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แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครวั 
 

1. ขอมูลพืน้ฐานของครอบครวั 
บิดา อาย ุ37 ป   
วฒุิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพฒันาชนบท) มหาวทิยาลัยมหิดล  
ประสบการณ  
ผูประสานงาน โครงการฝกอบรมนักวิจัยดานสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
(พ.ศ. 2546 -2547 ) 
นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม (พ.ศ. 2547 -2552) 
อาชพี ธุรกิจสวนตวั (e-Commerce)  
 
มารดา อายุ 36 ป 
วฒุิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม (เกียรตินยิม เหรียญเงนิ) 
ประสบการณ ครูสอนศิลปะ โรงเรียนศลิปะแหลมคม 
อาชพี ธุรกิจสวนตวั (ผลติงานหัตถกรรม)  
 
ที่อยู xxxx 
 
2. ขอมูลพืน้ฐานของผูเรียน 
 
ดญ. สีฝุน เกดิวันที ่xxxx ป 2552  

ดญ.สีฝุน มีพฒันาการตามวัย รางกายแข็งแรง เคลื่อนไหวคลองแคลว สามารถโหนตัวลงมาจากบาร
สะพานโคงโดยเทาสูงจากพืน้ 50 เซนติเมตรได สามารถขีจ่ักรยานไดไกลในระยะทาง 2 กม. (พักคร่ึงทาง) 
สามารถใชกลามเนื้อมือไดอยางสมวัย เชน การรอยลูกปด ผูกเชอืก ตอของเลน ใชกรรไกรตัดเชือก ตัด
กระดาษบาง ๆ ได แตไมเปนรูปตามตองการ สามารถสนทนาและตอบคําถามทีเ่ปนรูปธรรมชดัเจนไดเอง 
เชน สามารถบอกชือ่ตัวเองได แตจะตอบเปนชื่อที่ตวัเองสมมุติขึ้นในชวงเวลานั้น ๆ เชน มา เจาหญิง เปอร
เช สีหมอก พอใจ ฯลฯ สามารถเลนกับเด็กอื่น ๆ ได โดยเฉพาะกับเด็กที่โตกวาเล็กนอยขึ้นไป  

สามารถชวยงานบานเล็ก ๆ นอย ๆ ไดตามอารมณ เชน ชวยตากผา เก็บผา เกบ็ของเลน เวลาฟง
นิทาน บางคร้ังจะแสดงพฤติกรรมดังเชนเนื้อหาที่ไดเหน็ ไดฟง เชนกระโดดไปมาเหมือนกบหรอืกระตาย 
ตามเน้ือหาในนิทาน ชื่นชอบการขี่มา ชอบไปสวนสัตว 
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ครอบครัวเด็กหญิงสีฝุน ใช 2 ภาษาในการสื่อสาร คอืภาษาไทยและภาอังกฤษ โดยคุณพอใช

ภาษาอังกฤษในการพูดคยุ ทําใหสามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษและไทยไดตามวยั อาจจะมีสบัสนไวยกรณ
บางเชน ใช I me my กับ you your สลับกัน ใชคําวา “สตอเบอรี่น้ํา” (strawberry juice) แทนทีจ่ะเปน “น้ํา
สตอเบอรี่” โดยยังไมสามารถแยกแยะเลือกใชภาษาไดอยางเหมาะสม เปนการเลอืกใชตามความเคยชิน เชน 
แมใหมาถามพอโดยถามเปนภาษาไทย เวลามาถามพอจะถามเปนภาษาอังกฤษ หรอืใชตามคําศัพทที่
คุนเคยนึกไดกอน 

 
3. ระดับที่จัดการศึกษา 
ปฐมวัย  
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครวั 

เนื่องจากครอบครัวเห็นวาชวงเวลาทองของเด็กคือแรกเกิด – 6 ป พัฒนาของสมองและการเรียนรู
ตาง ๆ จะเปนไปอยางรวดเร็ว จึงมีความตองการทีจ่ะดูแลและสงเสรมิอยางใกลชิด เพือ่ใหลูกไดเติบโตอยาง
เต็มศักยภาพ ท้ังในดานรางกาย ความคดิและจติใจ 

ดานรางกาย การอยูรวมกนัของเด็กจํานวนมากในหองที่พื้นท่ีจํากัด ทําใหมีโอกาสที่จะติดหวัดและ
โรคตาง ๆ ไดโดยงาย เพราะภูมิคุมกันของเด็กเล็กยังไมเขมแข็งเต็มที่ ประกอบกันการที่ ดญ.สฝีุน มีอาการ
แพนมและแปงสาลี โดยเฉพาะแปงสาลมีีอาการแพอยางรุนแรง ความเขาใจในการแยกแยะอาหารที่มีแปง
สาลีของคนทัว่ไปยังไมเปนท่ีรับรูมากนัก และตวัเด็กยงัเล็กเกินไปทีจ่ะแยกแยะหรอืปฎิเสธไดเอง 

ดานความคิด ครอบครัวเชือ่วาการไดทําในสิ่งที่ชอบ ในเวลาที่มีความสนใจจะทําใหเด็กสามารถ
เรียนรูไดดีกวา เพราะสมองมีการเปดรับ ซ่ึงการเรียนรูในหองท่ีมีเด็กจํานวนมากอาจไมสามารถสงเสริมใน
เรื่องน้ีไดดีเทาที่ควร 

ดานจิตใจ การที่เด็กไดอยูกบับุคคลทีต่ัวเองมีความคุนเคยไววางใจ ในสิ่งแวดลอมที่อบอุนและ 
คอย ๆ พฒันาไปสูการอยูกบับุคคลอื่นเม่ือพรอมหรือดวยความเต็มใจของตน ยอมเปนการสรางใหเด็กมี
ความม่ันคงทางอารมณ ซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญในการเติบโตเปนผูใหญท่ีมีวฒุิภาวะ 
 
4. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 

เพือ่ใหเด็กมีชวีิตที่ดี มีความเขาใจในตนเองและผูอื่น สามารถใชชวีิตไดอยางมีความสุข โดยไม
เบียดเบียนผูอื่นและยังประโยชนใหกับสงัคมสวนรวมได  

โดยจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยคอื ใหเด็กมีพฒันาการที่เหมาะสมกับวัยใน
ดานรางกาย มีทักษะทางสงัคมที่เหมาะสม สามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา สามารถอานหนังสือได มี
ความพรอมและทักษะเบื้องตนทางดานคณิตศาสตร ศลิปะและดนตรี 
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5. รูปแบบการจัดการศึกษา (โปรดระบ)ุ 
จัดการศึกษาแบบครอบครวัเดียว โดยมีการนัดหมายทํากิจกรรมกบักลุมบานเรียน หรือครอบครัว

อื่นรวมกันเปนประจําตามความสนใจรวม โดยในอนาคตอาจมีการจดัการศึกษาแบบมีขอตกลงรวมกับ
โรงเรียน โดยมีการเขาไปใชทรพัยากรในโรงเรียนหรือเขาไปทํากจิกรรมรวมกัน หากเปนความตองการของ
ผูเรียน 
 
6. การจัดสาระการเรียนรู 
 การจัดสาระการเรียนรูจะแบงเปน 2 สวนหลักคือ  

6.1 การจัดตามคูมือหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยประกอบดวยสาระการเรียนรู 4 ดาน 
คือ ดานรางกาย ดานอารมณและจติใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดยมีเปาหมายคุณภาพผูเรียนและ
กิจกรรม การจัดประสบการณดังตาราง  



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
ดานรางกาย รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัย 
(มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2) 
 

- สงเสริมใหชวยเหลือตนเองตามวัยในกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ําลางหนา แปรงฟน 
เปลี่ยนเสื้อผา 
- จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชนและหลากหลาย โดยเฉพาะผักและผลไม 

เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว
และทรงตัวไดดี 
(มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 1) 
 

- พาเลนกลางแจง ตามสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ ขีจ่ักรยานในหมูบานเปนประจํา  
- วายน้ําอาทิตยละ 1 – 2 ครั้ง 

ใชมือไดอยางคลองแคลว 
(มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2) 
 

- กิจกรรมการเลนเสรี เชน ผูกเชือก เลนของเลนเสริมพัฒนาการ การรอยลูกปด ตัดกระดาษ ปน
ดินน้ํามัน ประดิษฐของเลน ฯลฯ 

ดานอารมณและจิตใจ แสดงออกทางอารมณอยาง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
(มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 1) 
 
 
 
 
 

- สงเสริมใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณตามความรูสึกในขณะนั้น ๆ ถาไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
รําคาญ แลวคอยพูดคุยถึงความเหมาะสมในการแสดงออกนั้นในภายหลัง 



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
มีความรูสึกทีด่ีตอตนเองและผูอื่น 
(มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 2) 
 
 

- ชื่นชมพฤตกิรรมที่พึงปรารถนาของเด็กและบุคคลอื่น 
 
 

- ชวนใหบอกเลาเพื่อทําความเขาใจความรูสึกตาง ๆ ของตนเอง 
เพื่อ 
เปนพื้นฐานในการเขาใจคนอื่น  

มีวินัยในตนเองและรับผิดชอบ 
(มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 1) 
 

- กิจกรรมการเลนเสรี เลนของเลน โดยใหเก็บของเลนเขาที่เอง 
- สงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กไดเห็นผลจากการกระทําที่ไมรับผิดชอบ เชน ของเลนหาย หากถือ
ไปเลนขางนอกแลวไมเอากลับมา พรอมชวยหาแนวทางในการปองกันไมใหเกิดขึน้อีกในอนาคต 

- ใหจัดหอง จัดมุม จัดวางของเลน อุปกรณเครื่องไมเครื่องมือของ
ตัวเอง  

ซื่อสัตย  สุจริต และยอมรับความ
ผิดพลาดของตนเองและผูอื่น 
(มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 2) 
 

- เลนกลางแจง การไปเลนบานเพื่อน การเขากลุมกับเพื่อน เชน การคืนของเลนเมื่อไปเลนบาน
คนอื่น 

มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือ
แบงปน 
(มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 3) 
 

- เลนกลางแจง การไปเลนบานเพื่อน การเขากลุมกับเพื่อน ซึ่งตองมีการแบงปนอาหารและของ
เลนตาง ๆ เปนประจํา 

- พาไปรวมทํากิจกรรมจิตอาสา พาไปรวมทํากิจกรรมจิตอาสา 



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
รูจักประหยัด 
(มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4) 

- ชวยพอแมแยกขยะ เอาเศษผักและผลไมไปทําปุย 
- งานประดิษฐของเลนใชเอง 
(ทํารวมกันกบัพอแม) 

ทําสิ่งประดิษฐจากของเหลอืใช 
(ทํารวมกันกบัพอแม) 

ทําสิ่งประดิษฐพลังงาน
ทางเลือก (ทํารวมกันกับพอแม) 

สนใจและมีความสุขกับศลิปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 
(มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- กิจกรรมทางศิลปะ วาดรูป ปนดินน้ํามัน ประดิษฐของ  
- เปดเพลงใหฟงบนรถ  
- มีเครื่องดนตรีตาง ๆ ใหจับตองฟงเสียงที่เกิดขึ้น 

- เริ่มเลนเครือ่งดนตรีที่สนใจ 

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
(มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- ชวนเด็กรองเพลง เปลี่ยนเนื้อ ตอนไปเดินเลน ขี่จักรยาน
ดวยกัน 
- ชวนเด็กเตนรําแสดงทาทางตามเพลง 

- เริ่มเลนเครือ่งดนตรีที่สนใจ 
- เขาอบรมการแสดง (ถามีคน
จัดในงบประมาณที่เหมาะสม) 

ดานสังคม  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวย
ตนเอง 
(มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- สงเสริมใหชวยเหลือตนเองตามวัยในกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ําลางหนา แปรงฟน 
เปลี่ยนเสื้อผา รับประทานอาหาร 
 
ใหรับประทานอาหารเอง ใหชวยจัดโตะอาหาร ชวยจัดเตรียมและประกอบ

อาหารบางชนิด 
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- ชวยงานบานเล็ก ๆ นอย 
ๆ เชน ลางชอน ตากผา 
เก็บผา ปลูกตนไม รดน้ํา
ตนไม  

- ชวยงานบานเล็ก ๆ นอย ๆ 
เชน ลางจาน ตากผา เก็บผา 
ปลูกตนไม รดน้ําตนไม เอาเศษ
ผัก ผลไม ฝงดินทําปุยหมัก 

- ชวยงานบานเล็ก ๆ นอย ๆ 
เชน ลางจาน ตากผา เก็บผา 
ปลูกตนไม รดน้ําตนไม เอาเศษ
ผัก ผลไม ฝงดินทําปุยหมัก ทํา
ความสะอาดบาน  



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
มีสัมมาคารวะและมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย 
(มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 2) 

- ไปมาหาสูญาติผูใหญ 
- ทักทายผูคนตอนเดินเลนในหมูบาน 

เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 
(มาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- เลนกลางแจง การไปเลนบานเพื่อน การเขากลุมกับเพื่อน โดยสงเสริมใหมีการจัดการกับความ
ขัดแยงเอง โดยผูปกครองจะไมเขาไปจัดการ หากไมใชเรื่องอันตราย ทํารายรางกาย เพื่อใหเห็น
ผลตาง ๆ ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง เชน เพื่อนไมเลนดวย หากมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
ทั้งนี้จะมีการพูดคุยอภิปรายกันในภายหลัง 

ปฏิบัตตินเบื้องตนในการเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
(มาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 1) เลนและทํางานรวมกับพอ

แม 
เลนและทํางานรวมกับพอแม
และเพื่อน 

นัดหมายเขากลุมกิจกรรมทํา
สิ่งประดิษฐรวมกับผูอื่น  

ดานสติปญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนทนา โตตอบ/เลาเรื่องใหผูอื่น
เขาใจ 
(มาตรฐานที่ 9 ตัวบงชี้ที่ 1) 
 
เลาเรื่องราวหรือนิทานตามความคิด
ของตนเอง 
(มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 3) 

- การเลานิทาน โดยสอนแทรกคําถามตาง ๆ ระหวางอานนิทาน เพื่อใหเกิดการจับประเด็นและ
สรุปเรื่องราวที่ไดฟง  
- มีการสอบถาม ชักชวนใหเลาเรื่องราวทีเ่ด็กไปประสบพบเจอ ทุก ๆ วันที่ออกไปขางนอก เชน
วันนี้ไปทําอะไรมา เลนที่ไหน เจอใคร เพื่อฝกทักษะการเรียบเรียงเรื่องราว 
- - วาดภาพบันทกึเรื่องราว 

อานเขียนภาพและสัญลกัษณได 
(มาตรฐานที่ 9 ตัวบงชี้ที่ 2) 
 

- กิจกรรมศิลปะตางๆ  เชน วาดภาพ/ปนดินน้ํามัน แลวใหเลาเรื่อง  
- ชี้อานปายขอความ สัญลกัษณตาง ๆ ที่พบเจอตามทองถนน สถานีขนสงสาธารณะตาง ๆ  



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
 
 
 

มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ 
(มาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- กิจกรรม/ของเลนเสริม
ทักษะตาง ๆ เชน การรอย
ลูกปด 
 

- กิจกรรม/ของเลนเสริมทักษะตาง ๆ เชน การรอยลูกปดที่
เรียงลําดับเรียงสี กระดาษรอยชอง 
 

แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ 
(มาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 2) 

- กิจกรรม/ของเลนเสริมทักษะตาง ๆ เชน ตอบล็อก การผูกเชือก รอยเชือก  
- การทําสิ่งประดิษฐจากของที่ไมใช 
- ชวยพอแมซอมแซมสิ่งของเครื่องใชภายในบาน  
- ดัดแปลงของเลนเกาที่มีใหใชไดตามความตองการที่เปลี่ยนไป 

ทํางานศิลปะตามความคิดของ
ตนเอง 
(มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- กิจกรรมศิลปะตาง ๆ โดยเพิ่มเติม อุปรณ เชน ชนิดของสี เทคนิคที่ใชในการทํางาน เพิ่มขึ้นไป
เรื่อย ๆ  
- การรองเพลงโดยมีการแตงและแปลงเนือ้เพลงเอง 

แสดงทาทางตามความคิดของ
ตนเอง 
(มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 2) 

- ชวนเด็กเตนรําแสดง
ทาทางตามเพลงที่ไดยิน 
นิทานที่ไดอาน 

- ชวนเด็กเตนรําแสดงทาทาง
ตามเพลงที่ไดยิน นิทานที่ได
อาน ชวนเลนแสดงละคร 

- หาโอกาสชวนเพื่อน ๆ เลน
บทบาทสมมุตแสดงละคร /เขา
อบรมชั้นเรียนการแสดง 

สนใจเรียนรูสิง่ตาง ๆ รอบตัว 
(มาตรฐานที่ 12 ตัวบงชี้ที่ 1) 

- พาไปสวนสตัว สวนราช
พฤกษ สนามเด็กเลน ขี่มา 
เที่ยวน้ําตก เขาปา 

พาไปสวนสตัว สวนราชพฤกษ 
สนามเด็กเลน ขี่มา เที่ยวน้าํตก 
เขาปาคางแรม  

พาไปสวนสตัว สวนราชพฤกษ 
สนามเด็กเลน ขี่มา เที่ยวน้าํตก 
เขาปาคางแรม เดินปาคางใน
หมูบานกับชมุชน 
 



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
แสวงหาคําตอบดวยวธิีการที่
หลากหลาย 
(มาตรฐานที่ 12 ตัวบงชี้ที่ 2) 

- ทําของเลน งานประดิษฐ ซอมของเลน ซึ่งกระบวนการเหลานี้มีทางออก ทางเลือกมากมาย และ
สามารถพลิกแผลงได เชน ซอมหรือการทําลอรถ สามารถทําไดจากวัสดุที่หลากหลาย ใหผลที่
ตางกัน และทาํไดในรูปแบบมากมายตามที่จะคิดจินตนาการได 

- - ทําแบบฝกหัด / เกมสแกปญหา 
/ ของเลนเสริมความคิด 
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6.2 การจัดสาระท่ีครอบครัวมุงเนน เพื่อใหเห็นภาพสาระการเรียนรูที่ครอบครวัใหความสําคัญจึงไดแยก
สาระการเรียนรูสวนนี้ออกมา โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1) ฐานกาย เนนการเลนกลางแจง เพื่อใหมีเด็กมีสุขภาพดี กลามเนือ้สวนตาง ๆ แข็งแรง เปนฐาน
สําคัญในการพฒันาดานอืน่ ๆ โดยพยายามใหเด็กไดมีโอกาสเลนกลางแจงทุกวัน 

2) ภาษา ครอบครัวเห็นวาภาษาไมเพยีงแตใชเพือ่การสื่อสารในชีวติประจําวันเทาน้ัน แตเปน
รากฐานสําคญัในการเขาถงึความรูในอนาคตและยังมีสวนชวยกระตุนเซลลสมอง 

3) ศลิปะและดนตรี เพือ่เปนพื้นฐานในการเสริมสรางจตินาการและความคิดสรางสรรค โดยการเลน
เครื่องดนตรจีะเริ่มในชวงปลายของแผน 

4) เตรียมความพรอมทางวชิาการในดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ในหัวขอนีท้างครอบครัวยัง
อยูในระหวางการศึกษา ซ่ึงจะคอย ๆ เพิม่เติมเสริมกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละชวงวัย ซ่ึงยังไมเนนใน
ชวงแรกของแผน แตจะเขมขนขึ้นในชวงปลายของแผน 

ท้ังนี้มีเปาหมายคุณภาพผูเรียนและกจิกรรม การจัดประสบการณดังตาราง  



 
 

 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
ฐานกาย มีสุขภาพที่ดี กลามเนื้อสวนตาง ๆ 

แข็งแรง 
 

 - พาเลนกลางแจง ใหไดทุกวันหรืออยางนอยอาทิตยละ 3 – 4 ครั้ง  
- เลนตามสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ ขี่จักรยานในหมูบานเปนประจํา  
- เลนน้ําในสระ 
- พาไปน้ําตก เดินปา  

ภาษา เรียนรูและสามารถสื่อสารภาษาที่ 2 
ได (ภาษาอังกฤษ) 
ทั้งนี้การใชและพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยยงัเปนไปตามปรกติ และ
เปนกระบวนการเรียนรูโดยธรรมชาติ
เชนเดียวกนั 

- คุณพอพูดกับลูกเปนภาษาอังกฤษ  
- หาโอกาสพบเจอ สนทนากับคนที่ใชภาษาอังกฤษ 
- ฟง/อานนิทานเปนภาษาอังกฤษ 
- อานปายขอความตาง ๆ  
- เปดสื่อหรือเพลง 

เรียนรูและเขาใจภาษาที่ 3 – 4 ได 
(เปนภาษาทีพ่อหรือแมยังไมมีทักษะ 
ซึ่งภาษานีย้ังมิไดเจาะจงชดัเจน) 

- เปดสื่อ เพลงหรือบทเรียนสนทนาภาษานั้น ๆ ใหฟง 
- หาโอกาสพบเจอ สนทนากับคนที่ใชภาษานั้น ๆ 
- สรางแรงบันดาลใจใหเห็นประโยชนในการเขาใจภาษาอื่น  

มีทักษะในการอานในทุก ๆ ภาษา - ชี้ อานปายตาง ๆ ใหฟง 
- อานนิทาน เปนประจํา โดยชี้ตามตวัหนังสือ หยุดใหอานเองในคํางาย ๆ  
- สรางแรงบันดาลใจใหเห็นประโยชนในการอาน 



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
ศิลปะและดนตร ี มีความคุนเคยกับสีชนิดตาง ๆ วัสดุ 

อุปกรณ ที่ใชทํางานศิลปะ 
- ชวนลูกทํางานศิลปะ เปนประจํา โดยเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมชนิดของสี และอุปกรณไปเรื่อย ๆ  
- ประดิษฐของเลน 
- ใหลูกชวยงานในการตกแตงซอมแซมปรับปรุงสภาพแวดลอมในบาน 

มีความคุนเคยกับเสียงเพลง และ
เครื่องดนตรี สามารถเลนเครือ่งดนตรี
ไดอยางนอย 1 ชนิด (เบื้องตน)  

- เปดเพลงใหฟงบอย ๆ  
- ฮัมเพลงดวยกันเวลาไปเดินเลน ขี่จักรยาน 
- สรางแรงบันดาลใจ ชวนเลนเครื่องดนตรีที่ชอบ 

- เริ่มเลนเครือ่งดนตรีที่สนใจ
อยางนอย 1 ชิ้น 

ดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

รูจักตัวเลขและลําดับ ความสัมพันธ
อยางงาย 

- นับหอยทาก ใบไม กอน
หิน 
- นับจํานวนครั้งทากาย
บริหารในการออกกําลังกาย
ใหฟง 
 

- นับหอยทาก ใบไม กอนหิน 
- นับจํานวนครั้งทากายบรหิาร
ในการออกกําลังกายใหฟง 
- ใชกระดานรอยชองและสื่อการ
สอนอื่น ๆ  
- กิจกรรมเทคนิคตาง ๆ ที่
ผูจัดการเรียนรูจะศึกษาเพิ่มเติม
ตอไปใหสอดคลองกับวัย 
 

- นับหอยทาก ใบไม กอนหิน 
- นับจํานวนครั้งทากายบรหิาร
ในการออกกําลังกายใหฟง 
- ใชกระดานรอยชองและสื่อการ
สอนอื่น ๆ  
- กิจกรรมเทคนิคตาง ๆ ที่
ผูจัดการเรียนรูจะศึกษาเพิ่มเติม
ตอไปใหสอดคลองกับวัย 
 

สังเกต สงสัย อยากรูในการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
(ตามวัย) 

-พาไปสวนสตัวแหลง
ทองเที่ยวตามธรรมชาติ  
- ชี้ชวนใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ 

พาไปสวนสตัวแหลงทองเทีย่ว
ตามธรรมชาต ิ 
- ชี้ชวนใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

พาไปสวนสตัวแหลงทองเทีย่ว
ตามธรรมชาต ิ 
- ชี้ชวนใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 



 
 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กลุมประสบการณ 
 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทีมุ่งหวัง กิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู/ การจัดประสบการณ 
 

อายุ 3 ป อายุ 4 ป อายุ 5 ป 
รอบตัว - ปลูกตนไม ผักสวนครวั - ปลูกตนไม ผักสวนครวั  

-ทดลองเลี้ยงหรือสังเกต
สิ่งมีชีวิตที่มีวงจรชีวิตแตกตาง
กันไป  
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7. การจัดกระบวนการเรยีนรู 

7.1 ไมเนนการสอนแตเนนการเรียนรูผานการกระทํา ทําซ้ําในกิจวตัรประจําวัน การจัดการเรียนรู
เปนไปอยางยืดหยุน เปนธรรมชาติสอดคลองไปกบัวถิชีีวติ เชน การเรียนรูภาษาองักฤษผานการพูดคุยใน
ชีวติประจําวัน การฟงเพลงหรือบทสนทนาบนรถระหวางเดินทาง เรียนรูการเขาสังคมจากการพบเจอผูคน
ตาง ๆ เปนตน 

7.2 เปนแบบอยางใหลูกเห็น โดยเฉพาะสาระการเรียนรูในดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม 
ครอบครัวเชือ่ตามแนวคิดของ วอลดอรฟ (waldorf) ท่ีวา “เด็กปฐมวยัเรียนรูจากการเลียนแบบ ผูสอนตอง
เปนแบบอยางที่ดีใหกับเดก็” ดังนั้นการออกกําลังกายเปนประจํา การทานอาหารที่เหมาะสมมีประโยชน 
คุณธรรม จริยธรรม การเขาสังคมตาง ๆ จึงอยูท่ีการปฏิบัตติัวของพอแม ไมเนนการพร่ําบน แตเปดโอกาส
ใหเด็กไดเรียนรูจากการรวมกลุม เลนหรือทํากิจกรรมรวมกันกับเพือ่น 

7.3 สงเสริมความเปนตวัเองของผูเรียน นอกเหนือจากการสงเสริมใหผูเรียนไดดูแลตวัเองในเร่ือง
พื้นฐาน เชน การใสเสือ้ผาเอง การกินขาวอาบน้ํา แตงตัวแลว ยังตองสงเสริมใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบตอ
การตัดสินใจของตนเอง สงเสริมกระบวนการที่เด็กสามารถเห็นผลกระทบจากการเลือกที่จะทําหรือไมทํา
อะไร โดยเร่ิมจากเรือ่งงาย ๆ เชน การเลอืกวาจะไปสนามเด็กเลนโดยขี่จักรยานไปเอง เดินไป หรือซอน
จักรยานพอ รวมถึงการจัดสรรเวลาในการเลือกทํากจิกรรมเสรี 

7.4 เนนการเรียนรูจากประสบการณท่ีหลากหลาย พาไปเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน สวนสัตว 
พพิิธภัณฑ งานนิทรรศการและการอบรมตาง ๆ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบปะกับผูคนที่แตกตางกันทั้งใน
ดานอายุ อาชพี เชือ้ชาต ิเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในระดบัลึกขึน้ในอนาคต กจิกรรมเหลาน้ีสวนใหญไม
สามารถกําหนดลวงหนาไดเพราะขึ้นกบัเทศกาลและผูจัดงานตาง ๆ  
 
8. การวัด และประเมนิผลการเรียนรู 

8.1 การสังเกตและการบันทึก 
8.2 การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความกาวหนาแตละดานของผูเรียน 

 
9. อ่ืนๆ (ครอบครวัสามารถเพิม่เตมิรายละเอียดทีเ่หน็วาเปนประโยชนตอผูเรียนได) 
 ผูจัดการศึกษาใหความสําคญักับสาระการเรียนรู/ กจิกรรมที่เกิดจากความตองการของผูเรียนเปน
อันดับแรก เพราะนําไปสูการเรียนรูที่ตื่นตวั กระตอืรอืรน ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
เชื่อมโยงไปสูสาระอื่น ๆ ไดโดยงาย ทั้งเปนหัวใจในการบมเพาะคุณลักษณะการเรียนรูดวยตวัเองของผูเรียน 
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หากความตองการหรือความสนใจดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากแผนที่วางไว ทางผูจัดการศึกษาจะปรบัแผนศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเปนหลัก 


