแสดงถึงเด็กมีหัวโตผิดปกติ
อาจเกิดจากมีนาในสมองมากกว
ํ้
าปกติ
โรคนี้หากวินัจฉัยไดเร็วและเด็กไดรับการรักษา
ทันทวงทีกจ็ ะชวยแกไขเปนปกติไดเชนกัน จึงควรวัดเสนรอบศีรษะในเด็กอายุตํ่ากวา ๒ ป
ทุกครั้งที่รับบริการการตรวจสุขภาพ

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

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

วิธีวัด ใชเทปวัดตัววัดโดยใหดานหนาผานบริเวณคิ้ว ดานหลังผานบริเวณทายทอยสวนที่โหนกที่สุด

๕.๓ การตรวจสุขภาพปากและฟน คือการตรวจสอบและรักษาสิ่งผิดปกติของฟนและ
ปาก การรักษาใหฟนและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยูเสมอ ผูสอนควรแนะนําใหผูปกครองพาเด็ก
ไปใหทันตแพทยตรวจอยางสมํ่าเสมอปละ ๑-๒ ครั้ง
นอกจากนี้ผูสอนควรเขาใจวิธีการดูแลฟน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดพิมพเผยแพรเพื่อ
แนะนําเด็กและผูปกครอง เพื่อดูแลรักษาฟนเด็กใหดีอยูเสมอ เชน การแปรงฟนไดแนะนําใหวาง
แปรงตัง้ ฉากกับตัวฟน
ถูแปรงไปมาสั้นๆในแนวนอนใหทั่วถึงฟนทุกซี่ในปากทั้งดานหนาและ
ดานหลัง ควรแปรงฟนทุกครั้งหลังกินขนมหวานหรือหลังมื้ออาหาร

๕.๔ การไดรับวัคซีนปองกันโรคขั้นพื้นฐาน

การใหภูมิคุมกันโรคตางๆแกเด็กเปน
สิง่ สําคัญและจําเปน เพราะจะทําใหเด็กไมเปนโรคตางๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยัก
ไอกรน และอื่นๆ ซึ่งอาจจะทําใหเด็กพิการหรือถึงแกชีวิตได กําหนดเวลาการใหภูมิคุมกันโรคที่
** อนามัยกรม กระทรวงสาธารณสุข การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด- ๖ ปสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.๒๕๓๗

๘๗

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๕ มีดังตอไปนี้ คือ
วัคซีน
อายุที่ควรไดรับ
วัน เดือน ป/สถานที่ไดรับวัคซีน

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
วัคซีนปองกันวัณโรค
ฉีดวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

แรกเกิด*
๖ ป
แรกเกิด
๒ เดือน
๖ เดือน
๒ เดือน

- กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ

๔ เดือน

- ฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน

๖ เดือน
หนึ่งปครึ่ง
๔ ป

ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด หรือ
ฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคหัด
คางทูม หัดเยอรมัน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขสมอง
อักเสบ เจอี

๙-๑๒ เดือน
๖ ป **
-หนึ่งปครึ่ง
(ฉีด ๒ เข็ม หางกัน
๑-๒ สัปดาห )

- สองปครึ่ง
วัคซีนอื่นๆ……………
หมายเหตุ * กรณีเด็กไมมีแผลเปนจากการฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค บางรายอาจไมมีภูมิตานทานเกิดขึ้น
เด็กจะไดรับการฉีดวัคซีนอีก ๑ ครั้งเมื่อเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
** ตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข ใหบริการแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๘๘

บทที่ ๘
การจัดสภาพแวดลอม
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัย มีความสําคัญตอเด็กเนื่องจากธรรมชาติ
ของเด็กในวัยนีส้ นใจทีจ่ ะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการสัมผัสกับสิง่ แวดลอมรอบๆตัว
ดังนัน้ การจัดเตรียมสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตามความตองการของเด็ก จึงมีความสําคัญที่
เกีย่ วของกับพฤติกรรมและการเรียนรูของเด็ก
เด็กสามารถเรียนรูจากการเลนที่เปน
ประสบการณตรงที่เกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา จึงจําเปนตองจัดสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของหลักสูตร เพื่อสงผลใหบรรลุจุดหมาย
ในการพัฒนาเด็ก
การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
๑.ความสะอาด ความปลอดภัย
๒.ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน
๓.ความสะดวกในการทํากิจกรรม
๔.ความพรอมของอาคารสถานที่ เชน หองเรียน หองนํ้าหองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ
๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด นํ้าหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเลน
๖.บรรยากาศในการเรียนรู การจัดที่เลนและมุมประสบการณตาง ๆ

สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
หลักสําคัญในการจัดตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปาหมายการพัฒนา
เด็ก ความเปนระเบียบ ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมี
ความสุข ซึ่งอาจจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้

๑. พื้นที่อํานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผูสอน
๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเปนแผนปาย หรือที่แขวนผลงาน
๑.๒ ทีเ่ ก็บแฟมผลงานของเด็ก อาจจัดทําเปนกลองหรือจัดใสแฟมรายบุคคล
๑.๓ ทีเ่ ก็บเครื่องใชสวนตัวของเด็ก อาจทําเปนชองตามจํานวนเด็ก
๑.๔ ที่เก็บเครื่องใชของผูสอน เชน อุปกรณการสอน ของสวนตัวผูสอน ฯลฯ
๑.๕ ปายนิเทศตามหนวยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ

๘๙

๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ตองกําหนดใหชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่
เด็กสามารถจะทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมดวยกันในกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ เด็ก
สามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมรบกวนผูอื่น
๓. พื้นที่จัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ สามารถจัดไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับ
สภาพของหองเรียน จัดแยกสวนที่ใชเสียงดังและเงียบออกจากกัน เชน มุมบล็อกอยูหางจากมุม
หนังสือ มุมบทบาทสมมติอยูติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ ฯลฯ ที่สําคัญจะ
ตองมีของเลน วัสดุอุปกรณในมุมอยางเพียงพอตอการเรียนรูของเด็ก การเลนในมุมเลนอยางเสรี
มักถูกกําหนดไวในตารางกิจกรรมประจําวัน
เพื่อใหโอกาสเด็กไดเลนอยางเสรีประมาณวันละ
๖๐ นาที การจัดมุมเลนตาง ๆ ผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
๓.๑ ในหองเรียนควรมีมุมเลนอยางนอย ๓ – ๕ มุม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ของหอง
๓.๒ ควรไดมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลนตามมุมบาง ตามความสนใจของเด็ก
๓.๓ ควรจัดใหมีประสบการณที่เด็กไดเรียนรูไปแลวปรากฏอยูในมุมเลน เชน
เด็กเรียนรูเรื่องผีเสื้อ ผูสอนอาจจัดใหมีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสตาฟใสกลองไวใหเด็กดูใน
มุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร ฯลฯ
๓.๔ ควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลน ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเด็กรู
สึกเปนเจาของ อยากเรียนรู อยากเขาเลน
๓.๕ ควรเสริมสรางวินัยใหกับเด็ก โดยมีขอตกลงรวมกันวาเมื่อเลนเสร็จแลวจะ
ตองจัดเก็บอุปกรณทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย

ตัวอยางมุมเลนหรือมุมประสบการณที่ควรจัดมี ดังนี้
มุมบล็อก
เปนมุมที่จัดเก็บบล็อกไมตันที่มีขนาดและรูปทรงตางๆกัน เด็กสามารถนํามาเลนตอ
ประกอบกัน เปนสิ่งตาง ๆ ตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของตนเอง
การจัด
มุมบล็อกเปนมุมที่ควรจัดใหอยูหางจากมุมที่ตองการความสงบ เชน มุมหนังสือ ทั้งนี้
เพราะเสียงจากการเลนกอไมบล็อก อาจทําลายสมาธิเด็กที่อยูในมุมหนังสือได นอกจากนี้ยังควร
อยูหางจากทางเดินผานหรือทางเขาออกของหองเพื่อไมใชกีดขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจาก
การเดินสะดุดไมบล็อก
การจัดเก็บไมบล็อกเหลานี้ ควรจัดวางไวในระดับที่เด็กสามารถหยิบมาเลน หรือนําเก็บ
ดวยตนเองไดอยางสะดวก ปลอดภัย และควรไดฝกใหเด็กหัดจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อความเปน
ระเบียบ สวยงาม

๙๐

มุมหนังสือ
ในหองเรียนควรมีที่เงียบสงบ สําหรับใหเด็กไดดูรูปภาพ อานหนังสือนิทาน ฟงนิทาน
ผูส อนควรไดจัดมุมหนังสือใหเด็กไดคุนเคยกับตัวหนังสือ และไดทํากิจกรรมสงบๆตามลําพัง
หรือเปนกลุมเล็ก ๆ
การจัด
มุมหนังสือ เปนมุมที่ตองการความสงบควรจัดหางจากมุมที่มีเสียง เชน มุมบล็อก
มุมบทบาทสมมติ ฯลฯ และควรจัดบรรยากาศจูงใจใหเด็กไดเขาไปใชเพื่อเด็กจะไดคุนเคยกับ
ตัวหนังสือและปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็ก

มุมบทบาทสมมติ
มุมบทบาทสมมติ เปนมุมที่จัดขึ้นเพื่อใหเด็กมีโอกาสไดนําเอาประสบการณที่ไดรับจาก
บานหรือชุมชนมาเลนแสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลตางๆ ตามจินตนาการของตน เชน
เปนพอแมในมุมบาน เปนหมอในมุมหมอ เปนพอคาแมคาในมุมรานคา ฯลฯ การเลนดังกลาว
เปนการปลูกฝงความสํานึกถึงบทบาททางสังคมที่เด็กไดพบเห็นในชีวิตจริง
การจัด
มุมบทบาทสมมตินี้ ควรอยูใกลมุมบล็อกและอาจจัดใหเปนสถานที่ตางๆ นอกเหนือจาก
การจัดเปนบาน โดยสังเกตการเลนและความสนใจของเด็กวามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเลน
จากบทบาทเดิมไปสูรูปแบบการเลนอื่นหรือไม อุปกรณที่นํามาจัดก็ควรเปลี่ยนไปตามความสนใจ
ของเด็กเชนกัน ดังนั้นมุมบทบาทสมมติจึงอาจจัดเปนบาน รานอาหาร รานขายของ รานเสริมสวย
โรงพยาบาล เปนตน ในขณะเดียวกันอุปกรณที่นํามาจัดใหเด็กตองไมเปนอันตรายและมีความ
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

มุมวิทยาศาสตร
มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษาเปนมุมเลนที่ผูสอนจัดรวบรวมสิ่งของตางๆ
หรือสิง่ ทีม่ ใี นธรรมชาติมาใหเด็กไดสํารวจ สังเกต ทดลอง คนพบดวยตนเองซึ่งเปนการชวย
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็ก
การจัด
มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษาเปนมุมที่ตองการความสงบคลายมุมหนังสือ
จึงอาจจัดไวใกลกันได และเพื่อเราใหเด็กสนใจในสิ่งที่นํามาแสดง ของที่จัดวางไวจึงควรอยู
ในระดับทีเ่ ด็กหยิบ จับ ดูวัสดุอุปกรณเหลานั้นไดโดยสะดวก และสิ่งที่นํามาตั้งแสดงนั้น
ไมควรจะตั้งแสดงของสิ่งเดียวกันตลอดป แตควรจะปรับเปลี่ยนใหนาสนใจ

๙๑

มุมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กไดหลายดาน เชน ทางดานกลามเนื้อมือ
ซึ่งจะชวยใหมือของเด็กพรอมที่จะจับดินสอเขียนหนังสือไดเมื่อไปเรียนในชั้นประถมศึกษา
นอกจากนีย้ งั ชวยในการพัฒนาทางอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เด็กจะมีโอกาสทํางาน
ตามลําพังและทํางานเปนกลุม รูจักปรับตัวที่จะทํางานดวยกันและสงเสริมจินตนาการ ความคิด
สรางสรรค
ดังนั้นการจัดใหมีมุมศิลปะจึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนามากขึ้นและ
ยังสนองความสนใจ ความตองการของเด็กวัยนี้ไดเปนอยางดี
การจัด
มุมศิลปะเปนมุมหนึ่งที่เด็กตองใชสมาธิในการทํางาน
จึงควรจัดใหอยูในบริเวณมุม
ทีต่ อ งการความสงบ เชนกัน อาจจัดเปนโตะสําหรับใหเด็กทํางานศิลปะ โดยมีผาพลาสติก
หรือกระดาษปูกันเลอะเทอะกอนทํางาน และจัดวางอุปกรณทํางานศิลปะไวบนโตะ หรือจัด
ใหมกี ระดานขาหยั่งสําหรับเด็กเขียนภาพระบายสีนํ้า

สภาพแวดลอมนอกหองเรียน คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ
สถานศึกษา รวมทัง้ จัดสนามเด็กเลน พรอมเครือ่ งเลนสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตนไมให
ความรมรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งตางๆเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็ก

บริเวณสนามเด็กเลน
ตองจัดใหสอดคลองกับหลักสูตร ดังนี้
สนามเด็กเลน ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เชน ดิน ทราย หญา พื้นที่
สําหรับเลนของเลนที่มีลอ รวมทั้งที่รม ที่โลงแจง พื้นดินสําหรับขุด ที่เลนนํ้า บอทราย
พรอมอุปกรณประกอบการเลน เครื่องเลนสนามสําหรับปนปาย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ตองไมติด
กับบริเวณที่มีอันตราย ตองหมั่นตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยูเสมอ
และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด
ที่นั่งเลนพักผอน จัดทีน่ งั่ ไวใตตนไมมีรมเงา อาจใชกิจกรรมกลุมยอย ๆ หรือ
กิจกรรมที่ตองการความสงบ หรืออาจจัดเปนลานนิทรรศการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง
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บริเวณธรรมชาติ ปลูกไมดอก ไมประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา
มีไมมากนักอาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง
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บทที่ ๙
การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหา *
เด็กที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหา
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย
ผูสอนและผูเกี่ยวของเปนผูที่มีความสําคัญ
อยางยิง่ พฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กวัยนี้เกิดจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กรวมทั้งการ
ปรับตัวของเด็กตอสิ่งแวดลอม การปฏิบตั ติ อ เด็กที่ไมเหมาะสมอาจนําไปสูปญหาพฤติกรรมของเด็กได
เด็กแตละคนแตกตางกันตามพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู ถาผูใหญเขาใจและชวยลด
พฤติกรรมที่เปนปญหาไดทันทวงทีก็สามารถขจัดปญหานั้นๆได ทั้งนี้ควรเขาใจหลักพัฒนาการของ
เด็ก ใหความรัก ความเขาใจและชวยปองกันปญหาพฤติกรรมที่อาจเกิดกับเด็กไดดังนี้
๑. เราอาจพบพฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้นในเด็กปกติทั่วไป
๒. เด็กที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหา คือ เด็กที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากปกติ เกิดขึ้น
คอนขางบอยตอเนื่องเปนระยะและยากที่จะแกไขภายในเวลาอันสั้น
๓.เด็กทีค่ วรไดรับการชวยเหลือพิเศษ คือ เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากปกติคอนขางรุนแรง
และมีผลตอการรับรู และเรียนรูในอนาคต ซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะลงในการชวยเหลือ
๔. เด็กที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหายอมมีพื้นฐานมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง
๕. การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาควรอาศัยหลัก ดังนี้
๕.๑ การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาตองหาสาเหตุที่เกิดปญหาอยางถี่ถวน โดยไมดวน
สรุป ใชเทคนิคการศึกษาเด็กรายบุคคลเพื่อใหเขาใจสาเหตุอยางถองแท
๕.๒ควรใชหลักมนุษยสัมพันธในการรวมมือกับผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการชวยเหลือเด็กอยางถูกตองและเหมาะสม
๕.๓ ควรใชหลักการปรับพฤติกรรมในขณะที่มีปญหาพฤติกรรมเกิดขึ้น
๕.๔ควรใชหลักมนุษยนิยมเพื่อเปนกําลังใจในการชวยเด็กที่มีพฤติกรรมที่มีปญหา
เชน เชือ่ วาทุกคนสามารถที่จะปรับแกไขใหดีขึ้นไดถาใหโอกาส ใหการยอมรับในคุณคาของมนุษย
การใหความรัก ความนุมนวล และความเอื้ออาทร
๖. หากพบปญหาที่รุนแรงควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทย
* คณะกรรมการการศึกษาเอกชน,สํานักงาน .เอกสารประกอบคําบรรยายหลักสูตรการอบรมผูบริหารและครูโรงเรียน
อนุบาลเอกชน . กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๓๕

๙๖

พฤติกรรมที่เปนปญหาที่พบในเด็กอนุบาล
ปญหา
ลักษณะที่พบ

สาเหตุ

แนวทางชวยเหลือและแกไข

๑. ผูสอนเตรียมตัวใหพรอมที่จะรับเด็ก ในระยะแรก
อาจจะใหผูปกครองอยูเปนเพื่อนกอน ชักชวนให
เด็กทํากิจกรรมกลุม คอยใหกําลังใจและเสริมแรง
คอย ๆ ใหเด็กเขาใจตารางกิจกรรมของสถานศึกษา
อยางคอยเปนคอยไป
๒. พฤติกรรมบางอยางของ ๒. ผูสอนควรดูแล พาเด็ก และชวยเหลือเวลาเด็ก
เด็กเมื่ออยูที่สถานศึกษาทําให ไปเขาหองนํ้า
๓. ผูสอนสนทนาซักถามพฤติกรรมของเด็กและ
เด็กอาย เชน ปสสาวะราด
รวมกันแกปญหา
เนื่องจากยังถอดกางเกง
ไมเปน จึงอายเพื่อน
จนไมอยากมาสถานศึกษา

๑. เด็กไมยอมไป
สถานศึกษา

๑. เด็กยังปรับตัวเขากับ
-งอแง หงอยเหงา
-อางวาไมสบาย ปวดทอง ผูสอน เพื่อน และตาราง
กิจกรรมประจําวันของ
-ตื่นสาย แตงตัวชา
สถานศึกษาไมได

๒. เด็กขาดสมาธิ
อยูเฉยไมได

-ไมคอยอยูนิ่ง เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา
- มีชวงความสนใจในการ
ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอยมาก

๓. เด็กกัดเล็บ
ดูดนิ้ว

- เด็กจะกัดเล็บตลอดเวลา ๑. เด็กรูสึกเหงา วาเหว
ที่อยูวางจนเล็บกุดแหวง ไมมั่นคง ไมสบายใจ
- เด็กดูดนิ้ว

๑. กิจกรรมการสอนของ
ผูสอนไมนาสนใจ ระยะเวลา
ไมเหมาะสมกับอายุของเด็ก
๒. เด็กรับประทานนํ้าตาล
หรืออาหารหวานจัด
มากเกินไป ทําใหมีกําลังมาก
๓. เด็กเปนโรคภูมิแพ
รูสึกคันตามรางกาย

๒. เด็กถูกตําหนิ บังคับ
ขูเข็ญมากเกินไป

๑. ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่นาสนใจและเหมาะสม
กับความสามารถของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กมีสว นรวม
ใน กิจกรรมเสริมแรง เมื่อเด็กทํากิจกรรมเสร็จสิน้ ลง
๒. ลดนํ้าตาลในอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะควรงด
เวนการรับประทานช็อคโกแลต ทอฟฟ และ
นํ้าอัดลมที่มีรสหวาน
๓. สังเกตอาการและแนะนําใหผูปกครองพาไปพบ
แพทย
๑.๑ หาสาเหตุวามีอะไรรบกวนจิตใจเด็ก หาทาง
สัมผัสโอบกอดใหความรัก ความอบอุน เลานิทาน
สอนใจ
๑.๒ หากิจกรรมที่นาสนใจใหเด็ก อยาใหอยูวาง
๑.๓ ชี้แนะใหทราบถึงอันตรายวาเล็บที่สกปรกอาจ
เปนสื่อนําโรคได
๒. ผูสอนไมควรขู บังคับ ดุ เด็กใหเกิดความเครียด
ควรชักจูงดวยวิธีนุมนวล

๙๗

ปญหา
๔. เด็กพูดติดอาง

ลักษณะที่พบ

สาเหตุ

- จะพูดตะกุกตะกักออกมาเปน
คําไดชาหรือซํ้ากัน

๑. มีสิ่งที่เด็กตกใจยังอยูใน
ความรูสึกโดยผูใหญหลอก
หรือทําใหตกใจ
๒. เผชิญกับสถานการณใหม
ถูกบังคับใหอยูในระเบียบ
วินัยมากเกินไป ทําใหปรับตัว
เขากับเพื่อนและสถานศึกษา
ไมได
๓. เด็กจะนึกคําพูดไมทันกับ
สมองสั่ง ทําใหพูดไมทัน

๕. เด็กเขากับเพื่อน
ไมได

๑. กาวราว ชอบรังแก
เลนรุนแรง กอเรื่องวุนวาย
ชวนทะเลาะ

๑. ขาดความรัก ความสนใจ
จากพอ แม และผูสอนทําให
เด็กเปนคนไมรวมมือ
๒. พอแมและผูสอน
เลี้ยงดูเด็กอยางเขมงวด ชาเย็น
ทําใหเด็กเกิดความเครียดและ
มาแสดงออกกับผูอื่น
๓. คุนเคยกับการถูกตามใจ
และคาดหวังจะไดสิ่งตางๆ
จากผูอื่นเชนเดียวกับพอแม
๔. เด็กเห็นแบบอยาง วิธีการ
แสดงออกกาวราวจากบุคคล
แวดลอมและโทรทัศน
๕. ผูเลี้ยงดูยุแหยใหเด็กเกิด
อารมณโกรธบอย ๆ
๖. เด็กเขากลุมกับเพื่อน
ไมได

แนวทางชวยเหลือและแกไข
๑. หลีกเลี่ยงไมใหเด็กพบเห็นเหตุการณ
ตื่นเตนตกใจเกินไป
๒.๑ ผูสอนไมควรเขมงวดกับเด็กในระยะ
แรกที่เด็กมาสถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลนตามความ
สามารถ
๒.๒ อยาแสดงความสนใจ ผิดหวัง สงสาร
อึดอัด
๓. ผูสอนชวยโดยเลานิทานหรือใชคําพูดที่
ถูกตองใหเด็กฟงเปนตัวอยาง
๔. หากเปนติดตอกันเปนเดือน ควรปรึกษา
แพทย
๑. ใหความรักความอบอุนแกเด็กอยางเพยี งพอ
เชน ชักชวนใหรวมกิจกรรมและอยูใกล ๆ
เด็กอยาปลอยใหอยูกับเพื่อน ๆ ตามลําพัง
๒. ควรเลี้ยงดูเด็กอยางประชาธิปไตย โดย
ใชเหตุผลตามวัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเด็ก
๓. ผูสอนแนะนําวิธีการเลี้ยงดูอยางถูกตอง
แกพอแม
๔. ผูใกลชิดเด็กควรแสดงทาทีนุมนวลกับ
เด็ก ไมควรใหดูรายการโทรทัศนที่แสดง
ถึงความกาวราว
๕. หลีกเลี่ยงการยั่วยุใหเด็กโกรธ
๖. ผูสอนควรฝกใหเด็กไดมีโอกาส
เลนรวมกลุมกับเพื่อนและชมเชยเมื่อทํางาน
ไดสําเร็จเปนที่ยอมรับในกลุม

๙๘

ปญหา
๖. เด็กขี้อิจฉา

ลักษณะที่พบ

สาเหตุ

แนวทางชวยเหลือและแกไข

-เรียกรองความสนใจเพื่อใหได
รับความเอาใจใส
-รังแกคนที่ตัวเองอิจฉา แอบทํา
รายรางกายและสิ่งของ
-บางครั้งตอหนาทําเฉย ลับหลัง
หาทางแกลงดวยวิธีตาง ๆ

๑. เกิดจากมีนองใหมและ
กลัวไมไดรับความรัก
ความเอาใจใสจากพอแม
เหมือนเดิม
๒. เด็กเกิดความรูสึกวา
ไมไดรับความยุติธรรม

- แสดงพฤติกรรมกลับเปนเด็ก
กวาอายุจริง

๓. เพื่อเรียกรองความ
สนใจ

๑.๑ ควรทําความเขาใจใหเด็กรูวาเขาจะยังคงได
รับความเอาใจใสจากพอแมเหมือนเดิม
๑.๒ พอแมควรเตรียมพรอมโดยบอกใหเขารู
ตัง้ แตนอ งอยูใ นครรภและใหเขามามีสว นชวยดูแลนอง
๒. แนะนําพอแมใหเสริมความมั่นใจใหเด็ก
โดยการกระทําหรือคําพูดของพอแม ใหเวลา
และใหความสําคัญเสมอตนเสมอปลาย
๓. ควรตามใจถาเขาทําตัวเปนเด็กอีกครั้ง ถา
พอแมแสดงความรัก ความเอาใจใสเชนเดิม
เด็กจะกลับเปนตัวของเขาเอง

๗. เด็กชางฟอง

- ฟองทุกเรื่องจนเพื่อน ๆ ไมรัก ๑. เปนเด็กที่รักความ
๑. ผูสอนควรรับทราบปญหาและใหเด็กชวยกัน
ยุติธรรม
แกไข
๒. เปนเด็กที่เชื่อฟงผูสอน ๒. อยาปฏิเสธการฟองของเด็กหรือใชวิธีดุ
หรือไลไปนั่งที่ เด็กจะเสียใจและผิดหวัง ควร
พูดชี้แจงเหตุผลใหเหมาะสมกับเหตุการณโดย
พิจารณาวาการเลนของเด็กจะเปนอันตรายหรือไม

๘. เด็กชอบเลน
อวัยวะเพศ

- พบเวลานอนชอบลูบคลํา
อวัยวะเพศ ชอบนอนควํ่า

๙. อาการติ๊ก

๑. เกิดจากมีปญหา
ไมสบายใจตองการ
การปลอบประโลม
๒. ทําแลวรูสึกสบาย

๑. ไมแสดงใหเด็กเห็นวาเปนเรื่องนาละอาย
หรือรูสึกผิดกับการกระทําแบบนั้น

๒. ไมควรใหอยูลําพัง ขณะนอนควรเบน
ความใสใจไปทางอื่น
-การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อที่ ๑. เกิดจากการเก็บกด
๑.๑ คนหาสาเหตุของความเครียดที่เปน
เกิดซํ้าๆอยางไมจงใจ ไมมี
ความตองการบางอยาง
ตัวการทําใหเด็กเกิดอาการติ๊ก
จุดหมายของใบหนา คอ ศีรษะ พบในครอบครัวที่คอย
๑.๒ ไมใหความสนใจอาการผิดปกตินั้น
เกิดโดยไมรูตัว เชน การ
เขมงวดเด็กในการเลี้ยงดู เบี่ยงเบนความสนใจไปดานอื่น
กระพริบตาถี่ ๆ
๑.๓ ควรทําบรรยากาศใหผอนคลายใหเด็กรูสึก
- กระแอมซํ้าๆกัน ยักไหล
๒. เกิดจากการหดตัวของ สบายใจและปลอดโปรง
ไปมา หรือกริยาที่ทําซํ้า ๆ
กลามเนื้อรวดเร็ว
๑.๔ หากเปนติดตอกันและชวยเหลือแลว
๒.๑ สาเหตุจากรางกาย
ไมหายอาจแนะนําใหไปพบแพทย
ฮอรโมนในสมอง
๒. เกิดแลวหายเองได ไมควรไปยํ้าควรใหเด็ก
๒.๒ สาเหตุดานจิตใจ
ผอนคลายใหความเครียดลดลงถาแกไขไมดีจะ
ติดไปจนโตได

๙๙

ปญหา

ลักษณะที่พบ

๑๐. เด็กชอบหยิบของ - พบในเด็กอายุ
ผูอื่น
๓-๔ ขวบ ชอบหยิบ
ของของเพื่อนไป
โดยไมขออนุญาต

สาเหตุ

แนวทางชวยเหลือ และแกไข

๑. เกิดจากความรูสึกอยากได
ยังไมเขาใจเหตุผล เพียงตองการ
อยากไดของคนอื่น

๑. ควรสอนใหเรียนรูสิทธิของผูอื่น อาจโดย
การเลานิทานใหเด็ก เขาใจดวยวิธีนุมนวลแต
จริงจัง และควรเอาใจใสอยางใกลชิดกอนที่
เด็กจะทําเปนนิสัย
๒. ขอความรวมมือกับผูปกครองชวยกัน
แกไข อาจใหเด็กนําของเขามาใหเพื่อนและ
ใหเพื่อนรูจักการขออนุญาตกอนหยิบของผูอ นื่

๒. เกิดจากความวาเหวในจิตใจ
ไมไดรับความอบอุนจากผูเลี้ยงดู
๑๑. เด็กที่มีปญหาการ - เบื่ออาหาร
รับประทานอาหาร
ไมชอบอาหาร

๑. เด็กไมรูสึกอยากอาหาร

- การนอน

- เด็กไมยอมนอน
กลางวัน

๒. บางคนไมเคยนอนกลางวัน
มากอน

-การขับถาย

-เด็กไมยอมปสสาวะ
- เด็กปสสาวะบอย
ผิดปกติ

๓. รังเกียจหองนํ้า เคยนั่งแต
กระโถน

๔. เด็กเกิดความกังวลและ
มีปญหาในใจ

หมายเหตุ

๑.๑ ปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการกิน และ
สรางบรรยากาศที่ดีในการกิน จัดอาหารที่
นากิน แตมีคุณคาโดยไมใหเดก็ รูส กึ วาถูกบังคับ
๑.๒ เลานิทานใหมีสุขนิสัยที่ดีในการกิน
ใหคําชมเชยเปนครั้งคราว
๑.๓ ปรึกษาผูปกครอง ชั่งนํ้าหนักสมํ่าเสมอ
ใหเด็กทราบผล
๒. ผูสอนควรจัดที่นอนใหสะอาด
บรรยากาศสงบ ชักชวนใหนอนเลน ๆ โดย
ผูสอนเลานิทานหรือรองเพลงใหฟง ใหเด็ก
หลับตาใชมือลูบศีรษะเด็กเบา ๆ
๓.๑ ฝกเด็กใหมีสุขนิสัยที่ดีในการขับถาย
เชน การรักษาความสะอาด การถายเปนเวลา
รูจักการนั่งสวมแทนนั่งกระโถน
๓.๒ ไมควรเขมงวดเกินไปในการฝกขับถาย
และควรจัดสภาพหองนํ้าใหเด็กอยากเขา
๔.๑ ควรหาสาเหตุและหาทางแกไขปญหาที่
เกิดในใจใหความรัก ความอบอุนแกเด็ก
๔.๒ อาจตองปรึกษาแพทย

เด็กปฐมวัยจากบานมาสถานศึกษาครั้งแรกจะนําสิ่งของที่เขาติดมาจากบาน เชน หมอน ตุกตา
มาสถานศึกษาดวย ไมเปนสิ่งผิดปกติของเด็กวัยนี้ ผูสอนควรอนุญาตถาเด็กจะนําของรักมาสถานศึกษาดวย
ในระยะแรกที่เริ่มมา เนื่องจากเด็กตองมีการปรับตัวหลายดาน เมื่อเขาคุนกับผูสอนและสถานศึกษาแลวเดก็ จะเลกิ ไปเอง

๑๐๐

บทที่ ๑๐
บทบาทผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร
การนํ าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร ผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร
ผูส อน พอแม หรือผูปกครอง และชุมชน มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของเด็ก

๑. บทบาทผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
การจั ด การศึ ก ษาแก เ ด็ ก ปฐมวั ย ในระบบสถานศึ ก ษาให เ กิ ด ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้
๑.๑ ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศนดานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑.๒ คัดเลือกบุคลากรที่ทํางานกับเด็ก เชน ผูสอน พี่เลี้ยง อยางเหมาะสม
โดยคํานึงถึงคุณสมบัติหลักของบุคลากร ดังนี้
๑.๒.๑ มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวัย
หรือผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑.๒.๒ มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณขนั และใจเย็น ใหความเปนกันเอง
กับเด็กอยางเสมอภาค
๑.๒.๓ มีบุคลิกของความเปนผูสอน เขาใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย
๑.๒.๔ พูดจาสุภาพเรียบรอย ชัดเจนเปนแบบอยางได
๑.๒.๕ มีความเปนระเบียบ สะอาด และรูจักประหยัด
๑.๒.๖ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตยในการปฏิบัติงานในหนาที่และการปฏิบัติตอเด็ก
๑.๒.๗ มีอารมณรวมกับเด็ก รูจักรับฟง พิจารณาเรื่องราวปญหาตางๆของเด็ก
และตัดสินปญหาตางๆอยางมีเหตุผลดวยความเปนธรรม
๑.๒.๘ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ
๑.๓ สงเสริมการจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึงและเสมอภาค
และปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑที่กําหนด
๑.๔ สงเสริมใหผส ู อนและผูท ปี่ ฏิบตั งิ านกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรูก า วหนาอยูเ สมอ

๑๐๑

๑.๕ เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมใหความเห็นชอบ กําหนดวิสัยทัศน
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กทุกชวงอายุ
๑.๖ สรางความรวมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๗ จัดใหมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตร อยางเปนระบบและมี
การประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๘ สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
๑.๙ นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตร โดยจัดใหมีระบบนิเทศภายในอยางมีระบบ
๑.๑๐ กํากับติดตามใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนําผลจากการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑.๑๑ กํากับ ติดตาม ใหมีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช เพื่อนําผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก
บริบทสังคมและใหมีความทันสมัย

๒. บทบาทผูสอนปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือวาเด็กมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
ผูสอนจึงควรมีบทบาท / หนาที่ ดังนี้

๒.๑ บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู
๒.๑.๑ จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กที่เด็กกําหนดขึ้นดวยตัวเด็ก
เอง และผูสอนกับเด็กรวมกันกําหนด โดยเสริมสรางพัฒนาการเด็กใหครอบคลุมทุกดาน
๒.๑.๒ สงเสริมใหเด็กใชขอมูลแวดลอม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทาง
วิชาการในการผลิต กระทํา หรือหาคําตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรูอยางมีเหตุผล
๒.๑.๓ กระตุนใหเด็กรวมคิด แกปญหา คนควาหาคําตอบดวยตนเอง ดวย
วิธกี ารศึกษาที่นําไปสูการใฝรู และพัฒนาตนเอง
๒.๑.๔ จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศการเรียนที่สรางเสริมใหเด็ก
ทํากิจกรรมไดเต็มศักยภาพและความแตกตางของเด็กแตละบุคคล
๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการ
จัดการเรียนรู และกิจกรรมตางๆอยางสมํ่าเสมอ
๒.๑.๖ ใชกิจกรรมการเลนเปนสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑๐๒

๒.๑.๗ใชปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและเด็กในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ
๒.๑.๘ จัดการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริงและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ

๒.๒ บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก
๒.๒.๑ สังเกตและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และ สติปญญา
๒.๒.๒ ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
๒.๒.๓ ฝกใหเด็กมีความเชือ่ มัน่ มีความภูมใิ จในตนเองและกลาแสดงออก
๒.๒.๔ ฝกการเรียนรูหนาที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
๒.๒.๕ จําแนกพฤติกรรมเด็กและสรางเสริมลักษณะนิสัยและแกปญหาเฉพาะบุคคล
๒.๒.๖ ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื่อให
เด็กไดพฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค

๒.๓ บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน
๒.๓.๑ นํานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และทองถิ่น
๒.๓.๒ ใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรู
ใหแกเด็ก
๒.๓.๓ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / กระบวน
การเรียนรู และพัฒนาสื่อการเรียนรู
๒.๓.๔ พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะของผูใฝรู
มีวสิ ยั ทัศนและทันสมัยทันเหตุการณในยุคของขอมูลขาวสาร

๒.๔ บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร
๒.๔.๑ ทําหนาที่วางแผนกําหนดหลักสูตร หนวยการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู
๒.๔.๒ จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กมีอิสระ
ในการเรียนรูทั้งกายและใจ เปดโอกาสใหเด็กเลน/ทํางานและเรียนรูทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
๒.๔.๓ ประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น

๑๐๓

๓. บทบาทของพอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย
การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ผูสอนและพอแมหรือผูปกครอง
ตองสือ่ สารกันตลอดเวลา
เพื่อความเขาใจตรงกันและพรอมรวมมือกันในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
ดังนัน้ พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๓.๑ มีสว นรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นชอบ กําหนด
แผนการเรียนรูของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เด็กตามศักยภาพ
๓.๓ เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู
๓.๔ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน
๓.๕ อบรมเลี้ยงดู เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของเด็ก
๓.๖ ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
๓.๗ เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมี
คุณธรรมนําไปสูการพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู
๓.๘ มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กและในการประเมินการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา

๔. บทบาทของชุมชน
การปฏิรปู การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดให
ชุมชนมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๔.๑ มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคม / ชมรมผูปกครอง
๔.๒ มีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
การของสถานศึกษา
๔.๓ เปนศูนยการเรียนรู เครือขายการเรียนรู ใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณ
จากสถานการณจริง
๔.๔ ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา

๑๐๔

๔.๕ สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
๔.๖ ประสานงานกั บ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
๔.๗ มีสวนรวมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทําหนาที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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บทที่ ๑๑
การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
เด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ หมายถึง เด็กปฐมวัยที่มีสภาพรางกาย สติปญญา
อารมณหรือจิตใจที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป หรือมีประสบการณสํ าคัญในชีวิตที่สงผล
กระทบอยางรุนแรงจนทําใหไมสามารถดําเนินชีวิตและพัฒนาไดตามศักยภาพที่แทจริงของ
ตนได หากไมไดรับการปรับแนวทางการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของ
เด็ก ความแตกตางดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ตั้งแตอยูในครรภ หรือเมื่อแรกเกิด เมื่อ
เด็กเขาสูวัยทารก วัยเตาะแตะ หรือเมื่อเขาเรียนในสถานศึกษาปฐมวัยแลวและความแตกตางนี้ก็
ไมจําเปนตองอยูถาวร เด็กปฐมวัยจํานวนมากหากไดรับการจัดการศึกษาที่ปรับใหเหมาะสม
ควบคูก บั การบําบัดที่จําเปนตางๆ ตั้งแตเนิ่นๆ ก็สามารถพัฒนาจนใกลเคียงเด็กปกติ สามารถ
รับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติทั่วไปไดเมื่อโตขึ้น สวนเด็กบางคนซึ่งมีความบกพรองรุนแรง
หรือประสบการณที่รายแรงจนตองไดรับการศึกษาพิเศษไปตลอดก็ยังมีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนใหมีชีวิตทีค่ ณุ ภาพได ในทางตรงกันขามหากถูกละเลยในชวงตนของชีวิต เมื่อเด็ก
เหลานี้เติบโตเปนผูใหญอาจมีความพิการขั้นรุนแรงหรือกอปญหาแกตนเองและสังคมไดมากมาย
เด็กทีเ่ ปนกลุมเปาหมายเฉพาะหมายรวมถึงเด็กตาง ๆ ดังนี้ คือ
• เด็กพิการ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและ/หรือการเรียนรูทางการไดยิน
ทางการเห็นและทางอารมณ จิตใจ สังคม เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
• เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
• เด็กดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เชน เด็กเรรอน เด็กชาวเล
• เด็กทีถ่ กู ละเมิดทางรางกาย จิตใจ รวมทั้งการละเมิดทางเพศ
เด็กซึ่งมีความตองการพิเศษเหลานี้ ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกับเด็กทั่วไปในการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อใหไดรับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของ
สังคม การใหการศึกษาที่เหมาะสมแกเด็กเหลานี้ นอกจากจะเปนการตอบสนองสิทธิ
ขัน้ พื้นฐานของมนุษย ซึง่ เปนหนาที่โดยตรงของผูสอนแลว ยังเปนการชวยปองกันปญหาสังคม
อันอาจจะเกิดขึ้นมากมายหากเด็กๆเหลานี้ไมไดรับความชวยเหลือในระยะแรกเริ่มตั้งแตใน
ระดับปฐมวัยดวย
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แมจะจัดรวมอยูในกลุมเปาหมายเฉพาะ ซึ่งมีความตองการพิเศษ โดยมีปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษารวมกัน แตรายละเอียดของวิธีการและเทคนิคในการจัดการศึกษาใหแก
เด็กแตละกลุม นั้นตางกันมาก นอกจากนี้ เด็กที่มีความตองการพิเศษในกลุมเดียวกัน เชน เด็ก
เจ็ บ ป ว ยเรื้ อ รั ง แต ล ะคนยั ง มี ค วามแตกต า งกั น ไปเช น เดี ย วกับ เด็ ก ปกติ ทั่ ว ไป ซึ่ ง มี อั ต รา
พัฒนาการในแตละดานแตกตางกันไป ผูใหการศึกษาแกเด็กแตละประเภทจึงตองศึกษา
ทําความเขาใจและดําเนินการใหเหมาะสมสําหรับเด็กแตละประเภทและแตละคน

การปองกัน การดูแลความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ และการจัดสภาพ
แวดลอมที่สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาตามสมควรแกศักยภาพของตน เปนการปองกันเด็กปฐมวัย
จากภาวะเสีย่ งตอการมีปญหา ความบกพรองใดๆที่จะกระทบกระเทือนตอพัฒนาการของตน
ในอนาคต ผูสอนจึงควรใหความสําคัญแกการตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช
อุปกรณเครื่องเลน และสวนตางๆ ของอาคารสถานที่ที่เด็กเขาไปใช รวมทั้งความสะอาดของ
อาหาร เครื่องใช และที่อยูอาศัย ความปลอดภัยนี้ ควรครอบคลุมถึงความปลอดภัยจากการ
ขมเหง รังแก หรือลอลวงจากคนในสถานศึกษาและคนแปลกหนาดวย

การเฝาระวัง นอกจากการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดแลว เนื่องจากปญหา
บางอย า งเกิ น วิสัย ที่ผู ส อนจะป องกัน ได จึ งตองดํ าเนิน การเฝา ระวัง เพื่อชวยเหลือเด็กใน
ความดูแลของตนดวย ดังนี้คือ
การเฝาระวังการลวงละเมิดทางรางกาย จิตใจ และ/หรือทางเพศ ผูสอนควรสังเกต
รองรอยบนรางกายและพฤติกรรมตางๆของเด็กวาอาจจะสะทอนถึงการถูกลวงละเมิดหรือไม
เชน เด็กมีอาการซึม เศรา หวาดกลัวหรือหวาดระแวงหรือไม เด็กมีรอยซํ้า รอยไหมหรือ
บาดแผลใหม ๆ บนแขนขา เนื้อตัว โดยที่เด็กไมกลาบอกสาเหตุหรือไม เปนตน
การเฝาระวังความพิการ ผูสอนควรบันทึกนํ้าหนัก สวนสูง และเสนรอบศีรษะของ
เด็กอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหแนใจไดวาเด็กมีการเจริญเติบโตเปนปกติ นอกจากนี้ยังควรเทียบ
พัฒนาการดานตางๆ ทั้งทางกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก ภาษา สติปญญา ตลอดจนทาง
อารมณแ ละสังคมของเด็กวาลาชากวาพัฒนาการของเด็กปกติทั่วไปหรือไม หากพบวา
พัฒนาการหยุดชะงักหรือถดถอยลง หรือมีการพัฒนาที่ลาชาหางจากวัยมาก ก็ถือไดวาเปน
สัญญาณเตือนถึงความบกพรองพิการที่อาจเกิดขึ้นได เชน อายุ ๓ ขวบแลว ยังพูดเปนคํา ๆ
ไดเพียง ๔-๕ คํา เทานั้น หรืออายุ ๕ ขวบแลวยังกระโดดไมเปน เปนตน

การคัดแยกการมองเห็นและการไดยินอยางงายๆ ในเด็กทุกคน ทุก ๑-๒ ป
ก็เปนวิธีการเฝาระวังความพิการที่ไมตองลงทุนลงแรงมาก แตสามารถปองกันหรือลดปญหาไดมาก
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การคนพบ การสงตอ และการใหความชวยเหลือ

การเฝา ระวัง
อยางเปนระบบจะชวยใหผูสอนคนพบเด็กที่ตองการความชวยเหลือ หรือการสงเสริมเปนพิเศษ
ไดแตเนิน่ ๆ เมื่อคนพบเด็กแลว ควรมีการสงตอใหแกนักวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบอยาง
ละเอียดอีกครั้ง เชน เมื่อสงสัยวาเด็กอาจมีปญหาการไดยิน ผูสอนอาจแนะนําใหผูปกครองพา
ไปตรวจการไดยินที่โรงพยาบาล หรือเมื่อสงสัยวาเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา เนื่องจาก
เด็กไมสามารถเขาใจเรื่องตางๆในชั้นเรียนและไมสามารถพูดสื่อสารกับเพื่อนและผูสอนได
ผูส อนอาจแนะนําใหผูปกครองพาไปตรวจระดับสติปญญาที่โรงพยาบาล หรือเมื่อสงสัยวาเด็ก
ถูกคนในบานทํารายรางกาย ผูส อนอาจพาเด็กติดตอนักสังคมสงเคราะหใหดําเนินการพาเด็ก
ไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาล เปนตน
หลังจากพบปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเด็กแลว ทางสถานศึกษา ทางบาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ทางโรงพยาบาลหรือกรมประชาสงเคราะห เปนตน
ควรประสานงานกันเพื่อวางแผนรวมกันในการใหความชวยเหลือแกเด็กตามสมควรตอไป
ในกรณีทไี่ มมีหนวยงานใหความชวยเหลือในทองถิ่น ผูสอนควรปรึกษานักวิชาชีพที่
เกี่ยวของหรือขอใหเจาหนาที่ทางการศึกษาหรือทางการแพทยในระดับอําเภอชวยประสานงาน
กับผูเ กีย่ วของในระดับจังหวัดเพื่อหาทางใหความชวยเหลือที่เหมาะสมตอไป
ในกรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งไมมีหนวยงานในทองถิ่นรองรับ อาจติดตอ
ขอคํ าแนะนํ าจากคณะหรือภาควิชาการศึกษาปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาวาจะ
สามารถสงเสริมเด็กไดอยางไรบาง

การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการพิเศษของเด็ก ในการ
จัดการศึกษาใหแกเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ ผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาเด็กทุกคนไมวาจะเปน
เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะหรือไม ลวนมีความตองการพื้นฐานเหมือนกันทั้งสิ้น นั่นคือเด็ก
จําเปนตองไดรับการพัฒนาทุกดานเปนองครวม และการพัฒนาเด็กนั้นจะตองอยูบนพื้นฐาน
ของระดับพัฒนาการในปจจุบันของเด็กเปนสําคัญ เด็กที่มีพัฒนาการสูงบางดาน ไมจําเปน
ตองมีพัฒนาการสูงระดับเดียวกันในดานอื่นๆเสมอไป เชน เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดทาง
คณิตศาสตร อาจมีความสามารถปานกลางในดานภาษา และเด็กที่มีสติปญญาสูง อาน เขียน
คิดเลขเกงมาก อาจขาดทักษะทางสังคม ไมรูวิธีเลนรวมกับเด็กอื่นก็ได ดังนั้น ผูสอนจึงตอง
พิจารณาพัฒนาการแตละดานของเด็กของตนวาอยูในขั้นใด และวางแผนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพจริงของเด็ก
ผูสอนซึ่งสอนเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะตองมีความละเอียดออนและไวตอความรูสึก
นึกคิดของเด็กและใหความสําคัญแกสิ่งที่มีผลตอความรูสึกตอตนเองและตอโลกของเด็ก

๑๐๘

มากเปนพิเศษ เชน เด็กที่เจ็บปวยเรื้อรังมักมีความหวาดกลัว กังวลในความเจ็บปวยของตน
จึงควรไดรับความรูเกี่ยวกับโรคที่ตนเปน การรักษา และผูค นที่เด็กตองเกี่ยวของ เชน หมอและ
พยาบาล ขณะที่เด็กซึ่งถูกพอแมทุบตีจนตองไปอยูกับพอแมบุญธรรม ยอมมีความหวาดกลัว
ผูคนและรูสึกวาตนมีชีวิตที่ดอยกวาเด็กอื่น จึงควรไดเรียนรูวาในโลกนี้คนอีกมากมายที่ยังรัก
เรา และคนเราสามารถมีชีวิตที่ดีไดแมจะไมไดอยูกับพอแมแทๆของตน เปนตน การใหการ
ศึกษาแกเด็กที่มีประสบการณรายแรงในชีวิตจะตองทําควบคูกับการบํ าบัด โดยผูสอนควร
เรียนรูเทคนิควิธีในการพูดคุย ปลอบโยนและสรางความมั่นใจใหแกเด็กจากนักวิชาชีพที่
เกีย่ วของ ในทํานองเดียวกันผูสอนที่สอนเด็กพิการ เชน เด็กตาบอด เด็กแขนขาพิการ ก็ควร
เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กเฉพาะประเภท และ เทคนิควิธีจากผูสอนการศึกษาพิเศษเพื่อ
ใหสามารถสงเสริมเด็กเหลานี้ไดเต็มที่

การจัดการเรียนรวม การจัดใหเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะซึ่งมีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียนปกติตองประกอบดวยการเตรียมการอยางระมัดระวัง ทั้ง
การเตรียมตัวผูสอน ตัวเด็กที่จะเขารวมเรียน เพือ่ นๆเด็กปกติในชั้นเรียน ผูปกครองเด็กพิเศษ
และผูปกครองเด็กปกติ ตลอดจนบุคคลตางๆในสถานศึกษาและในชุมชน ผูบริหารจะตอง
ดูแลใหการเรียนรวมเปนเรื่องของชุมชน ไมใชเฉพาะผูสอนเรียนรวมและเด็กที่มีความตองการ
พิเศษเทานั้น
การจัดการเรียนรวมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและระมัดระวังจะชวยใหการ
จัดการศึกษาเปนประโยชนแกทั้งตัวเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ เด็กอื่นๆ ผูสอน ผูปกครอง
บุคคลตางๆในสถานศึกษาและในชุมชน

๑๐๙

บทที่ ๑๒
การเชือ่ มตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑
การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ มีความ
สําคัญอยางยิ่ง บุคลากรทุกฝายจะตองใหความสนใจตอการชวยลดชองวางของความไมเขาใจ
ในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ผูสอน
ผูป กครอง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆทั้งระบบ การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับ
ปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ จะประสบผลสําเร็จไดตองดําเนินการดังตอไปนี้

๑.บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสรางรอยเชื่อมตอระดับปฐมวัยกับ
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑
๑.๑ ผูบริหารสถานศึกษา
ผู บริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสํ าคัญที่มีบทบาทเปนผูนํ าในการสรางรอยเชื่อมตอ
โดยเฉพาะระหวางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในชวงอายุ ๓-๕ ปกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ ๑ ชันประถมศึ
้
กษาปที่ ๑ โดยตองศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทําความเขาใจ
จัดระบบการบริหารงานดานวิชาการที่จะเอื้อตอการเชื่อมโยงการศึกษาทั้งสองระดับ โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อสรางรอยเชื่อมตอ ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้
๑.๑.๑ จั ด ประชุ ม ผู  ส อนระดั บ ปฐมวั ยและระดับประถมศึกษารวมกัน
พัฒนารอยเชื่อมตอของหลักสูตรทั้งสองระดับใหเปนแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผูสอนทั้ง
สองระดับจะไดเตรียมการสอนใหสอดคลองกับเด็กวัยนี้
๑.๑.๒ จัดหาเอกสารดานหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับ
มาไวใหผูสอนและบุคลากรอื่นๆไดศึกษาทําความเขาใจ อยางสะดวกและเพียงพอ
๑.๑.๓ จัดกิจกรรมใหผูสอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยน เผยแพรความรู
ใหมๆทีไ่ ดรับจากการอบรม ดูงาน ซึ่งไมควรจัดใหเฉพาะผูสอนในระดับเดียวกันเทานั้น
๑.๑.๔ จัดเอกสารเผยแพรตลอดจนกิจกรรมสัมพันธในรูปแบบตางๆระหวาง
สถานศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ
๑.๑.๕ ระหวางที่เด็กอยูในระดับปฐมวัย ผูบ ริหารควรจัดใหมกี ารพบปะทํา
กิจกรรมรวมกับผูปกครองอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง เพื่อผูปกครองจะไดสรางความเขาใจและ
สนับสนุนการเรียนการสอนของบุตรหลานตนไดอยางถูกตอง

๑๐

๑.๑.๖ สถานศึกษาทีม่ เี ด็กทัง้ สองระดับควรจัดกิจกรรมทีผ่ สู อน ผูป กครองและ
เด็กไดทากิ
ํ จกรรมรวมกันในบางโอกาส
๑.๑.๗ สถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการศึกษาทัง้ สองระดับ ควรจัดปฐมนิเทศผูปกครอง
๒ ครัง้ คือกอนเด็กเขาเรียนชั้นปฐมวัย และกอนเด็กจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อให
ผูปกครองเขาใจการศึกษาทั้งสองระดับและใหความรวมมือชวยเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมใหมไดดีขึ้น
ตัวอยางหัวขอการปฐมนิเทศ เชน
 การสอนอานเขียนในระดับอนุบาลสอนอยางไร
่ ไรเด็กจึงพรอมที่จะเขียนหนังสือ
 เมือ
ั เกี่ยวกับผลของการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก เกิดผลดีอยางไร
 งานวิจย

๑.๒ ผูสอนระดับปฐมวัย
ผูส อนนอกจากจะตองศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กของตนแลว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และสรางความเขาใจใหกับผูปกครองและบุคลากรอื่นๆ
รวมทัง้ ชวยเหลือเด็กในการปรับตัวกอนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยผูสอนอาจจัด
กิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้
๑.๒.๑ เก็ บ รวบรวมข อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเปนรายบุคคลเพื่อสงตอผูสอน
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ ซึ่งจะทําใหผูสอนระดับประถมศึกษาสามารถใชขอมูลนั้นชวยเหลือเด็ก
ในการปรับตัวเขากับการเรียนรูใหมตอไป
๑.๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณที่ดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
๑.๒.๓ จัดใหเด็กไดมีโอกาสทําความรูจักกับผูสอนตลอดจนสภาพแวดลอม
บรรยากาศของหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทั้งที่อยูในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอืน่

๑.๓ ผูสอนระดับประถมศึกษา
ผู  ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู  ค วามเข า ใจและเจตคติ ที่ ดีต  อการจัด
ประสบการณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรูใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ ของตนใหตอเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

๑๑๑

๑.๓.๑ จัดกิจกรรมใหเด็กและผูปกครองมีโอกาสไดทําความรูจัก คุนเคยกับ
ผูส อนและหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ กอนเปดภาคเรียน
๑.๓.๒ จัดสภาพหองเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดใหมี
มุมประสบการณภายในหอง เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมไดอยางอิสระ เชน มุมหนังสือ
มุมเกมการศึกษา มุมของเลน เพื่อชวยใหเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดปรับตัวและเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง
๑.๓.๓ จัดกิจกรรมสรางขอตกลงที่เกิดจากเด็กรวมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๑.๓.๔ เผยแพร ข  า วสารด า นการเรี ย นรู  แ ละสรางความสัมพันธที่ดีกับ
เด็ก ผูปกครอง และชุมชน

๑.๔ ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตองทํ าความเขาใจหลักสูตรของการ
ศึกษาทัง้ สองระดับและเขาใจวาถึงแมเด็กจะอยูในระดับประถมศึกษาแลว แตเด็กยังตองการ
ความรัก ความเอาใจใส การดูแลและการปฏิสัมพันธที่ไมไดแตกตางไปจากระดับปฐมวัยและ
ควรใหความรวมมือกับผูสอนและสถานศึกษาในการชวยเตรียมตัวเด็ก
เพื่อใหเด็กสามารถ
ปรับตัวไดเร็วยิ่งขึ้น

๑๑๒

๒.ตัวอยางการเชื่อมตอสาระการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร
ในระดับปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ป) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑
สาระการเรียนรูระดับปฐมวัย
(ประสบการณสําคัญ)
z
z

z

z

z

z

การแสดงความรูสึกดวยคําพูด
การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเอง หรือ
เลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ
การฟงเรื่องราว นิทาน
คําคลองจอง คํากลอน
การเขียนในหลายรูปแบบผาน
ประสบการณที่สื่อความหมาย
ตอเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย
เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือน
สัญลักษณ เขียนชื่อตนเอง
การอ า นในหลายรู ป แบบผ า น
ประสบการณที่สื่อความหมายตอ
เด็ก อานภาพหรือสัญลักษณจาก
หนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ

สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. การอาน
๑) การอานคําพืน้ ฐานซึง่ เปนคําทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน ประมาณ ๖๐๐ คํา รวมทั้งคําที่ใชเรียนรู
ในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
๒) การอานแจกลูกและสะกดคําในมาตราตัวสะกดตางๆ และคําในชีวิตประจําวันที่สะกด
ไมตรงตามมาตรา คําที่มีตัวการันต อักษรควบ อักษรนํา
๓) การผันวรรณยุกตคําที่มีพยัญชนะตน เปนอักษรกลาง อักษรตํ่า อักษรสูง
๔) การอานและเขาใจความหมายของคําในประโยค และขอความสั้นๆ
๕) การอานในใจ การจับใจความของเรื่องที่อาน โดยหาคําสําคัญ ตั้งคําถาม คาดคะเน
เหตุการณ ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด
๖) การแสดงความรูและความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๗) การนําความรูและขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน
๘) การอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองถูกตองตามอักขรวิธีและลักษณะคําประพันธ และ
การอานทํานองเสนาะ
๙) การทองจําบทอาขยานและบทประพันธทปี่ ระทับใจ
๑๐) การเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน ทั้งประเภทความรูและความบันเทิง
๑๑) มารยาทการอานหนังสือ การถนอมรักษาหนังสือทั้งสวนตนและสวนรวม
๑๒) การปลูกฝงนิสัยรักการอานและมีสุขลักษณะในการอานหนังสือ
๒. การเขียน
๑) การเขียนคําในมาตราตัวสะกดตาง ๆ คําที่ใชในชีวิตประจําวัน และคําที่สะกดไมตรงตามมาตรา
๒) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และการเขียนตามคําบอก
๓) การเลือกใชคําเขียนเปนประโยคตรงตามความหมาย และเรียบเรียงเปนเรื่องสั้น ๆ ที่แสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ และประสบการณ
๔) การเขียนคําคลองจอง
๕) การตรวจทานและแกไขงานเขียน
๖) การใชเลขไทย
๗) มารยาทการเขียน การเขียนอยางเปนระเบียบสะอาด ลายมือสวยงาม อานงาย และไมขีดเขียน
ในที่ไมสมควร
๘) การปลูกฝงนิสัยรักการเขียน ดวยการจดบันทึกความรูอยางสมํ่าเสมอ

๑๑๓
สาระการเรียนรูระดับปฐมวัย

(ประสบการณสําคัญ)

สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ตอ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๓.การฟง การดู และการพูด
๑) การเลือกฟง เลือกดูสิ่งที่เปนความรูและความบันเทิง
๒) การเขาใจเนื้อเรื่อง การจับใจความจากถอยคํา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางของ ผูพูด การดูสิ่ง
ที่เปนความรูความบันเทิง
๓) การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง สิ่งที่ดู
๔) การพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ การยอมรับ การปฏิเสธ โดยใชภาษาที่สุภาพ
๕) การตั้งคําถามและการตอบคําถาม
๖) การเลาเรื่องถายทอดความรู ความคิด และความรูสึก
๗) การพูดออกเสียงชัดเจน ใชถอยคําเหมาะแกเรื่อง ใชภาษาที่สุภาพเหมาะสมแกบุคคลและ
โอกาส
๘) มารยาทการฟงและการดู การฟงและดูอยางตั้งใจโดยไมรบกวนผูอื่น
๔.หลักการใชภาษา
๑) พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และการประสมคํา
๒) หลักการอาน และเขียนสะกดคํา
๓) ความหมายของคํา การเลือกใชคํา และการเรียงลําดับคําในประโยคไดถูกตอง
๔) การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ
๕) การรูจักภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น
๖) หลักการแตงคําคลองจอง
๗) การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการเรียน การแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู และ
การทํางานรวมกับผูอื่น
๘) การใชทกั ษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสือ่ สาร ดานวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน ในการพัฒนา
การเรียน
๕.วรรณคดีและวรรณกรรม
๑) นิทาน เรื่องสั้นงาย ๆ สารคดีสั้น ๆ สําหรับเด็ก ปริศนาคําทาย บทรองเลนในทองถิ่น และ
บทรอยกรองประเภทใหความรูและความบันเทิงตาง ๆ ที่เหมาะแกวัยของเด็ก
๒) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล
๓) การนําขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตจริง
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สาระการเรียนรูระดับปฐมวัย
(ประสบการณสําคัญ)
การสํารวจและอธิบายความ
เหมือน ความตางของสิ่งตาง ๆ
การจับคู การจําแนกและการจัดกลุม
การเปรียบเทียบ เชน ยาว/สั้น
ขรุขระ /เรียบ ฯลฯ
การเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ
การคาดคะเนสิ่งตางๆ
การสืบคนขอมูล
การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา
นอยกวา เทากัน
การนับสิ่งตาง ๆ
การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวน
หรือปริมาณ
การตอเขาดวยกัน การแยกออก
การบรรจุและการเทออก
การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่
จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน
การอธิบายในเรื่องตําแหนงของ
สิ่งตางๆที่สัมพันธกัน
การอธิบายในเรื่องทิศทาง
การเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ
การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ
ดวยภาพวาด ภาพถายและ รูปภาพ
การเริ่มตนและการหยุดการ
กระทําโดยสัญญาณ
การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา
ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ
การเรียงลําดับเหตุการณตางๆ
การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู

๑๑๔
สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑. การบอกจํานวน การอานและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจํานวน
๒.การเขียนในรูปกระจาย หลักหนวย หลักสิบ หลักรอย คาของตัวเลขในแตละหลักและ
การใช ๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก
๓. การเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่องหมาย = ≠ > <
๔. การเรียงลําดับจํานวน
๕. การนับเพิ่มทีละ ๑ และทีละ ๒ การนับลดทีละ ๑
๓. การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน ๑๐๐
๙. โจทยปญหาการบวก
๑๐. การลบจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐
๑๑. โจทยปญหาการลบ
๑๓. การบวก ลบระคน
๑๔. โจทยปญหาการบวก ลบระคน
การวัดความยาว
๑. การวัดความยาวโดยใชเครื่องวัดที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน
การวัดนํ้าหนัก (การชั่ง)
๑. การชั่งโดยใชเครื่องชั่งที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน
การวัดปริมาตร (การตวง)
๑. การตวงโดยใชเครื่องตวงที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน
เวลา
๑. ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน เชา สาย เที่ยง บาย เย็น)
๒. จํานวนวันในหนึ่งสัปดาห ชื่อวันในสัปดาห ชื่อเดือนในหนึ่งป และจํานวนวันในแตละเดือน
เรขาคณิต
๑. การจัดกลุมรูปเรขาคณิต
พีชคณิต
๑. แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ และทีละ ๒
๒. แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๑
๓. แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สัมพันธกันในลักษณะของรูปรางหรือขนาดหรือสี
กิจกรรมเสริมทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรผานสาระการเรียนรู จํานวนและ
การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต

๑๑๕
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การพัฒนาชุมชน, กรม กระทรวงมหาดไทยและสถาบันแหงชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว
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๑๑๖
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ประมวญ ดิคคินสัน บานเด็ก การพัฒนาเด็กตามแบบมอนเตสซอรี่ นิตยสารลูกรัก
กรุงเทพฯ อักษรสัมพันธ ๒๕๓๐.
ประมวญ ดิคคินสัน เมื่อลูกรักไดครูดี กรุงเทพฯ บริษัทตนออ จํากัด ๒๕๓๖.
พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ ปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝกทักษะ
พัฒนาการและการเรียนรู สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๗.
พัชรี ผลโยธิน นวัตกรรมใหมเรียนไปพรอมกับลูก วารสารรักลูก ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓๒.
วิชาการ,กรม กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๐ กรุงเทพฯ
คุรุสภาลาดพราว ๒๕๔๐
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ แนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา
กรุงเทพฯ คุรุสภาลาดพราว ๒๕๓๙.
วิชาการ , กรม กระทรวงศึกษาธิการ แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
ระดับกอนประถมศึกษา กรุงเทพฯ คุรุสภาลาดพราว ๒๕๓๙.
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ รางคูมือบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพัฒนา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงพิมพกรมศาสนา ๒๕๔๔
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ สารพันคําถามคําตอบเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ กรุงเทพฯ คุรสภาลาดพราว ๒๕๔๕
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
กรุงเทพฯ คุรสภาลาดพราว ๒๕๔๕
วิชาการ,กรม กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ กรุงเทพฯ
คุรุสภาลาดพราว ๒๕๔๖

๑๑๗

วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรุงเทพฯ คุรุสภาลาดพราว ๒๕๔๖
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ ผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรุงเทพฯ คุรสภาลาดพราว ๒๕๔๖
ศรียา นิยมธรรม การเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๒๕๓๔
ศึกษาธิการ, กระทรวง คูม อื ประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลปที่ ๑-๓ จัดทําโดยฝาย
กอนประถมศึกษา, กองโรงเรียนสามัญศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, กรุงเทพฯ ศรีเมืองการพิมพ ๒๕๓๓
ศูนยพฒ
ั นาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เอกสารการอบรมผูบริหารและครูผูสอน
ระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๓๗ อัดสําเนา
ศูนยวิจัยมี้ด จอหนสัน สหรัฐอเมริกา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเจาตัวเล็ก
บริษัท บริสตอล-ไมเยอร สควิบบ (ประเทศไทย)
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี, กรมการแพทย การเลี้ยงและพัฒนาเด็ก กรุงเทพฯ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ๒๕๓๙ อัดสําเนา
สาธารณสุข, กระทรวง สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ๒๕๔๕
สาธารณสุข, กระทรวง การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-๖ ป สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๓๗
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย ฝกอบรมครูและผูเกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
หนวยที่ ๖–๑๐ กรุงเทพฯ โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๒
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา หนวยที่ ๖–๑๐
กรุงเทพฯ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๔.
สุชา จันทนเอม จิตวิทยาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๓๖
หรรษา นีลวิเชียร ปฐมวัยศึกษา หลักสูตรและแนวปฏิบัติ กรุงเทพฯ โอเดียนโสตร ๒๕๓๕
Bredekamp, S.& Copple, C.Editors. Developmentally Appropiate Practice in Early
Childhood Programs Revised Edition. NAEYC, : Washington D.C., 1997.
Charlesworth, Rosalind. Understanding Child Development. New York : Delmar 1996
Cherry, Harkness, B. and Kuzma K.Nursery School & Day Care Center Management
Guide 2nd ed. Belmont California : David S.Lake Publishers., 1987

๑๑๘

Gullo, Dominic F. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood
Education. New york : Teachers College Press. 1994.
Hirsch, E. The Block Book. Washington, DC. NAEYC. 1984.
Lowenfeld, V. Your Child and His Arts. New York : Macmillan. 1954.
Peterson, Evelyn A. Early Childhood planning ,Methods,and Materials Boston : Allyn
And Bacon.1996.
Sobut,Mary A., Complex Early Childhood Curriculum Resource ; The Center for
Applied Research in Education,New York, 1991.

๑๑๙
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พัฒนาการทางศิลปะ
พัฒนาการทางการอาน
พัฒนาการทางการเขียน
พัฒนาการทางคณิตศาสตร
พัฒนาการทางการเลนบล็อก
ประมวลคําศัพทในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๑๒๐

พัฒนาการทางศิลปะ *
ขัน้ ที่ ๑ ขีดเขียนไมเปนระเบียบ (๓-๔ ป)
เด็กใชสเี ทียนหรือสีนํ้าขีดเขียนระบายเปนเสนที่ขาดๆ วิ่นๆ ซิกแซก วนไปมา ตั้งแตยังควบคุมมือ
ไมไดจนควบคุมได เด็กจะสํารวจใชสีที่ไมเปนจริง เริ่มเขียนเปนวงกลม มีเสนเปนแขนขา
ขัน้ ที่ ๒ เขียนภาพใหมีความหมาย (๔-๗ ป)
ภาพทีเ่ ขียนมีความหมายกับเด็ก ภาพคนจะใชวงกลมแทนศีรษะ มีเสนในแนวตั้ง ๒ เสนแทน
แขนขาทั้งสองขาง บางครั้งมีปาก แขน มือ เทา รองเทา ภาพวาดสิ่งของตางๆจะอยูอยางไมมีระเบียบ
ตรงไหนมีชอ งวางก็จะเขียนลงไป ใชสีตามอารมณ เมื่ออายุ ๗ ปเด็กจะวาดภาพของสิ่งตางๆไดเหมือน
กันทุกครั้งที่เด็กวาด
ขัน้ ที่ ๓ เขียนภาพไดคลายจริง (๗ – ๙ ป)
ภาพทองฟาจะเปนสีฟาอยูดานบน เสนพื้นฐานจะใชสีเขียวอยูดานลาง สิ่งตางๆถูกวาดอยู
ระหวางเสนทองฟาและเสนพื้นฐานอยางเหมาะสม
* ที่มา Lowenfeld,V.(๑๙๕๔) Your Child and His Arts. New York : Magmillan.
ผูแปลและเรียบเรียง ดร.วรนาท รักสกุลไทย

พัฒนาการทางการอาน ***
ขัน้ ที่ ๑ (๓ – ๔ ป)
สนใจถือหนังสือ เห็นการสรางความหมายจากหนังสือเปนเรื่องอัศจรรย ฟงคําที่อาน เลนคํา
ตระหนักในตัวหนังสือที่แวดลอม ใชตัวหนังสือประกอบการเขียนภาพ ถือหนังสือหัวกลับ-อาน
ขั้นที่ ๒ (๔ – ๕ ป)
เลียนแบบการอาน อานเรื่องที่คุนเคย จําชื่อและคําตางๆ ในสิ่งแวดลอม เริ่มอานคําจากภาพ
อานคําที่รูจักแตไมแนนอน พูดคําที่เริ่มตนเหมือนๆกัน เริ่มมีความรูในการถือหนังสือ จําคําสําคัญ
ในโคลง กลอน นิทาน
ขั้นที่ ๓ (๔, ๕, ๖ ป)
i เขียนและอานกลับคําที่เขียน
i อานหนังสือคําคลองจองที่คุนเคย
i ใชภาพเปนสื่อสําหรับอาน
i จําตัวอักษร อานคําเริ่มตน ลงทาย
i สังเกตความแตกตาง จับคูคําที่เหมือนกันในหนังสือ โคลงกลอน
i อานคําไดในบริบทหนึ่ง แตไมสามารถอานไดในบริบทอื่น

๑๒๑

พัฒนาการทางการเขียน ***
ขั้นที่ ๑ (๒ – ๓ ป)
ขีดเขี่ย
ขั้นที่ ๒ ( ๓ ป)
ควบคุมการขีดเขี่ย
ขั้นที่ ๓ (๓ – ๔ ป)
เขียนคลายตัวอักษร
ขั้นที่ ๔ ( ๔ ป)
ความสัมพันธระหวางสัญลักษณ สามารถเขียนชื่อตนเอง ลอกคําตาง ๆ
ขั้นที่ ๕ ( ๔ – ๕ ป)
คิดเขียนคํา
ขั้นที่ ๖ ( ๕, ๖, ๗ ป)
เขียนอยางถูกตอง

พัฒนาการทางคณิตศาสตร ***
ขั้นที่ ๑ ( ๒ – ๓ ป)
เริม่ เรียนรูเ กี่ยวกับจํานวนเมื่อมีโอกาสไดยินไดฟงผูอื่นใช หรือเริ่มเขาใจจํานวนจากการมีโอกาส
เลน จับตองวัตถุสิ่งของตางๆดวยตนเอง หรือเลนตอภาพที่ชิ้นสวนของภาพมีขนาดใหญ เริ่มรูจัก
รูปทรงเรขาคณิต เชน รูปทรงกลม
ขั้นที่ ๒ ( ๓ - ๔ ป)
รูจักปริมาณมาก มากกวา เริ่มคุนเคยกับรูปทรงเรขาคณิตของสิ่งตางๆที่อยูแวดลอมตัวเด็ก
รูจ กั จัดกลุม สิง่ ของตามคุณลักษณะตางๆ รูจ กั นับ ๑-๕ เปรียบเทียบความเหมือนความตางหรือใชคําอธิบาย
ปริมาณ ความยาว ขนาด
ขั้นที่ ๓ ( ๔ - ๕ ป)
เขาใจและเลนเกมที่เกี่ยวกับจํานวน นับสิ่งของ ๑– ๑๐และบางครั้งถึง ๒๐ จัดกลุมสิ่งตางๆ
ตามรูปทรง เปรียบเทียบขนาดของสิ่งตาง ๆ
ขั้นที่ ๔ ( ๕ – ๖ ป)
เริ่มเขาใจความคิดรวบยอดในรูปของสัญลักษณ นับสิ่งของจํานวน ๒๐ และอาจมากกวานี้
จําแนกสิง่ ของตามคุณลักษณะไดมากกวา ๒ คุณลักษณะ
*** ที่มา MacDonald, S.(๑๙๙๖) .The Portfolio and Its Use A Road Map For Assessment . Southern
Early Childhood Association. ผูแปลและเรียบเรียง ดร.วรนาท รักสกุลไทย

๑๒๒

พัฒนาการทางการเลนบล็อก **
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

๑ ถือสํารวจไปมา
๒ ตอเปนแถวตามแนวตั้งและแนวนอน
๓ ตอสะพาน
๔ ลอมปดกั้น
๕ สรางสิ่งตางๆ แบบสมมาตร
๖ สรางสิ่งตางๆ และใหชื่อสิ่งที่สราง
๗ สรางและเลนบทบาทสมมติ ชอบเลนรวมกับเพื่อน ตัดสินใจวาจะตองสรางสิ่งใดกอนสราง
มักจะสรางสิ่งที่คุนเคย อาจขอใหเก็บสิ่งกอสรางไวและกลับมาเลนใหม

ที่มา ** Hirsch,E.( ๑๙๘๔) The Block Book. Washington,D C. :NAEYC.
ผูแปลและเรียบเรียง ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน

๑๒๓

ประมวลคําศัพทในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คําศัพท
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. หลักสูตรสถานศึกษา

๓. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๔. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
๕. จุดหมาย
(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค )
๖. คุณลักษณะตามวัย
๗. กลุมเปาหมายเฉพาะ

๘. การประเมินผลจากสภาพจริง
๙. การประเมินพัฒนาการ

ความหมาย
กรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติและมาตรฐานหลักสูตรสําหรับสถานศึกษาปฐมวัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตางๆที่เปนปญหา จุดเดน/เอกลักษณของ
ชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อ
การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ มากําหนดเปน
รายละเอียดของสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหเด็กโดยความรวมมือของทุกคนใน
สถานศึกษาและชุมชน กํ าหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เพื่อนําไปสูการออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคล อ งกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มีการระดม
ทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใชอยางคุมคาและใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่
เปนสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ศูนยเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือ
ระยะแรกเรมิ่ ของเดก็ พิการ และเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
เปนความเชื่อ ความศรัทธาในความคิดทางการศึกษาที่ทําใหสถานศึกษาจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความคิดนั้นๆ
จุดหมายถือเปนมาตรฐานของหลักสูตรที่ครอบคลุมคุณภาพของเด็กทั้งดานความดี
มีปญญา และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเมื่อเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เปนความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อ เด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ
- บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู เชน สายตาสั้น เอียง สมาธิสั้น ปญญาออน หูหนวก ตาบอด เปนตน
- บุคคลที่ไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส เชน เด็กกําพรา เด็กเรรอน เปนตน
- บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เชน ความสามารถเปนเลิศทาง สติปญญา กีฬา ดนตรี
ศิลปะ เปนตน
กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวันตามสภาพจริง
กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทํากิจกรรม แลวจดบันทึกลงใน
เครื่องมือที่สรางขึ้น หรือกําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
ในแตละครั้ง เปนขอมูลในการพัฒนากิจกรรมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

๑๒๔

คําศัพท
๑๐. สารนิทัศน

๑๑. บูรณาการ
๑๒. พัฒนาเด็กโดยองครวม
๑๓. ประสบการณสําคัญ
๑๔. พัฒนาการ

๑๕. พัฒนาการดานรางกาย

ความหมาย
การจัดทําขอมูลหลักฐานหรือเอกสารอยางเปนระบบ สําหรับการศึกษาในระดับปฐมวัย
เปนการจัดทําขอมูลที่จะเปนหลักฐานแสดงใหเห็นรองรอยของการเจริญเติบโต
พัฒนาการ และการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย
รูปแบบการจัดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม เด็กเรียนรูไดหลายทักษะ และหลายประสบการณ
สําคัญ หรือหนึ่งแนวคิดเด็กเรียนรูไดหลายกิจกรรม
การพัฒนาเด็กอยางสมดุลทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
ชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทําอะไร เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว อยางไร
ชวยแนะผูสอนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็ก
การเปลี่ยนแปลงดานการทําหนาที่ และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตางๆ รวมทั้ง
ตัวบุคคล ทําใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําสิ่งที่ยากสลับซับซอนมาก
ขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหมๆ และความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม
หรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม
ความสามารถของรางกายในการทรงตัวในอิริยาบถตาง ๆ และ การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ไปโดยการใชกลามเนื้อใหญ เชน การนั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ฯลฯ การใช
สัมผัสรับรู และการใชตาและมือประสานกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การหยิบ
จับของ การขีดเขียน ปน ประดิษฐ เปนตน

๑๖. พัฒนาการดานอารมณ และ
จิตใจ

ความสามารถในการรูสึกและแสดงความรูสึก เชน พอใจ ไมพอใจ รัก ชอบ โกรธ
เกลียด กลัว และ เปนสุข ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้ง และควบคุมการ
แสดงออกของอารมณอยางเหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ ตาง ๆ ตลอดจนการสราง
ความรูสึกที่ดีและนับถือตอตนเอง หรืออัตมโนทัศนซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสังคม
ดวย บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจกับทางดานสังคมเปน กลุม เดียวกัน

๑๗. พัฒนาการดานสังคม

ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีทักษะการปรับตัวในสังคม คือ
สามารถทําหนาที่ตามบทบาทของตน รวมมือกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ ความเปนตัวของ
ตัวเอง และรูกาละเทศะ สําหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถในการชวยตัวเองใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นพัฒนาการดานสังคมยังเกี่ยวของกับพัฒนาการดาน
จิตวิญญาณ คุณธรรม และเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา ทําใหรูจักแยกแยะความ
รูสึกผิดชอบชั่วดี และความสามารถในการเลือกดํารงชีวิตในทางสรางสรรค เปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวมอีกดวย

๑๒๕

คําศัพท
๑๘. พัฒนาการดานสติปญญา

ความหมาย
ความสามารถในการเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ กับตนเอง การ
รับรู รูจักสังเกต จดจํา วิเคราะห การรูคิด รูเหตุผล และความสามารถใน
การแกปญหา ตลอดจนการสังเคราะห ซึ่งเปนความสามารถเชิงสติปญญา
ในระดับสูง ซึ่งแสดงออกดวย การใชภาษาสื่อความหมายและการกระทํา
ดังนั้น พัฒนาการดานภาษาและสื่อความหมายกับการใชตากับมือทํางาน
ประสานกันเพื่อแกปญหาจึงมีความเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา

๑๒๖

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ วก ๔๕๐ / ๒๕๔๕

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
-----------------------------------ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และเพื่อใหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถนําไป
ใชอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพือ่ ใหการดําเนินงานจัดทํา
คูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนไปดวยความเรียบรอย
เห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
คูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย
ที่ปรึกษา
๑. นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์
อธิบดีกรมวิชาการ
๒. นางอารีรัตน
วัฒนสิน
รองอธิบดีกรมวิชาการ
๓. นายประสาท
สอานวงศ
รองอธิบดีกรมวิชาการ
๔. รศ.พญ.นิตยา
คชภักดี
ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
คณะกรรมการ
๑. นางสุชาดา วัยวุฒิ
ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร ประธาน
กรมวิชาการ
๒. นางสาวศรีสมร พุมสะอาด ผูอ านวยการศู
ํ
นยพัฒนาหลักสูตร
รองประธาน
๓. ผศ.พัชรี ผลโยธิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองประธาน
๔. รศ.อารมณ สุวรรณปาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
๕. รศ.จิตตินนั ท เดชะคุปต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
๖. ผศ.ฉันทนา ภาคบงกช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
ประสานมิตร

๒/๗. ผศ.บุษบง…

๑๒๗

๗. ผศ.บุษบง ตันติวงศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๘. นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
ประสานมิตร
กรรมการ
๙. พญ.สุธาทิพย ศิริจันทรเพ็ญ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
กรรมการ
และครอบครัว
๑๐. นางสาวอรพินทร เหลาสุวรรณพงษ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ
และครอบครัว
๑๑. นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับ กรรมการ
เด็กปฐมวัย
๑๒. นางศิรลิ กั ษณ สืบวงศแพทย วุฒิอาสาธนาคารคลังสมอง
กรรมการ
๑๓. นางธิดา พิทักษสินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๔. นางสาวสุขจริง วองเดชากุล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๕. นางสาวอรรจนีลดา วุฒิจันทร กรมการศาสนา
กรรมการ
๑๖. พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ใจสุข กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน กรรมการ
๑๗. นางแจมจันทร เกียรติกุล กรมประชาสงเคราะห
กรรมการ
๑๘. ผศ.ขวัญฟา รังสิยานนท สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
กรรมการ
๑๙. นางสาวอุไรวรรณ มีเพียร สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
กรรมการ
๒๐. นางสาวสุภัทรา คงเรือง สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
๒๑. นางณัฐกานต ตอเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๒. นายวัฒนา มัคคสมัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๓. นางสาววรนาท รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา สช.
กรรมการ
๒๔. นางศรินธร วิทยะสิรินันท โรงเรียนบางกอกพัฒนา สช.
กรรมการ
๒๕. นายจําลอง ภูบํารุง
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๒๖. นางปยะธิดา เกษสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๒๗. นางสาวสิรินาฎ ตั้งนิกร สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กรรมการ
แหงชาติ
๒๘. นางสาวพรรัก อินทามะระ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กรรมการ
แหงชาติ
๓/ ๒๙. นางสาวสมจิตร …

๑๒๘

๒๙. นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร
๓๐. นายสําเร็จ จันทรโอกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สปช.
๓๑. นางสาวแนงนอย แจงศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สปช.
๓๒. นางรุงรวี กนกวิบูลยศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน สปช.
๓๓. นางสาวนฤมล เนียมหอม โรงเรียนทุงมหาเมฆ สปช.
๓๔. นางนํ้าฝน ปยะ
โรงเรียนอนุบาลเมืองระยอง สปช.
๓๕. นางสาวชูลี ชวยเอื้อ
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สปช.
๓๖. นางสาวอุทัย ธารมรรค โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สปช.
๓๗. นางจุฬาลักษณ พงษสังข โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม
๓๘. นางสาวราศี ทองสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ
๓๙. นายวิรัช วัยวุฒิ
ขาราชการบํานาญ
๔๐. นางสาวนัยนา สุรียชัยนิรนั ดร ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
๔๑. นางเสาวภา นาคทอง
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ
๔๒. นางประชุม หนูจอย
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการกรรมการและผูชวย
เลขานุการ
๔๓. นางภาวิณี แสนทวีสุข ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการ มีหนาที่ดังตอไปนี้
๑.กําหนดแนวทางและพิจารณาดําเนินการจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒.ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ สนับสนุน และรายงานผลการดําเนินงานการจัดทําคูมือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๓.แตงตั้งคณะทํางานตามที่เห็นสมควร
ทัง้ นี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่

๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๒๙

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์
๒. นางอารีรัตน
วัฒนสิน
๓. นายประสาท
สอานวงศ
๔. รศ.พญ.นิตยา
คชภักดี

อธิบดีกรมวิชาการ
รองอธิบดีกรมวิชาการ
รองอธิบดีกรมวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว

คณะกรรมการยกราง
๑. นางสุชาดา วัยวุฒิ

ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร ประธาน
กรมวิชาการ
๒. นางสาวศรีสมร พุมสะอาด ผูอ านวยการศู
ํ
นยพัฒนาหลักสูตร
รองประธาน
๓. ผศ.พัชรี ผลโยธิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองประธาน
๔. รศ.จิตตินนั ท เดชะคุปต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
๕. รศ.อารมณ สุวรรณปาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
๖. ผศ.บุษบง ตันติวงศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๗. ผศ.ฉันทนา ภาคบงกช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
ประสานมิตร
๘. นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
ประสานมิตร
กรรมการ
๙. นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับ กรรมการ
เด็กปฐมวัย
๑๐.นางสาวสมพร พรมดี
สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับ กรรมการ
เด็กปฐมวัย
๑๑. พญ.สุธาทิพย ศิริจันทรเพ็ญ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
กรรมการ
และครอบครัว
๑๒. นางสาวอรพินทร เหลาสุวรรณพงษ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ
และครอบครัว

๒/๑๓. นางธิดา …

๑๓๐

๑๓. นางธิดา พิทักษสินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๔. นางสาวสุขจริง วองเดชากุล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๕. นางประภาภรณ จังพาณิช กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๖. นางสาวอรรจนีลดา วุฒิจันทร กรมการศาสนา
กรรมการ
๑๗. พ.ต.ท.หญิงพัชรีวรรณ ใจสุข กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน กรรมการ
๑๘. นางแจมจันทร เกียรติกุล กรมประชาสงเคราะห
กรรมการ
๑๙. นางอรทัย จิระสุข
กรมประชาสงเคราะห
กรรมการ
๒๐. นายอภิเชษฎ ปนจรณ
กรมประชาสงเคราะห
กรรมการ
๒๑. นางณิชากานต แตงวัฒนะ กรมประชาสงเคราะห
กรรมการ
๒๒. ผศ.ขวัญฟา รังสิยานนท สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
กรรมการ
๒๓. นางสาวอุไรวรรณ มีเพียร สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
กรรมการ
๒๔. นางสาวสุภัทรา คงเรือง สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
๒๕. นางณัฐกานต ตอเจริญ สํานกั งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๖. นายวัฒนา มัคคสมัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๗. นายจําลอง ภูบํารุง
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๒๘. นางปยะธิดา เกษสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๒๙. นางสาวพรรัก อินทามะระ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กรรมการ
แหงชาติ
๓๐. นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร กรรมการ
๓๑. นางสาววรนาท รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา สช.
กรรมการ
๓๒. นางศรินธร วิทยะสิรินันท โรงเรียนบางกอกพัฒนา สช.
กรรมการ
๓๓. นางกาญจนา คงสวัสดิ์ โรงเรียนโยนออฟอารตอนุบาลสช.
กรรมการ
๓๔. นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส โรงเรียนอนุบาลสามเสน สปช.
กรรมการ
๓๕. นางรุงรวี กนกวิบูลยศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน สปช.
กรรมการ
๓๖. นางมาณวิกา ผลวิรุฬห
โรงเรียนอนุบาลสามเสน สปช.
กรรมการ
๓๗. นายสําเร็จ จันทรโอกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สปช.
กรรมการ
๓๘. นางจิรวรรณ กาละดี
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สปช.
กรรมการ

๓/๓๙. นางสดใส …

๑๓๑

๓๙. นางสดใส โชติกเสถียร
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
กรรมการ
๔๐. นางสาวแนงนอย แจงศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สปช. กรรมการ
๔๑. นางสาวนฤมล เนียมหอม โรงเรียนทุงมหาเมฆ สปช.
กรรมการ
๔๒. นางนํ้าฝน ปยะ
โรงเรียนอนุบาลเมืองระยอง สปช.
กรรมการ
๔๓. นางสาวชูลี ชวยเอื้อ
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สปช. กรรมการ
๔๔. นางสาวอุทัย ธารมรรค โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สปช.
กรรมการ
๔๕. นางจุฬาลักษณ พงษสังข โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม
กรรมการ
๔๖. นางจิราภรณ รักษาศีล
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ กทม.
กรรมการ
๔๗. นางสาวอุษา คลายมณี
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กทม.
กรรมการ
๔๘. นางมลิกา เหมือนอบ
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กทม.
กรรมการ
๔๙. นางวิภา อมระนันท
ศูนยฯ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี กทม. กรรมการ
๕๐. นางสาวเบญจมาภรณ มาศิริ ศูนยฯ วัดราษฎรศรัทธา จ.ชลบุรี
กรรมการ
๕๑. นางพจนา พรหมสุข
ศูนยฯ วัดกุณฑีธาร จ.ชลบุรี
กรรมการ
๕๒. นางสาวนันทนิตย พรจําเริญ ศูนยฯ วัดเขาสําเภาทอง จ.ระยอง
กรรมการ
๕๓. ส.ต.ท.ทรงชัย ขาวผอง
โครงการพระราชดําริฯ
กรรมการ
๕๔. ส.ต.ท.สมศักดิ์ จันทรแดง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตนมะมวง กรรมการ
๕๕. ส.ต.ท.เกียรติศักดิ์ โกรป โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนายาว กรรมการ
๕๖. นางสาวราศี ทองสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
๕๗. นายวิรัช วัยวุฒิ
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
๕๘. นางศิรลิ กั ษณ สืบวงศแพทย ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
๕๙. นางสาวนัยนา สุรียชัยนิรนั ดร ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๖๐. นางเสาวภา นาคทอง
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ
๖๑. นางประชุม หนูจอย
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ
๖๒. นางภาวิณี แสนทวีสุข ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ

๑๓๒

คณะบรรณาธิการขั้นตน
๑. นางสุชาดา วัยวุฒิ

ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร
กรมวิชาการ
๒. นางสาวศรีสมร พุมสะอาด ผูอ านวยการศู
ํ
นยพัฒนาหลักสูตร
๓. ผศ.พัชรี ผลโยธิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๔. รศ.จิตตินนั ท เดชะคุปต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕. รศ.อารมณ สุวรรณปาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๖. ผศ.ฉันทนา ภาคบงกช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
๗ นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
๘ นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
๙ พญ.สุธาทิพย ศิริจันทรเพ็ญ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
๑๐ นางธิดา พิทักษสินสุข
สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย
๑๑ นางสาวสุขจริง วองเดชากุล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๑๒ นางแจมจันทร เกียรติกุล กรมประชาสงเคราะห
๑๓ ผศ.ขวัญฟา รังสิยานนท สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
๑๔ นางณัฐกานต ตอเจริญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
๑๕ นายวัฒนา มัคคสมัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
๑๖ นางสาววรนาท รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา สช.
๑๗ นางศรินธร วิทยะสิรินันท โรงเรียนบางกอกพัฒนา สช.
๑๘ นางรุงรวี กนกวิบูลยศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน สปช.
๑๙ นางสาวแนงนอย แจงศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สปช.
๒๐ นางสาวนฤมล เนียมหอม โรงเรียนทุงมหาเมฆ สปช.
๒๑ นางสาวราศี ทองสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ
๒๒.นายวิรัช วัยวุฒิ
ขาราชการบํานาญ
๒๓ นางศิรลิ กั ษณ สืบวงศแพทย ขาราชการบํานาญ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓๓

๒๔.นางสาวนัยนา สุรียชัยนิรนั ดร ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
๒๕ นางเสาวภา นาคทอง
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
๒๖.นางภาวิณี แสนทวีสุข

ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวย
เลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

คณะบรรณาธิการขั้นสุดทาย
๑. นางสุชาดา
๒. นางสาวศรีสมร
๓. นางสาวพัชรี
๔. นางภาวิณี

วัยวุฒิ
พุมสะอาด
ผลโยธิน
แสนทวีสุข

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
นักวิชาการศึกษา ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ

๑๓๔

สารบัญ
หนา

คํานํา
ความนํา

๑

ตอนที่ ๑ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
บทที่ ๑ แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๓

บทที่ ๒ สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

๘

ตอนที่ ๒ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
บทที่ ๓ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

๒๗

บทที่ ๔ การจัดประสบการณ

๔๔

บทที่ ๕ การเขียนแผนการจัดประสบการณ

๕๙

บทที่ ๖ สื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก

๖๖

บทที่ ๗ การประเมินพัฒนาการ

๗๕

บทที่ ๘ การจัดสภาพแวดลอม
บทที่ ๙ การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหา
บทที่ ๑๐ บทบาทผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร

๘๘
๙๕
๑๐๐

บทที่ ๑๑ การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

๑๐๕

บทที่ ๑๒ การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑

๑๐๙

บรรณานุกรม

๑๑๕

ภาคผนวก

๑๑๙

๑๓๕

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๔๖ ตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๔๖ เปนตนไป ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดสามารถนําหลักสูตรฉบับดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ
กรมวิชาการจึงไดจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น ๒ เลม คือ คูมือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา ๓ ป และคูมือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ป
คูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ฉบับนี้เปนคูมือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ป ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูสอนไดมีความรู ความเขาใจ
สามารถจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรและพัฒนาการ
ของเด็กอายุ ๓ - ๕ ป
กรมวิชาการขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
ผูส อน และนักวิชาการศึกษาที่มารวมกันคิด เขียน และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตลอดจนขอขอบคุณหนวยงานตนสังกัดที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหเอกสารคูมือฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี หวังวาคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สําหรับ
เด็กอายุ ๓ - ๕ ป ฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูสอนและผูเกี่ยวของ สามารถพัฒนาเด็กให
เติบโตและมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตาง
ระหวางบุคคล เปนคนดี เกง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
(นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์)
อธิบดีกรมวิชาการ

