
 

 

 

ความน า 
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) น าไปสู่การ
ก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความสอดคล้อง  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง น าไมใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม แล ะ
ประเทศชาติในอนาคต 
 



 

 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอักษรพัทยา 

 “ สร้างเสริมปัญญา  พัฒนาคุณภาพ  ซาบซ้ึงคุณธรรม ” 

 สร้างเสริมปัญญา  :   จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้กับนักเรียนเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละ บุคคลทุกด้าน  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 พัฒนาคุณภาพ   :   น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปพัฒนาใช้กับตนเอง  และอยู่ร่วมกับสังคมได้      
อย่างมีความสุข 

 ซาบซึ้งคุณธรรม :   มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ  และภูมิใจในความเป็นไทย 
  

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนอักษรพัทยา ( อนุบาล ) มุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ  
สติปัญญา โดยจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ โดยผ่าน            
๖ กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสรี กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเกมการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูมีการใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน สื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของ     ผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 

ภารกิจหรือพันธกิจ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ สาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพลานามัย และสุขนิสัย 
๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณะสมบัติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๖.  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรม และประเพณี 
๗.  พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘.  จดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ห้องเรียนและห้องประกอบการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๙.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก 



 

 

หลักการ 
 เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็ก
กับผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน  อย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็ม
ตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง     
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 

 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรม ที่
หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ 

 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ     
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 

 ๕. สร้างความรู้  ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  
ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมใน 
การเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

๑. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

อย่างมีความสุข 
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน  
ประกอบด้วย 

๑.  พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 

ประสานสัมพันธ์กัน 
๒.  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 



 

 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๓.  พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 

สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔.  พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

ได้เหมาะสมกับวัย 
 

มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 
           ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา และสภาพที่พึงประสงค์เป็นความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เกิด 
บนพื้นฐานพัฒนาการและธรรมชาติ 
๑.  พัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยท่ีดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 
๒.  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 



 

 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔มีความรับผิดชอบ 



 

 

๓.  พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีวินัยในตนอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๔. ด้านสติปัญญา  

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เล่น/ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 



 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนด สถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ช่วงอายุ อายุ ๓-๖ปี 

 
สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน                        ๑๘๐วัน 
 
สาระท่ีควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากน าสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจัดหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจ าเนื้อหา ครูสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก 
โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยค านึงถึงประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย  การรู้จักความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและ
ท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วัน
ส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง 
และพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
  
 
 



 

 

๒.๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน 
ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้รายปี 
ส าหรับเด็กอายุ ๓ ขวบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

ที ่ กิจกรรมประจ าวัน อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1 การเคลื่อนไหวและจังหวะ 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
2 กิจกรรมสร้างสรรค์ 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
4 กิจกรรมเสรี 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
5 กิจกรรมกลางแจ้ง 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
6 เกมการศึกษา 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
7 ทักษะพ้ืนฐานประจ าวัน (การช่วยเหลือตนเองใน

การรับประทานอาหาร ดื่มนม สุขอนามัย และ
การนอน พักผ่อน) 

2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

 รวม 5 ชม./วัน 5 ชม./วัน 5 ชม./วัน 
1,000 ชม./ปี 1,000 ชม./ปี 1,000 ชม./ปี 

 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน อนุบาล 

เวลา กิจกรรม 
07.00-07.45 รับเด็กเป็นรายบุคคล 
07.45-08.10 เคารพธงชาติ ตรวจสุขภาพ 
08.10-08.40 สนทนาข่าวและเหตุการณ์ อบรมมารยาทไทย 
08.40-09.10 เคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.10-09.40 สร้างสรรค์ 
09.40-10.10 เสรี 
10.10-10.40 เสริมทักษะด้านภาษา 
10.40-11.10 เสริมประสบการณ์ 
11.10-11.40 กลางแจ้ง 
11.40-13.30 ทานอาหารกลางวัน นอนหลับพักผ่อน 
13.30-14.00 เก็บท่ีนอน ล้างหน้า แปรงฟัน ทานอาหารว่าง 
14.00-14.30 เกมการศึกษา 
14.30-15.45 ทบทวน เตรียมตัวกลับบ้าน 
หมายเหตุ ตารางกิจกรรมประจ าวันของแต่ล่ะห้องเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนเวลา กลางแจ้งเพื่อความสะดวกใน
การใช้งานสนาม และเครื่องเล่น  



 

 

ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 การประเมินพัฒนาการเด็กของผู้สอนระดับปฐมวัยจะมีข้ันตอนส าคัญๆคล้ายคลึงกับการประเมิน
การศึกษาท่ัวไป ขั้นตอนต่างๆอาจปรับลด หรือเพ่ิมได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ หรืออาจสลับล าดับก่อนหลังได้บ้าง ขั้นการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โดยสรุปควรมี ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
 และสภาพที่พึงประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับหน่วยการจัดประสบการณ์ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
การประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วถึง  
 ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ผู้สอนต้องท าคือ  
การก าหนดการประเด็นการประเมิน ได้แก่ สภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละวัยของเด็กท่ีเกิดจากกาจัด
ประสบการณ์ 
ในแต่ การจัดประสบการณ์  มาก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ย่อยของ
กิจกรรมตามตารางประจ าวัน ๖กิจกรรมหลัก หรือตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก าหนด ผู้สอนต้อง
วางแผนและออกแบบวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม บางครั้งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการที่ผู้สอนเลือกใช้ต้องมีความหมาย
หลากหลาย หรือมากว่า ๒ วิธีการ 
 ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินในขั้นตอนที่ ๒ อาจใช้แนวทางการก าหนดเกณฑ์ท่ี
กล่าวมาแล้วข้างต้นในส่วนที่ ๒ เป็นเกณฑ์การประเมินแยกส่วนของแต่ละพฤติกรรมและเกณฑ์สรุปผลการ
ประเมิน พร้อมกับจัดท าแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัด
ประสบการณ์นั้นๆ 
 ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนออกแบบ/วางแผนและท าการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือการสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงาน/
ชิ้นงานของเด็กอย่างเป็นระบบ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ทั่วถึงครบทุกคน สอดคล้องและตรง
ประเด็นการประเมินที่วางแผนไว้ในขั้นตอนที่ ๔ บันทึกลงในเครื่องมือที่ผู้สอนพัฒนาหรือจัดเตรียมไว้ 
 การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์นั้น  
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม อาจให้ระดับคุณภาพ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ หรือให้ค าส าคัญ 
ที่เป็นคุณภาพ เช่น ดี พอใช้ ควรส่งเสริม ก็ได้ ทั้งนี้ควรเป็นระบบเดียวกันเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ในระยะต้นควรเป็นการประเมินเพ่ือความก้าวหน้าไม่ควรเป็นการ
ประเมินเพ่ือตัดสิ้นพัฒนาการเด็ก หากผลการประเมินพบว่า เด็กอยู่ในระดับ ๑ พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด
ผู้สอนต้องท าความเข้าใจว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการเร็วหรือช้า ผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ส่งเสริมในหน่วย
การจัดประสบการณ์ต่อไปอย่างไร ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการในแต่ละหน่วยการ
จัดประสบการณ์ของผู้สอน จึงเป็น การสะสมหรือรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล 
หรือรายกลุ่มนั่นเอง เมื่อผู้สอนจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการจัดประสบการณ์ตามที่วิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้รายปีของแต่ละภาคเรียน 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่เป็นผู้ประเมิน ควรด าเนินดาร ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินพัฒนาการเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ 
ผู้สอนจะบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กลงในแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึง
ประสงค์ของหน่วยการจัดประสบการณ์หน่วยที ๑ จนถึงหน่วยสุดท้ายของภาคเรียน 



 

 

  ๒) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินประจ าภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๒ เมื่อสิ้นปี
การศึกษา ผู้สอนจะน าผลการประเมินพัฒนาการสะสมที่รวบรวมไว้จากทุกหน่วยการเรียนรู้สรุปลงในสมุด
บันทึกผลประเมินพัฒนาการประจ าชั้น และสรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการน าข้อมูลไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนซึ่งเป็นครูประจ าชั้นจะ
สรุปผลเพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการตัดสิน และแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมกับครู
ประจ าชั้นจะจัดท ารายงานผลการประเมินประจ าตัวนักเรียน น าข้อมูลไปใช้สรุปผลการประเมินคุณภาพเด็ก 
ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็ก มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าข้อมูล
จากการวิเคราะห์การเรียนรู้รายปีในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมาตรวจสอบความถี่ของตัวบ่งชี้ และสภาพที่
พึงประสงค์ว่าเกิดขึ้นกับเด็กตามหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ใดบ้าง  
 ขั้นตอนที่ ๑.๑ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๑.๒ ตรวจสอบความถ่ีเพ่ือตรวจสอบจ านวนครั้งของตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ว่าวางแผน
ให้เกิดพัฒนาการในหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใดบ้างจากหลักสูตรสถานศึกษา 
 ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดสิ่งที่ประเมินและวิธีการประเมิน โดยก าหนดสภาพที่พึงประสงค์ท่ีวิเคราะห์ไว้ใน
ขั้นตอนที่ ๑.๒ มาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ๖ กิจกรรมหลัก 
  ๒.๑ การเขียนหรือก าหนดจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการจัดประสบการณ์  
  ๒.๒ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการเด็กให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินตามแผนการจัดกิจกรรม พร้อมท าเกณฑ์การประเมิน
และสรุปผลการประเมิน พร้อมจัดท าแบบบันทึกผลหลังสอนประจ าหน่วยการจัดประสบการณ์ 

ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนินการเป็นการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินโดยการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงานชิ้นงานของ
เด็กอย่างเป็นระบบ ไปพร้อมๆกับกิจกรรมให้เด็ก เพ่ือรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กทุกคน และบันทึกลง
แบบบันทึกผลหลังสอนประจ าหน่วยการจัดประสบการณ์ ที่จัดเตรียมไว้ 

ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนจะตรวจสอบ
ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการประเมินในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กหลังการจัด
ประสบการณ์ลงในแบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการจัดประสบการณ์ และเก็บสะสม
เพ่ือน าได้สรุปผลในการตัดสินพัฒนาการเด็กในภาพรวมเม่ือสิ้นปีการศึกษา โดยผู้สอนจะน าผลการประเมิน
พัฒนาสะสมที่รวบรวมไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ มาสรุปลงในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจ าชั้นและ
สรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน ทั้งนี้การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ ผู้สอนควรใช้ ฐานนิยม (Mode) 
จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินมากท่ีสุด ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการน าข้อมูลไปใช้ ครูประจ าชั้นจะสรุปผลเพื่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง๔ ด้าน และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผล
การตัดสินและแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมกับครูประจ าชั้นจะจัดท ารายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล รายภาค และรายปีต่อผู้ปกครองในสมุดรายงานปร าตัวเด็กนักเรียน 
 
 


