๑
๑.ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๔–๖ ปี บริบูรณ์ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กให้เต็มศักยภาพ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือทา ด้วยความรัก ความเอาใจใส่
เข้าใจเด็กทุกคน โดยสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป ปลูกฝังจิตสานึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
๒.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองบัว มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวหน้าและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ก้าวสู่โลกอนาคต ภายในปี ๒๕๖๔ มีความรู้ ความ
เข้าใจคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อายและไม่ทนต่อการทุจริต มี
จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความความรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. จัดกิจกรรมพัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเห็นคุณค่า และความสาคัญของความเป็นไทย
๖. เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักแยะแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
มีจิตพอเพียงและไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
๒. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
๓. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
๔. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
๕. นักเรียนเห็นคุณค่า มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย

๒
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นพลเมืองที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

๓. จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ต่อไป จึงกาหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
๔. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ ๔-๖ ปี กาหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จานวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วย
๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน
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 อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี ของสัง คมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้

๓
เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เกิดกับเด็ก บนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพื่อนาไปใช้ในการกาหนดสาระ
เรียนรู้ใน การจัดประสบการณ์ กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

อายุ ๕ – ๖ ปี
-น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้าสะอาด
ด้วยตนเอง
-ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
(ปปช.)

อายุ ๕ – ๖ ปี
-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด
และดื่มน้าสะอาดได้ด้วยตนเอง
-ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)

มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
(ปปช.)

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
(ปปช.)

- ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้าห้อง
-นอนพักผ่อนเป็นเวลา
-ออกกาลังกายเป็นเวลา

- ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้าห้องส้วม
-นอนพักผ่อนเป็นเวลา
-ออกกาลังกายเป็นเวลา

๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-เล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

อายุ ๕ – ๖ ปี
-เล่นและทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
-เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง -เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
แขน
กางแขน
-กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว
-กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว
-วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
-วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
-รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง
-รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กนั
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้
-เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
-ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์ ๐.๕ ซม.ได้

อายุ ๕ – ๖ ปี
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
-เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
-ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได้

๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์

อายุ ๕ – ๖ ปี
-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม

๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
(ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้ (ปปช.)
- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้ (ปปช.)
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ
ตนเอง

อายุ ๕ – ๖ ปี
-กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวันได้ (ปปช.)
- เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้อย่างถูกต้อง
(ปปช.)
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ
-สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี
-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ ดนตรี

อายุ ๕ – ๖ ปี
-สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
-สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี
-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ ดนตรี

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น - ขออนุญ าตหรือ รอคอยเมื่ อ ต้อ งการสิ่ ง ของ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง

๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง

อายุ ๕ – ๖ ปี
-แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง

- แสดงความรักเพื่อน และเมตตาสัตว์เลี้ยง (ปปช.) - แสดงความรักเพื่อน และเมตตาสัตว์เลี้ยง
(ปปช.)
- ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
- ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
(ปปช.)
(ปปช.)
-ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
-ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

- ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น การเสียสละสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น แต่สิ่งของหรือ
ทรัพย์สิน นั้นจะต้องได้มาโดยสุจริต ไม่ใช่ได้มา
จากการลักขโมยของผู้อื่น (ปปช.)
- มีเมตตากรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
(ปปช.)
- รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
(ปปช.)
- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง (ปปช.)

- ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น การเสียสละสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น แต่สิ่งของหรือ
ทรัพย์สิน นั้นจะต้องได้มาโดยสุจริต ไม่ใช่ได้มา
จากการลักขโมยของผู้อื่น (ปปช.)
- มีเมตตากรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
(ปปช.)
- รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
(ปปช.)
- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(ปปช.)
- แสดงความรักเพื่อน

- แสดงความรักเพื่อน

- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง (ปปช.) - ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(ปปช.)
- การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ - การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดี
สังคมไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.)
ของสังคมไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.)
- เด็กมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้ - เด็กมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้
(ปปช.)
(ปปช.)

๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี

อายุ ๕ – ๖ ปี

-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น

-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกบสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ มีความรับผิดชอบ
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
-ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ -ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม(ปปช.)
- การมีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- เด็กทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ โดยไม่
ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนเอง (ปปช.)
- มีความรับผิดชอบ (ปปช.)
- เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.)
- เด็กรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- เด็กทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ โดยไม่
ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนเอง (ปปช.)
- มีความรับผิดชอบ (ปปช.)
- เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.)
- เด็กรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

๓.พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
- แต่งตัวด้วยตนเอง
-รับประทานอาหารด้วยตนเอง
-ใช้ห้องน้าห้องส้วมด้วยตนเอง
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

อายุ ๕ – ๖ ปี
- แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
- รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
-ใช้และทาความสะอาดหลังใช้ห้องน้าห้องส้วม
ด้วยตนเอง
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

๘
- เด็กแต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว โดยไม่
นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
(ปปช.)
- ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
(ปปช.)
- ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปปช.)
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเอง (ปปช.)
- รับผิดชอบ (ปปช.)
- มีวินัย (ปปช.)

- เด็กแต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว โดย
ไม่นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่นมาเป็นของ
ตนเอง (ปปช.)
- ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน (ปปช.)
- ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปปช.)
-ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเอง
(ปปช.)
- รับผิดชอบ (ปปช.)
- มีวินัย (ปปช.)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีวินัยในตนอง
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

อายุ ๕ – ๖ ปี
-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง
- เด็กหยิบ เก็บของเล่น ของใช้อย่างเป็นระเบียบ - เด็กหยิบ เก็บของเล่น ของใช้อย่างเป็น
เรียบร้อย (ปปช.)
ระเบียบเรียบร้อย (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- เด็กหยิบ เก็บของเล่น เข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบ - เด็กหยิบ เก็บของเล่น เข้าที่ได้อย่างเป็น
เรียบร้อย (ปปช.)
ระเบียบเรียบร้อย (ปปช.)
- เด็กไม่นาของของผู้อื่นไปเป็นของ ของตน โดย - เด็กไม่นาของของผู้อื่นไปเป็นของ ของตน โดย
ไม่ได้รับอนุญาต (ปปช.)
ไม่ได้รับอนุญาต (ปปช.)
- เด็กเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
- เด็กเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
และไม่แซงคิวผู้อื่น (ปปช.)
และไม่แซงคิวผู้อื่น (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง
- มีวินัยในตนเอง
- เด็กเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย - เด็กเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง โดยไม่แย่งหรือขโมยของใช้ของผู้อื่น
ตนเอง โดยไม่แย่งหรือขโมยของใช้ของผู้อื่น
(ปปช.)
(ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง(ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
-เข้าแถวตาลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง

-เข้าแถวตาลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

๙
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดด้วยตนเอง
(ปปช.)
- แสดงความรักเพื่อน (ปปช.)
- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดด้วยตนเอง
(ปปช.)
- แสดงความรักเพื่อน (ปปช.)
- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(ปปช.)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงเมื่อ -ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง
มีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
(ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
(ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ปปช.)

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
-ทิ้งขยะได้ถูกที่

อายุ ๕ – ๖ ปี
-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
-ทิ้งขยะได้ถูกที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

อายุ ๕ – ๖ ปี
-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ตามกาลเทศะ

๑๐

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง
-หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี

อายุ ๕ – ๖ ปี
-กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง
-ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-เล่นและทากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเด็กที่แตกต่างไป
จากตน

อายุ ๕ – ๖ ปี
-เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
จากตน

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)

- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-เล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

อายุ ๕ – ๖ ปี
-เล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
สภาพที่พึงประสงค์

อายุ ๔ – ๕ ปี
-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง

อายุ ๕ – ๖ ปี
-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับสถานการณ์

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
(ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)

๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ปฏิบัติตนเบือ้ งต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ ของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง (ปปช.)
- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง (ปปช.)
- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง (ปปช.)
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- เด็กมีความตรงต่อเวลา (ปปช.)
-ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีได้ด้วยตนเอง
-ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๕ – ๖ ปี
-มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง
- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง (ปปช.)
- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง (ปปช.)
- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง (ปปช.)
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- มีวินัยในตนเอง (ปปช.)
- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม (ปปช.)
- เด็กมีความตรงต่อเวลา (ปปช.)
-ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
-ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง

๔. ด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ -ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
เรื่องที่ฟัง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
-เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
-เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

๑๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด
-เขียนคล้ายตัวอักษร

อายุ ๕ – ๖ ปี
-อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้ หรือ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ
-เขียนชื่อของตนเอง ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งของต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
-จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
-จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์
-เรียงลาดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ลาดับ

อายุ ๕ – ๖ ปี
-บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งของต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
-จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป
-จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
-เรียงลาดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ลาดับ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ การ
กระทาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง (ปปช.)
- เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ (ปปช.)
- อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง (ปปช.)

อายุ ๕ – ๖ ปี
-อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง
- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง (ปปช.)
- เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ (ปปช.)
- อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง

๑๓

-คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมี
ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล

(ปปช.)
-คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
-ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

อายุ ๕ – ๖ ปี
-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่เกิดขึ้น
-ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เล่น/ท้างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
-สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก -สร้ า งผลงานศิ ล ปะเพื่ อ สื่ อ สารความคิ ด
ของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม ความรู้สึ กของตนเองโดยมี การดั ดแปลงและ
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
แปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลกใหม่

อายุ ๕ – ๖ ปี
-เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
อายุ ๕ – ๖ ปี
-สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ -หยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อความคิดด้วย
เห็น
ตนเองเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
-กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
-กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจน
จบ

๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔ – ๕ ปี
-ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการของ
ตนเอง
- ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
หลากหลายด้วยตนเอง (ปปช.)
- กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
(ปปช.)
-ใช้ประโยคคาถามว่า “ที่ไหน” “ทาไม” ในการ
ค้นหาคาตอบ

อายุ ๕ – ๖ ปี
-ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง
- ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
หลากหลายด้วยตนเอง (ปปช.)
- กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจน
จบ (ปปช.)
-ใช้ประโยคคาถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ใน
การค้นหาคาตอบ

๕. การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกาหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-๓
ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เวลาเรียนสาหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ
๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๑๕

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามวัย

๑๒ มาตรฐาน

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
สาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระที่ ๒ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สาระที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว
สาระที่ ๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน

๒๐๐ วัน : ๑ ปีการศึกษา

วันละ ๕ ซ.ม.
แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ : ๑๐๐ วัน
ภาคเรียนที่ ๒ : ๑๐๐ วัน

๑๖
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี
(ส้าหรับอายุ ๔ – ๖ ปี)
พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้ ชั้นอนุบาล ๒
ชั้นอนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑.๑
๑.๑.๑น้าหนัก ๑.๑.๑น้าหนักและ - การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย ที่ อาหารที่ช่วยให้ร่างกาย
น้้าหนัก
และส่วนสูง
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ดีในกิจวัตรประจาวัน
เจริญเติบโต
และส่วนสูง ตามเกณฑ์ของ ของกรมอนามัย -การทากิจวัตรประจาวัน
-บอกวิธีการปฏิบัติกิจวัตร
ตามเกณฑ์ กรมอนามัย
ประจาวันแก่ผู้อื่นได้
-บอกข้อดีและข้อเสียของการ
ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน
๑.๒ มี
๑.๒.๑
๑.๒.๑
๑. การประกอบอาหารไทย
๑ อาหารที่มีประโยชน์และไม่
สุขภาพ
รับประทาน
รับประทานอาหาร ๒. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
มีประโยชน์
อนามัยและ อาหารที่มี
ที่มีประโยชน์ได้
๓. สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจาวัน
๒ อาหารหลัก ๕ หมู่
สุขนิสัยที่ดี ประโยชน์และ หลายชนิดและดื่ม
๓ การมีเจตคติที่ดีต่อการ
ดื่มน้าสะอาด น้าสะอาดได้ด้วย
รับประทานอาหารที่มี
ได้ด้วยตนเอง ตนเอง
ประโยชน์
๔ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร

หน่วยการเรียนรู้
- อาหารดีมีประโยชน์
- ผักสดสะอาด
- ผลไม้

- อาหารดีมีประโยชน์
- ผักสดสะอาด
- ผลไม้

๑๗
๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อน
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้าห้อง
ส้วมได้ด้วย
ตนเอง

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้า
ห้องส้วมได้ด้วย
ตนเอง

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
๒. สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจาวัน
๓. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวัน
๔. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
๕.การฟังนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับสุขนิสัยที่
ดี
๖. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
๗. การรับประทานอาหาร
๘.การช่วยเหลือตนเอง
๙.การแต่งกาย
๑๐. การใช้ห้องน้าห้องส้วม

พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑.๒.๓ นอนพักผ่อน ๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
๑.๒ มี
สุขภาพ
เป็นเวลา
เป็นเวลา
อนามัยและ
สุขนิสัยที่ดี
(ต่อ)

๑ อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย - ตัวเรา
และการรักษาความปลอดภัย - หนูน้อยน่ารัก
๒ วิธีระวังรักษาร่างกายให้
- ประสาทสัมผัส
สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่
ดี
๓.วิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียงแบ่งปันและ
เคารพกฎกติกาข้อตกลงของ
การรับประทานอาหาร
๔.วิธีดูรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
๕.วิธีการแต่งกายและการแต่ง
กายด้วยตนเอง
๖. วิธีการใช้ห้องน้าอย่างถูก
วิธี

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี ประโยชน์ของการนอนหลับพักผ่อน
- พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการตรงต่อเวลา
ในกิจวัตรประจาวัน
- การตรงต่อเวลา

ปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา

หน่วยการเรียนรู้
- หนูน้อยน่ารัก

๑๘
๑.๒.๔ ออกกาลังกาย ๑.๒.๔ ออกกาลัง
เป็นเวลา
กายเป็นเวลา

๑. การเล่นอิสระ
๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๓. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัยการละเล่นพื้นบ้านไทย
๔.การเล่นเครื่องเล่นสนาม

๑. ประโยชน์ของการออกกาลังกาย- - ปลอดภัยไว้ก่อน
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูก - ของเล่นของใช้
วิธี
๓.การปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นส่วนตน
และของเล่นส่วนรวม

๕. การเล่นนอกห้องเรียน
๖. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจาวัน
๗.การปฏิบัติตนในการเล่น

สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

ชั้น อนุบาล ๒
(๔ – ๕ ปี)

๑.๓ รักษา
๑.๓.๑ เล่นและทา
ความ
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยของ ปลอดภัยด้วยตนเอง
ตนเองและ
ผู้อื่น

ชั้น อนุบาล ๓
(๕ – ๖ ปี)
๑.๓.๑ เล่นและทา
กิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
๒. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย
๓. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ
๔. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง

๑. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อ
เจ็บป่วย
๓. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า
และอุบัติภัยต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้

- ปลอดภัยไว้ก่อน
- ของเล่นของใช้

๑๙
๕. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
๖. การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่ละกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๒.๑ เคลื่อนไหว ๒.๑.๑. เดินต่อเท้าไป ๒.๑.๑. เดินต่อเท้า ๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๑. การเล่นและทาสิ่งต่าง ๆด้วย
ร่างกายอย่าง
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง ถอยหลังเป็น
๒. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ตนเองตามลาพังหรือกับผู้อื่น
คล่องแคล่ว
ได้โดยไม่ต้องกางแขน เส้นตรงได้โดยไม่ ๓. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป ๒. การดูแลสุขภาพอนามัย
ประสาน สัมพันธ์
ต้องกางแขน
ในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
๓. การออกกาลังกาย
และทรงตัวได้
๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
๒.๑.๒ กระโดดขา
๒.๑.๒ กระโดดขา ๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
การเล่นและทาสิ่งต่าง ๆด้วย
เดียวอยู่กับที่โดยไม่ เดียวไปข้างหน้าได้ ๒. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
ตนเองตามลาพังหรือกับผู้อื่น
เสียการทรงตัว
อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่เสียการทรงตัว
๒.๑.๓วิ่งหลบหลีกสิ่ง ๒.๑.๓ วิ่งหลบ
๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
การรักษาความปลอดภัยของ
กีดขวางได้
หลีกสิ่งกีดขวางได้ ๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างคล่องแคล่ว
อย่างปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้
- ของเล่นของใช้
- ตัวเรา

- ของเล่นของใช้

- ปลอดภัยไว้ก่อน

๒๐
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย ๒.๑.๔ รับลูกบอล ๑. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
การเล่นและทาสิ่งต่าง ๆด้วย
ที่กระดอนขึ้นจาก สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ ตนเองตามลาพังหรือกับผู้อื่น
ใช้มือทั้ง๒ ข้าง
พื้นได้
จับ การโยน การเตะ
๒. การเล่นพื้นบ้านของไทย
ตัวบ่งชี้
๒.๒ ใช้มือ ตา
ประสานสัมพันธ์
กัน

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๒.๒.๑ ใช้กรรไกร ตัด ๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
กระดาษ
ตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้
ตามแนวเส้นโค้ง
ได้
๒.๒.๒ เขียนรูป
๒.๒.๒ เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตามแบบ ได้ สามเหลี่ยมตาม
อย่างมีมุมชัดเจน
แบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน

- ของเล่นของใช้
- ตัวเรา

สาระการเรียนรู้รายปี
หน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก
๒. การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

-ปลอดภัยไว้ก่อน

การเล่นและทาสิ่งต่าง ๆด้วย
ตนเองตามลาพังหรือกับผู้อื่น

- ของเล่นของใช้

การเล่นและทาสิ่งต่าง ๆด้วย
ตนเองตามลาพังหรือกับผู้อื่น

- ของเล่นของใช้

๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี
๒. การทาศิลปะแบบร่วมมือ
๓. การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มี รู ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่ ๑. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
ขนาด
มี รูขนาด
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง จับ การโยน การเตะ
เซนติเมตรได้
๐.๒๕ เซนติเมตร ๒. การทาศิลปะแบบร่วมมือ
ได้
๓. การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่

๒๑
๔. การเล่นกับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรง
กรวย
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๓.๑ แสดงออก
๓.๑.๑. แสดง
๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ทางอารมณ์ได้
อารมณ์ความรู้สึก ความรู้สึกได้สอดคล้อง
อย่างเหมาะสม
ได้ตาม
กับสถานการณ์อย่าง
สถานการณ์
เหมาะสม

๓.๒ มีความรู้สึกที่ ๓.๒.๑กล้าพูด
กล้าแสดงออก
ดีต่อตนเองและ
อย่างเหมาะสม
ผู้อื่น
บางสถานการณ์

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

๑. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่าง ๆ
๒. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
๓. การเล่นบทบาทสมมติ
๔. การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
ต่างๆ
๕. การเล่นอิสระ
๓.๒.๑กล้าพูดกล้า
๑. การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
แสดงออกอย่างเหมาะสม ตนเองและผู้อื่น
ตามสถานการณ์
๒. การเล่นบทบาทสมมติ
๓. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยน
เมือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

สาระที่ควรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

๑. การสะท้อนการรับรู้อารมณ์ - บุคคลที่ควรรู้จัก
และความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น
๒. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม

๑. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
- หนูน้อยน่ารัก
ของตนเองและรับฟังความ
- การสื่อสาร
คิดเห็นของผู้อื่น
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น

๒๒
๔. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน
๕. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๓.๒ มีความรู้สึกที่ ๓.๒.๒ แสดงความ ๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ พอใจในผลงานและ
ดีต่อตนเองและ
ความสามารถของ
ความสามารถของ
ผู้อื่น
ตนเอง
ตนเองและผู้อื่น

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การทากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ
๒. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
๓. การทางานศิลปะ
๔. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
๕. การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
๖. การรับรู้และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน

๑. ความภาคภูมิใจในตนเอง
๒. การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น
๓. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้
- การสื่อสาร
- บุคคลที่ควรรู้จัก

๒๓
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๔.๑ สนใจ มี
๔.๑.๑. สนใจ มี
๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข ๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี
๑. การเล่นและทาสิ่งต่าง ๆ
ความสุขและ
ความสุขและแสดงออก และแสดงออกผ่านงาน ๒. การปั้น
ด้วยตนเองตามลาพังหรือ
แสดงออกผ่าน
ผ่านงานศิลปะ
ศิลปะ
๓. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ กับผู้อื่น
งานศิลปะ ดนตรี
๔. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก ๒. ความภูมิใจในตนเอง
และการ
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
๓. การสะท้อนการรับรู้
เคลื่อนไหว
๕. การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
อารมณ์และความรู้สึกของ
๖. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
ตนเองและผู้อื่น
๗. การทางานศิลปะ
๘. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง
๙. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ
๑๐. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข ๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
๑. การแสดงออกทาง
และแสดงออกผ่าน
และแสดงออกผ่าน
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
อารมณ์และความรู้สึกอย่าง
เสียงเพลง ดนตรี
เสียงเพลง ดนตรี
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
เหมาะสม
๔. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
๕. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้
- ของเล่นของใช้
- การสื่อสาร

- ตัวเรา
- การสื่อสาร

๒๔

ตัวบ่งชี้
๔.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี เพลง จังหวะและดนตรี

๖. การร้องเพลง
๒. การสะท้อนรับรู้อารมณ์
๗. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
และความรู้สึกของตนเอง
บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
และผู้อื่น
๘. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์
๔.การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
๕. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๖. การร้องเพลง
๗. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง
บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
๘. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา

สาระที่ควรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

๑. การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม
- ตัวเรา
๒. การสะท้อนรับรู้อารมณ์ - การสื่อสาร
และความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น

๒๕
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง

๕.๒ มีความ
๕.๒.๑ ๑ แสดงความ
เมตตา กรุณา มี รักเพื่อนและมีเมตตา
น้้าใจและ
สัตว์เลี้ยง
ช่วยเหลือแบ่งปัน

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

๑. การฟังนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๒. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
๓. การเล่นบทบาทสมมติ
๔. การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
๕.๒.๑ ๑ แสดงความรัก ๑. การฟังนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม
เพื่อนและมีเมตตาสัตว์ จริยธรรม
เลี้ยง
๒. การเล่นบทบาทสมมติ
๓. การเลี้ยงสัตว์
๔. ความเอื้ออาทร
๕. การช่วยเหลือเพื่อน
๖.การแบ่งปัน

หน่วยการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- ความเกรงใจ
๒. การกากับตนเอง
๓. การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น

- ของเล่นของใช้
- วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา

๑. คุณธรรมจริยธรรม
- สัตว์บก
- ความเมตตา กรุณา
- สัตว์น้า
๒.พฤติกรรของการเอื้อ
อาทร
๓. วิธีการช่วยเหลือเพื่อน
๔.ความหมายของการ
แบ่งปัน
๕.ประโยชน์ของการแบ่งปัน
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น

๒๖
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง

๑. การฟังนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
๒. การเล่นบทบาทสมมติ
๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน

คุณธรรมจริยธรรม
๑. ความมีน้าใจ ช่วยเหลือ
แบ่งปัน
๒. ความกตัญญู

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๕.๓ มีความเห็น ๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ ๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ ๑. การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
คุณธรรมจริยธรรม
อกเห็นใจผูอ้ ื่น
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก ท่าทางรับรู้ความรู้สึก ๒. การเล่นบทบาทสมมติ
- ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ผู้อื่น
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์
ตัวบ่งชี้
๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ ๕.๔.๑ ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จเมื่อ มอบหมายจนสาเร็จ
มีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง

- วันไหว้ครู
- วันแม่แห่งชาติ
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันเด็ก/วันครู

หน่วยการเรียนรู้
- ของเล่นของใช้

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑. การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
๒. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. คุณธรรมจริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- ความอดทน มุ่งมั่น
- ความเพียร

หน่วยการเรียนรู้
- หนูน้อยน่ารัก

๒๗
๔. การร่วมกาหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน
๕. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
๖. ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
๗.การทางานที่ได้รับมอบหมาย

๒. ข้อควรปฏิบัติในการเรียน
ในห้องเรียน
๓.สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติในห้องเรียน
๔.ผลดีของการมีความ
รับผิดชอบในการทางานที่
ได้รับมอบหมายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๕.ผลเสียของการไม่มีความ
รับผิดชอบในการทางานที่
ได้รับมอบหมายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๖.๑ช่วยเหลือ
๖.๑.๑ แต่งตัว ด้วย
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วย
- การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
คุณธรรมจริยธรรม
- หนูน้อยน่ารัก
ตนเองในการ
ตนเอง
ตนเองได้อย่าง
ประจาวัน
๑. ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจวัตร
คล่องแคล่ว
๒. ความอดทน มุ่งมั่น
ประจ้าวัน
๓. ความเพียร
๔. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี

๒๘
๖.๑.๒รับประทานอาหาร ๖.๑.๒รับประทาน
ด้วยตนเอง
อาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตรประจาวัน
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน
๓. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
๖.๑.๓ ใช้และทาความ ๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
สะอาดหลังใช้ห้องน้า ประจาวัน
ห้องส้วมด้วยตนเอง
๒. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตรประจาวัน

๑. การแสดงมารยาททีดีใน - บ้านแสนสุข
การรับประทานอาหาร
- ปฐมนิเทศ
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ความอดทน มุ่งมั่น
๔. ความเพียร

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง

๑ ความรับผิดชอบ
๒ วิธีรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

- ตัวเรา
- หนูน้อยน่ารัก
- ประสาทสัมผัส

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๖.๒ มีวินัยใน
๖.๒.๑เก็บของเล่น ๖.๒.๑ เก็บของเล่น
๑. การร่วมกาหนดข้อตกลงของห้องเรียน คุณธรรมจริยธรรม
- ของเล่นของใช้
ตนเอง
ของใช้เข้าที่ด้วย
ของใช้เข้าที่อย่าง
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
๑. ความรับผิดชอบ
- หนูน้อยน่ารัก
ตนเอง
เรียบร้อยด้วยตนเอง ห้องเรียน
๒. ความอดทน มุ่งมั่น
๓. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๓. ความเพียร
๔. พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต

๒๙
๔. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน
๕. ต้านทุจริต
๖.การเก็บของใช้ส่วนตัว
๖.๒.๒ เข้าแถว
๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลาดับก่อนหลัง ตามลาดับก่อนหลังได้
ได้ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๖.๓ ประหยัดและ ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของ
๖.๓.๑ ใช้สิ่งของ
พอเพียง
เครื่องใช้อย่าง
เครื่องใช้อย่างประหยัด
ประหยัดและ
และพอเพียงด้วย
พอเพียงเมื่อมีผู้
ตนเอง
ชี้แนะ

๕.ความหมายของ ของใช้
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม
๖.การจาแนกของใช้ส่วนตน
และของใช้ส่วนรวม
๗.การปฏิบัติตนในการใช้
ของใช้ส่วนตนและของใช้
ส่วนรวมได้ถูกต้อง
๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
๑. การแสดงมารยาทีดี
- หนูน้อยน่ารัก
ห้องเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
- ของเล่นของใช้
๒. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
๓. ความอดทน มุ่งมั่น
กิจกรรมต่าง ๆ
๔. ความเพียร
๓.การเข้าแถว
๕.การปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ในขณะเข้าแถวหรือเดินเป็น
แถว
สาระการเรียนรู้รายปี
หน่วยการเรียนรู้
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
๑. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า
๓. การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้ว
นากลับมาใช้ใหม่

๑. การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง
ใช้สิ่งของ เครื่องใช้อย่าง
ประหยัด
๒. การกากับตนเอง
๓. การเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้อยู่ใน

- ของเล่นของใช้
- ปลอดภัยไว้ก่อน

๓๐
๔. ความพอเพียง
๖. ความโปร่งใส
๗. ความตื่นรู้
๘. มุ่งไปข้างหน้า
๙. การใช้กระดาษ

ชีวิตประจาวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
๔.ความหมายของความ
พอเพียง
๕. ความหมายของความ
โปร่งใส
๖. พฤติกรรมความตื่นรู้
๗. พระราชกรณียกิจของใน
หลวงในการพัฒนาประเทศ
๘. วิธีการใช้กระดาษอย่าง
ประหยัด
๙. การใช้กระดาษได้อย่าง
ประหยัด

พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้
๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูรักษา ๗.๑.๑ มีส่วนร่วมใน
๑. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
๑. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ธรรมชาติและ
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
และการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ ธรรมชาติและ
ห้องเรียน
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

หน่วยการเรียนรู้
- โลกสวยด้วยมือเรา
- ไม้ดอกไม้ประดับ
- ต้นไม้ที่รัก
- หิน ดิน ทราย

๓๑
๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
๔. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
๕. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

๒. สิ่งแวดล้อมตาม
- ผีเสื้อแสนสวย
ธรรมชาติและการอนุรักษ์ - ข้าวแสนอร่อย
สิ่งแวดล้อม
๓. การรักษาสาธารณสมบัติ
ในห้องเรียน

๑. การคัดแยก การจัดกลุ่มและจาแนก ๑. ขยะและการคัดแยกขยะ
สิ่งต่างๆ
๒. การดูแลรักษา
- โลกสวยด้วยมือเรา
ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
สิ่งแวดล้อม
- ต้นไม้ที่รัก
๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
- อากาศ
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน
๓. การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือ
สิ่งของ เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าหรือ
แปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๔. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุ
ที่หลากหลาย
๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน

๓๒
พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๗.๒ มีมารยาท
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม ๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม ๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง ๑. การปฏิบัติตนตามมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย มารยาทไทยได้ด้วย
มารยาทไทย
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
และวัฒนธรรมไทย
และรักความเป็น ตนเอง
ได้ตามกาลเทศะ
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
- การแสดงความเคารพ
ไทย
ตนในความเป็นคนไทย
- การพูดสุภาพ
๓. การปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับ
- การกล่าวคาขอบคุณและขอ
ถือ
โทษ
๗.๒.๒ กล่าวคา
๗.๒.๒ กล่าวคา
๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง ๑. การปฏิบัติตนตามมารยาท
ขอบคุณและ
ขอ ขอบคุณและ ขอ
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
และวัฒนธรรมไทย
โทษด้วยตนเอง
โทษด้วยตนเอง
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
- การพูดสุภาพ
ตนในความ
- การกล่าวคาขอบคุณและขอ
เป็นคนไทย
โทษ
๓. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ ๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม ๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง ๑. วันสาคัญของชาติ ศาสนา
ยินเพลงชาติไทยและ ร้องเพลงชาติไทยและ ถิ่นอาศัยและประเพณีไทย
พระมหากษัตริย์
เพลงสรรเสริญพระ
เพลงสรรเสริญพระ
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ ๒. สัญลักษณ์สาคัญของชาติไทย
บารมี
บารมี
ตนในความเป็นไทย
๓. การแสดงความจงรักภักดีต่อ
๓. การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หน่วยการเรียนรู้
- วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา
- วันมาฆบูชา
- วันลอยกระทง
- วันขึ้นปีใหม่
- หนูน้อยน่ารัก
- การสื่อสาร

- วันพ่อแห่งชาติ
- วันแม่แห่งชาติ
- วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา

๓๓
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๘.๑ ยอมรับความ ๘.๑.๑ เล่นและทา
๘.๑.๑ เล่นและทา
๑. การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น ๑. การเคารพสิทธิของของตนเอง - ของเล่นของใช้
เหมือนและความ กิจกรรมร่วมกับเด็กที่ กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
๒. การเล่นและการทากิจกรรมร่วมกับ และผู้อื่น
- การสื่อสาร
แตกต่างระหว่าง แตกต่างไปจากตน
แตกต่างไปจากตน
กลุ่มเพื่อน
๒. การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
บุคคล
๓. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
กระบวนการแก้ปัญหา
ผู้อื่น
๓. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม
๔. การแสดงมารยาทที่ดี (กล่าว
ทักทาย ของโทษ ขอบคุณ)
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ ๘.๒.๑ เล่นหรือ
๘.๒.๑เล่นหรือทางาน
๑. การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น ๑. การรักษาความปลอดภัยของ
- ปลอดภัยไว้ก่อน
ทีดี
ทางานร่วมกับเพื่อน ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี ๒. การเล่นและการทากิจกรรมร่วมกับ ตนเองรวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
- ปฐมนิเทศ
กับผู้อื่น
เป็นกลุ่ม
เป้าหมาย
กลุ่มเพื่อน
อย่างปลอดภัย
- บ้านแสนสุข
๓. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ ๒. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอง
๔. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย ครัวและโรงเรียน
๓. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและ ๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง ๑. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นใน
หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
ถิ่นอาศัยและประเพณีไทย
ชีวิตประจาวัน
- ชุมชนที่รัก
และบุคคลที่คุ้นเคยได้ บุคคลที่คุ้นเคยได้
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ ๒. การแสดงมารยาทในการพูดที่ดี - การสื่อสาร
ด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตนในความเป็นคนไทย

๓๔
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
หน่วยการเรียนรู้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๘.๓ ปฏิบัติตน
๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง ๘.๓.๑ มีส่วนร่วม
๑. การร่วมกาหนดข้อตกลงของ
๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
เบื้องต้นในการเป็น ข้อตกลงและปฏิบัติ
สร้างข้อตกลงและ
ห้องเรียน
ของครอบครัวและโรงเรียน
- ปฐมนิเทศ
สมาชิกที่ดีของ
ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ปฏิบัติตามข้อตกลง ๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ - บ้านแสนสุข
สังคม
ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
ห้องเรียน
ผู้อื่น
๓. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
๓.วินัยในการรักษาความสะอาด
๔. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
ห้องเรียน
แก้ปัญหา
๕. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง
๕.การทาสะอาดห้องเรียน
๘.๓.๒ ปฏิบัติตน เป็น ๘.๓.๒ ปฏิบัติตน
๑. การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น ๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ผู้นาและผู้ตามได้ด้วย เป็นผู้นาและผู้ตามได้ ๒. การเล่นและทากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
ของครอบครัวและโรงเรียน
- ปฐมนิเทศ
ตนเอง
เหมาะสมกับ
เพื่อน
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ - หนูน้อยน่ารัก
สถานการณ์
๓. การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
ผู้อื่น
- บ้านแสนสุข
๔. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
๓. การปฏิบัติตนตามหลัก
แก้ปัญหา
ประชาธิปไตย
๕. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง

๓๕
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
หน่วยการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๘.๓ ปฏิบัติตน
๘.๓.๓ประนีประนอม ๘.๓.๓
๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
เบื้องต้นในการเป็น แก้ไขปัญหาโดย
ประนีประนอมแก้ไข แก้ปัญหา
ของครอบครัวและโรงเรียน
- ปฐมนิเทศ
สมาชิกที่ดีของ
ปราศจากการใช้
ปัญหาโดยปราศจาก ๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ ๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ - หนูน้อยน่ารัก
สังคม
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ การใช้ความรุนแรง ขัดแย้ง
ผู้อื่น
- บ้านแสนสุข
ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
๓. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม
พัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๙.๑ สนทนา
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น พูดจน ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น พูด
โต้ตอบและเล่า
จบและสนทนาโต้ตอบ จนจบและสนทนา
เรื่องราวให้ผู้อื่น สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เข้าใจ
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

สาระการเรียนรู้รายปี

หน่วยการเรียนรู้

ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
๒. การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง บท
ร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ
๓. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย

- มารยาทในการฟังและการพูด
- การบอกความหมายของใช้ส่วน
ตนและของใช้ส่วนรวม
- การจาแนกของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม

- หนูน้อยน่ารัก
- ปลอดภัยไว้ก่อน
- เวลา
- กลางวัน กลางคืน
- การสื่อสาร

๓๖

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง

๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๙.๒ การอ่าน
๙.๒.๑ อ่านภาพ
๙.๒.๑ อ่านภาพ
เขียนภาพและ สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้ง สัญลักษณ์ คา ด้วย
สัญลักษณ์ได้
ชี้หรือกวาดตามอง
การชี้หรือกวาดตา
ข้อความตามบรรทัด

๔. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ
๕. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
ๆ
๖. การเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
๗.การคิดแยกแยะ
๑. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
- การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา - การสื่อสาร
และความต้องการ
เพือ่ สื่อความหมายใน
- เวลา
๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
ชีวติ ประจาวัน
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง
ๆ
๓. การเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

หน่วยการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
๑. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
หลากหลาย/ประเภท/รูปแบบ
ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
๒. การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง การอ่าน ชีวติ ประจาวัน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ

- หนูน้อยน่ารัก
- การสื่อสาร

๓๗

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร

มองจุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ
๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธี ที่คิด
ขึ้นเอง

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑0.๑ มี
๑0.๑.๑ บอก
๑0.๑.๑ บอก
ความสามารถในการ ลักษณะและ
ลักษณะ
คิดรอบยอด
ส่วนประกอบของสิ่ง ส่วนประกอบ การ
ต่าง ๆ จากการ
เปลี่ยนแปลง หรือ

๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านที่ถูกต้อง
๑. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือ
คาคุ้นเคย
๒. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคา
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่
๓. การเล่นเกมทางภาษา
๔. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง
๕. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ
๖. การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก/
คาคุ้นเคย
๗. การคิดสะกดคาและเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ

๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ
๑ การเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ
นามสกุล
- การสื่อสาร
๒ การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจาวัน
๓ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

- การเปลี่ยนแปรงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว

- ฝนจ๋า
- วิทยาศาสตร์น่ารู้
- เวลา
- อากาศ

๓๘
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส

ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
๑๐.๑.๒ จับคู่และ ๑๐.๑.๒จับคู่และ
เปรียบเทียบความ เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่
โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียง
สังเกตพบ ๒ ลักษณะ
ลักษณะเดียว
ขึ้นไป

๒. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน
๑. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะความ
ยาว /ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
๒. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จาแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ และรูปร่าง
รูปทรง
๓. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๔. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช้หน่วยมาตรฐาน
๕. ระบบคิดฐาน ๒ และระบบคิดฐาน
๑๐

- ข้าวแสนอร่อย
- ฤดูหนาว
- ฤดูร้อน
- ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว
๑.ลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก
๒.รูปร่างและรูปทรง
๓.เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๔.เวลา
๕. ระบบคิดฐาน ๒ และระบบ
คิดฐาน ๑๐
๖. การแยกแยะระหว่างระบบ
คิดฐาน ๒ และระบบคิดฐาน
๑๐

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑๐.๑ มี
๑0.๑.๓ จาแนก ๑0.๑.๓ จาแนกและ ๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปรงและ
ความสามารถ และจัดกลุ่มสิ่ง
จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดย ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
ต่าง ๆ โดยใช้

- ฝนจ๋า
- วิทยาศาสตร์น่ารู้
- เวลา
- อากาศ
- ข้าวแสนอร่อย
- ฤดูหนาว
- ฤดูร้อน

หน่วยการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด

- วิทยาศาสตร์น่า
รู้
- คณิตคิดสนุก

๓๙
ในการคิดรอบ อย่างน้อย ๑
ยอด
ลักษณะเป็น
เกณฑ์

ใช้ตั้งแต่ ๒ ลักษณะขึ้น ๒. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ ตาม
ไปเป็นเกณฑ์
ลักษณะความยาว /ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
๓. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง
๔. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
๕. การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ
๖. การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
๑๐.๑.๔
๑ๆ.๑.๔ เรียงลาดับ
๑. การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน สิ่งของต่าง ๆ
เรียงลาดับสิ่งของ สิ่งของหรือเหตุการณ์ ๒. การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ลาดับ
๓. การบอกและแสดงอันดับของสิ่งต่างๆ
อย่างน้อย 4
ลาดับ

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑๐.๒ มี
๑๐.๒.๑ระบุสาเหตุหรือ ๑0.๒.๑อธิบายเชื่อมโยง
๑. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
ความสามารถ ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน มีเหตุผล
ในการคิดเชิง หรือการกระทาเมื่อมีผู้ เหตุการณ์หรือการกระทา ๒. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่าง
เหตุผล
ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
มีเหตุผล
๓. การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน สิ่งของ
ต่าง ๆ
๔. การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์
ตามช่วงเวลา

รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร
จานวน และส่วนประกอบ

- สีเส้นรูปทรง
- คมนาคม

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร
จานวน และส่วนประกอบ

- คณิตคิดสนุก
- สีเส้นรูปทรง
- ผีเสื้อแสนสวย

หน่วยการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร
จานวน และส่วนประกอบ

- คณิตคิดสนุก
- วิทยาศาสตร์น่า
รู้

๔๐
๕. การบอกและแสดงอันดับของสิ่งต่างๆ
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

๑๐.๒.๒ คาดคะเน สิ่งที่
อาจจะ เกิดขึ้นและมีส่วน
ร่วมในการลงความคิดเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

๑. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่
ต่างกัน
๒. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทา
๓. การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้รายปี
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
ประสบการณ์ส้าคัญ
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑๐.๓
๑๐.๓.๑ตัดสินใจ
๑๐.๓.๑ตัดสินใจเรื่อง ๑. การคิดตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ความสามารถ เรื่องง่าย ๆ และเริ่ม ง่าย ๆ และยอมรับผล แก้ปัญหา
ในการคิด
เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
๒. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
แก้ปัญหาและ
๓. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ตัดสินใจ
๔. การบอกและแสดงตาแหน่งทิศทางและระยะทางของ
สิ่งต่างๆ
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา ๑. การมีส่วนร่วมในวิธีการแก้ปัญหา
และแก้ปัญหาโดย สร้างทางเลือกและ
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ลองผิดลองถูก
เลือกวิธีแก้ปัญหา

๑. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์
๒. การรู้จักเกี่ยวกับดิน น้า
ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ แรงและพลังงานใน
ชีวิตประจาวันที่แวดล้อมเด็ก

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
๒. การเคารพสิทธิของตนเอง
และของผู้อื่น
๓. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
๑. การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
๒. การเคารพสิทธิของตนเอง
และของผู้อื่น

- ฝนจ๋า
- สัตว์บก
- สัตว์น้า
- เวลา
- ดิน หิน ทราย
- ข้าวแสนอร่อย
- ผีเสื้อแสนสวย

หน่วยการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์น่า
รู้
- การสื่อสาร
- เวลา
- ชุมชนที่รัก
- วิทยาศาสตร์น่า
รู้
- คณิตคิดสนุก

๔๑
๓. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน

๓. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

- สีเส้นรูปทรง
- ผีเสื้อแสนวย

พัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ ท้างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์

ชั้น อนุบาล ๒
(๔ – ๕ ปี)
๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

ชั้น อนุบาล ๓
(๕ – ๖ ปี)
๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

หน่วยการ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ
- วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
๒. การเขียนและการเล่นกับสี
การทางานศิลปะอย่างถูกวิธีและ
๓. การปั้น
ปลอดภัย เช่น กรรไกร
๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
๕. การทางานศิลปะที่นาวัสดุ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
แล้วมาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
๗. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุที่
หลากหลาย

- ของเล่นของใช้
- ปลอดภัยไว้
ก่อน

๔๒
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑๑.๒ แสดง
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
ท่าทาง/
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
เพื่อสื่อสารความคิด
เคลื่อนไหวตาม ความคิด ความรู้สึก ของ ความรู้สึก ของตนเองอย่าง
จินตนาการอย่าง ตนเองอย่างหลากหลาย หลากหลายและแปลกใหม่
สร้างสรรค์
หรือแปลกใหม่

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ

สาระที่ควรเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
- ตัวเรา
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- คมนาคม
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ - ผีเสื้อแสนสวย
๔. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว
๕. การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและ
พื้นที่
๖. การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี
๗. การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี

๔๓
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะกับวัย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
ชั้น อนุบาล ๒
ชั้น อนุบาล ๓
(๔ – ๕ ปี)
(๕ – ๖ ปี)
๑๒.๑มีเจตคติที่ ๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม ๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
ดีต่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ หนังสือมาอ่านและเขียน
ตัวหนังสือที่พบเห็น
สื่อความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการ่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ

หน่วยการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท /รูปแบบ
๒. การคาดเดา วิลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้า ๆ กันจากนิทาน เพล่ง คา
คล้องจอง
๓. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ

๑. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา
เพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจาวัน
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ

- การสื่อสาร

๑. การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
คาตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ
๓. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะ หา
ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

- การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ - เวลา
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- วิทยาศาสตร์น่ารู้
- อากาศ
- ชุมชนที่รัก

๔๔
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะกับวัย (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

ชั้น อนุบาล ๒
(๔ – ๕ ปี)
๑๒.๒ มี
๑๒.๒.๑ค้นหาคาตอบ
ความสามารถใน ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตาม
การแสวงหา
วิธีการของตนเอง
ความรู้

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คาถามว่า
“ที่ ไหน” “ทาไม” ใน
การค้นหา คาตอบ

ชั้น อนุบาล ๓
(๕ – ๖ ปี)
๑๒.๒.๑ค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ โดย
วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเอง

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คาถามว่า
“เมื่อไหร่” “อย่างไร”
ในการค้นหาคาตอบ

หน่วยการ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้รายปี
ประสบการณ์ส้าคัญ
๑. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๒. การสารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลจากการสืบเสาะ หาความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย
๑. การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ

สาระที่ควรเรียนรู้
๑. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ - การสื่อสาร
ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจาวัน
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือและตัวหนังสือ
- การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว

- วิทยาศาสตร์
น่ารู้
- เวลา
- อากาศ

๔๕
สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจาก
นาสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจัดหมายที่กาหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจาเนื้อหา ครู
สามารถกาหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์สาคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคานึงถึงประสบการณ์และสิง่ แวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของ
ตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดง
ความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกากับตนเอง การเล่นและทาสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลาพัง
หรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรูส้ ึกของ
ตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน
และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน สถานที่สาคัญ วันสาคัญ อาชีพของ
คนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สาคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ ทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ ทุจริต พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม (ปปช.)
๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และพลังงานใน
ชีวิตประจาวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ
๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจาวัน ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้าหนัก
จานวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
คุณภาพผู้เรียน จบระดับชั้นปฐมวัย (ปปช.)
 รู้และเข้าใจ ความหมายของของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ความโปร่งใส ความตื่นรู้
มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร ความพอเพียง การแบ่งปัน ความละอายและความไม่ทนต่อ การทุจริต ระบบคิดฐานสอง
และระบบคิดฐานสิบ
 รู้และเข้าใจ การแบ่งปัน การจัดเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวมให้เป็น ระเบียบ การเข้าแถว
การแต่งกายด้วยตนเอง การรับประทาน การใช้น้าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน การใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธีการใช้
กระดาษอย่างประหยัด รู้จักการทิง้ ขยะให้ถูกประเภทและถูกที่
 แยกแยะวิธีการใช้และการเก็บของเล่น ระหว่างของใช้ส่วนตนและส่วนรวม
 ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแบ่งปัน การเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ให้เป็นระเบียบ เข้าแถว
โดยไม่แซงคิวผู้อื่น แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์
 ปฏิบัติตนในการใช้น้าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธีใช้กระดาษ ๒ หน้า รับประทาน
อาหารให้หมดจาน ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกที่

๔๖
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
 เกิดความละอายและความไม่ทนในการนาของเล่นของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับ อนุญาตและไม่เก็บ
ของเล่นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม การรับประทานอาหารไม่หมดจาน เข้าแถว โดยแซงคิวผู้อื่น การแต่งกายไม่ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ ไม่ประหยัดน้าขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้าไม่ถูกวิธี ใช้กระดาษอย่างไม่ประหยัด รวมทั้งไม่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของความมีวินัยในการเล่นของเล่น การใช้ของใช้ ส่วนตนและส่วนรวม การ
รักษาความสะอาดของห้องเรียน และมีความรับผิดชอบในการทางาน ที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ ไม่ลอกหรือนาผลงา
นของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
และมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๗. การจัดประสบการณ์
การจั ด ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อายุ ๓-๖ ปี เป็ น การจั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะ
การบูรณาการผ่านการเล่นด้วยโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ห้า การจัดประสบการณ์ควรยืดหยุ่นให้มี
สาระที่ควรเรียนรู้ที่เด็กสนใจและการกาหนดกิจกรรมให้เด็กในแต่ละวันไม่จัดเป็นรายวิชา การให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เด็กจะได้ รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทั กษะ
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้
๑. หลักการจัดประสบการณ์
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์
รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
๑.๓ จั ด ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นา โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒนาการของเด็ก
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนาผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
๒. แนวทางการจัดประสบการณ์
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทางานของสมอง ที่
เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จัดประสบการณ์ใ ห้ส อดคล้ องกั บแบบการเรี ยนรู้ข องเด็ก เด็ก ได้ ลงมื อกระทา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง

๔๗
๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้
๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทาและนาเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ
๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่ง เสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัย ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้ง ในลักษณะที่มีก ารวางแผนไว้ล่วงหน้ าและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
๒.๙ จัดทาสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล นามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผนการ
สนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
๓. การจัดกิจกรรมประจ้าวัน
กิจกรรมสาหรับเด็กอายุ ๔ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถนามาจัดเป็นกิจกรรมประจาวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทากิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจาวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้องคานึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจาวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน ดังนี้
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจาวัน
๑. กาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น
วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาที
วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาที
วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาที
๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกินกว่า ๒๐ นาที

๔๘
๓. กิจกรรมที่ เด็ก มีอิ สระเลือกเล่ นเสรี เพื่ อช่ วยให้ เด็ก รู้จั กเลือ กตัด สิน ใจ คิ ด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ฯลฯ ใช้เวลา
ประมาณ ๔๐-๖๐ นาที
๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้
ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรมที่ใช้กาลังและไม่ใช้กาลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้อง
ออกกาลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกาลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้ง นี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้องคานึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ การประสานสัมพันธ์ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นปีนป่ายอย่าง
อิสระ และเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย การหยิบจับสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
ช้อนส้อม สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ
๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง
ให้เด็ก มีความรู้สึกที่ ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อ มั่น กล้ าแสดงออก มีวินัย รับผิด ชอบ ซื่ อสัตย์
ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับ
ถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัด สินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน มีนิสัย
รักการทางาน รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้
เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างสม่าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทาความ
สะอาดร่างกาย เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อ
เล่นหรือทางานเสร็จ
๓.๒.๕ การพั ฒ นาการคิ ด เป็ น การพั ฒ นาให้ เ ด็ ก มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สังเกตจาแนก เปรียบเทียบสืบเสาะหาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น เชิญ

๔๙
วิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึก
ออกแบบและสร้างชิ้นงาน และทากิจกรรมเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาในการสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคาถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้
จัดกิจกรรมทางภาษา ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝัง ให้เด็กได้
กล้าแสดงออกในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้ อมต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคานึง ถึง หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็น
สาคัญ
๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง
๘. การจัดสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสาคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้
สนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดัง นั้น การจัดเตรีย ม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรง ที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้งห้าจึงจาเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของ
หลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ความสะอาด ความปลอดภัย
๒. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
๓. ความสะดวกในการทากิจกรรม
๔. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้าห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ
๕. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้าหนัก จานวน สีของสื่อและเครื่องเล่น
๖. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
หลักสาคัญในการจัดต้องคานึง ถึง ความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวเองของเด็ก ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจ
จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้
๑. พื้นที่อ้านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือที่แขวนผลงาน
๑.๒ ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทาเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล
๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจทาเป็นช่องตามจานวนเด็ก

๕๐
๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ
๑.๕ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องกาหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็กสามารถจะ
ทางานได้ด้วยตนเอง และทากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น
๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของ
ห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ
มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯลฯ ที่สาคัญจะต้องมีของเล่ น วัสดุ
อุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกกาหนดไว้ในตาราง
กิจกรรมประจาวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาที การจัดมุมเล่นต่างๆ ผู้สอน
ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓ – ๕ มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้อง
๓.๒ ควรได้มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก
๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้
เรื่องผีเสื้อ ผู้สอนอาจจัดให้มีการจาลองการเกิดผีเสื้อเป็ นร่องรอย ไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือ
มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
๓.๔ ควรเปิด โอกาสให้เ ด็ก มีส่ วนร่ว มในการจัด มุม เล่ น ทั้ง นี้เ พื่อ จูง ใจให้ เด็ กรู้ สึก เป็ น
เจ้าของ อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น
๓.๕ ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า เมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้อง
จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อย
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน
คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น
พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัย ภายในบริ เวณสถานศึกษาและบริเ วณรอบนอก
สถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งต่างๆเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
1. บริเวณสนามเด็กเล่น มีการจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้
สนามเด็กเล่น มีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นที่สาหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ
รวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง พื้นดินสาหรับขุด ที่เล่นน้า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่น
สนามสาหรับ การปีนป่าย การทรงตัว ฯลฯ ทั้ง นี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตรา
เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด
2. ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่
ต้องการความสงบหรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง

๕๑
๓. บริเวณธรรมชาติ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา มีไม่มาก
นัก อาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ ๓ มิติ เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่
ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน
สื่อที่เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของจริง ภาพถ่าย
ภาพโครงร่าง และ สัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย ตัวอย่างสื่อประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้
กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม
๑. มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้
๑.๑ มุมบ้าน
 ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจาลอง เช่น เตา กระทะ ครก กาน้า
เขียง มีดพลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง ฯลฯ
 เครื่องเล่นตุ๊กตา เสื้อผ้าตุ๊กตา เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตา
 เครื่องแต่งบ้านจาลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแป้ง หมอนอิง กระจกขนาดเห็นเต็มตัว
หวี ตลับแป้ง ฯลฯ
 เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ตารวจ ชุด
เสื้อผ้าผู้ใหญ่ ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ
 โทรศัพท์ เตารีดจาลอง ที่รีดผ้าจาลอง
 ภาพถ่ายและรายการอาหาร
๑.๒ มุมหมอ
 เครื่องเล่นจาลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย เช่น หูฟัง เสื้อคลุมหมอ
ฯลฯ
 อุปกรณ์สาหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ
๑.๓ มุมร้านค้า
 กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้แล้ว
 อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจาลอง ฯลฯ

๕๒
๒. มุมบล็อก
 ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน จานวนตั้งแต่ ๕๐ ชิ้นขึ้นไป
 ของเล่นจาลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ
 ภาพถ่ายต่างๆ ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลาสติก แยกตาม
รูปทรง ขนาด
๓. มุมหนังสือ
 หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคาและประโยคสั้นๆพร้อมภาพ
 ชั้นหรือที่วางหนังสือ
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เสื่อ พรม หมอน ฯลฯ
 สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน
 อุปกรณ์สาหรับการเขียน
 อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่นเทป ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน หูฟัง ฯลฯ
๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา
 วัสดุต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่าง ๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ
 เครื่องมือเครื่องใช้ในการสารวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เข็มทิศ เครื่องชั่ง ฯลฯ
๕.มุมอาเซียน
 ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
 คากล่าวทักทายของแต่ละประเทศ
 ภาพการแต่งกายประจาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
กิจกรรมสร้างสรรค์ ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
๑. การวาดภาพและระบายสี
 สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีชอล์ก สีน้า
 พู่กันขนาดใหญ่ (ประมาณเบอร์ ๑๒ )
 กระดาษ
 เสื้อคลุม หรือผ้ากันเปื้อน
๒. การเล่นกับสี
 การเป่าสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้า
 การหยดสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้า
 การพับสี มี กระดาษ สีน้า พู่กัน
 การเทสี มี กระดาษ สีน้า
 การละเลงสี มี กระดาษ สีน้า แป้งเปียก

๕๓
๓. การพิมพ์ภาพ
 แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้ ก้านกล้วย ฯลฯ
 แม่พิมพ์จากวัสดุอื่น ๆ เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง ฯลฯ
 กระดาษ ผ้าเช็ดมือ สีโปสเตอร์ (สีน้า สีฝุ่น ฯลฯ)
๔.การปั้น เช่น ดินน้ามัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่างๆ ไม้นวดแป้ง ฯลฯ
๕.การพับ ฉีก ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก
ปลายมน กาวน้าหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ
๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม
กาว กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ
๗. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ
๘.การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ
๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ พลาสติกชิ้นเล็กๆ รูปทรงต่างๆ ผู้เล่นสามารถนามาต่อเป็น
รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ
๑๐.การสร้างรูป เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือกผูกดึงให้เป็น
รูปร่างต่าง ๆ
เกมการศึกษา ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้
๑. เกมจับคู่
จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน
จับคู่ภาพเงา
จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก
จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ใช้คู่กัน
จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย
จับคู่ภาพกับโครงร่าง
จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน
จับคู่ภาพที่ซ่อนกัน
จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม
จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
จับคู่แบบอุปมาอุปไมย
จับคู่แบบอนุกรม
๒. เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก ฯลฯ

๕๔
๓. เกมจัดหมวดหมู่
ภาพสิ่งต่าง ๆ ที่นามาจัดเป็นพวก ๆ
ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจาวัน
ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต
๔. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
โดมิโนภาพเหมือน
โดมิโนภาพสัมพันธ์
๕. เกมเรียงล้าดับ
เรียงลาดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง
เรียงลาดับขนาด
๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ล็อตโต้)
๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม)
๘. เกมพื้นฐานการบวก
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๑. สื่อของจริงที่อยู่ ใกล้ตัว และสื่อจากธรรมชาติ หรือวัสดุท้ องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้
เปลือกหอย เสื้อผ้า ฯลฯ
๒. สื่อที่จาลองขึ้น เช่น ลูกโลก ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ
๓. สื่อประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ
๔. สื่อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์
กิจกรรมกลางแจ้ง ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นสาหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ
๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ
๓. ที่เล่นน้า มีภาชนะใส่น้าหรืออ่างน้าวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี
เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง กรวยกรอกน้า
ตุ๊กตายาง ฯลฯ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รามะนา กลอง ฯลฯ
๒. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบิ้น แถบผ้า ห่วง หวาย ถุงทราย
ฯลฯ
การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี้
๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน

๕๕
๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา
๔. มีวิธีการใช้ง่ายและนาไปใช้ได้หลายกิจกรรม
๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย
๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้นๆไม่ซับซ้อน
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้
๙. เลือกสื่อเพื่อใช้ฝึกและส่งเสริมการคิดเป็น ทาเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ
การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาได้หลายวิธี คือ
๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่ ง ต่างๆ เช่น ศูนย์สื่อ ของสถานศึกษาของรั ฐบาล หรื อ
สถานศึกษาเอกชน ฯลฯ
๒. จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามลาดับความจาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ ที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์
๓. ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัย และหาง่ายเป็นเศษวัส ดุเหลือใช้ที่มี
อยู่ในท้อ งถิ่นนั้น ๆ เช่น กระดาษแข็ง จากลัง กระดาษ รูปภาพจากแผ่ นป้ายโฆษณารูป ภาพจากหนัง สื อ
นิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น
ขั้นตอนการด้าเนินการผลิตสื่อส้าหรับเด็ก มีดังนี้
๑. สารวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด
๒. วางแผนการผลิ ต โดยก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายและรู ป แบบของสื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ วั ย และ
ความสามารถของเด็ก
สื่อนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้
๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว้
๔. นาสื่อไปทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งเพื่อหาข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
๕. นาสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง
การใช้สื่อ ดาเนินการดังนี้
๑.การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ มีขั้นตอน คือ
๑.๑ เตรียมตัวผู้สอน
ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ
จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกัน
ทดลองใช้สื่อก่อนนาไปใช้จริง
๑.๒ เตรียมตัวเด็ก

๕๖
ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน
เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทาลาย เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่
๑.๓ เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน้าไปใช้
จัดลาดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง เพื่อความสะดวกในการสอน
ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ
๒.การน้าเสนอสื่อ เพื่อให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรม
วงกลม / กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
๒.๒ ใช้สื่อตามลาดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กาหนดไว้
๒.๓ ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน เพราะจะทาให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมที่สอน
๒.๔ ผู้สอนควรยื น อยู่ ด้ า นข้ า งหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืนหันหลังให้เด็ก
จะต้องพูดคุยกับเด็ก และสังเกตความสนใจของเด็ก พร้อมทั้งสารวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น
๒.๕ เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ
ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้
๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน
๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตกเป็น
อันตรายต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอี้ที่ใหญ่และสูง เกินไป หรือไม่ควรมีขนาดเล็ก
เกินไป เด็กอาจจะนาไปอมหรือกลืนทาให้ติดคอ หรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก ลูกแก้วเล็ก ฯลฯ
๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เป็นสัน
๔. น้้ า หนั ก ไม่ ควรมี น้ าหนั กมาก เพราะเด็ กยกหรื อหยิ บไม่ ไหว อาจจะตกลงมาเป็ น
อันตรายต่อตัวเด็ก
๕. สื่อหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ
๖. สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น สีสะท้อนแสง ฯลฯ
การประเมินการใช้สื่อ
ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพื่อจะได้ทราบว่าสื่อนั้นช่วย
ให้เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้นามาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต
ดังนี้
๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด
๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด

๕๗
๓. สื่อ นั้นช่ วยให้ก ารสอนตรงกับ จุด ประสงค์ห รือไม่ ถูกต้ องตามสาระการเรีย นรู้ และ
ทันสมัยหรือไม่
๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
การเก็บ รักษา และซ่อมแซมสื่อ
การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้าใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก โดยดาเนินการดังนี้
๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกัน
จัดเก็บหรือจัดวางไว้ด้วยกัน
๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง
๓. ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปร่งใส เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับ
เพื่อให้สะดวกในการขนย้าย
๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ
เพื่อเด็กจะได้เก็บเข้าที่ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์
ควรใช้สื่อของจริง ภาพถ่ายหรือสาเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรคาติดคู่กับ
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
๕. ตรวจสอบสื่อหลังจากที่ใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จานวนครบถ้วนหรือไม่
๖. ซ่อมแซมสื่อชารุด และทาเติมส่วนที่ขาดหายไปให้ครบชุด
การพัฒนาสื่อ
การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้สารวจ
ข้อมูล สภาพปัญหาต่างๆของสื่ อทุกประเภทที่ใช้อ ยู่ว่ามี อะไรบ้ างที่จ ะต้องปรับปรุ ง แก้ไ ข เพื่ อจะได้
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ
แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ใช้ได้สะดวกไม่ซับซ้อนเกินไปเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒. รักษาความสะอาดของสื่อ ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้าได้ เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้
สะอาด เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย
๓. ถ้ า เป็ น สื่ อ ที่ ผู้ ส อนผลิ ต ขึ้ น มาใช้ เ องและผ่ า นการทดลองใช้ ม าแล้ ว ควรเขี ย นคู่ มื อ
ประกอบการใช้สื่อนั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจานวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและ
เก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุง พร้อมสื่อที่ผลิต
๔. พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์ คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนาการและเป็นของ
เล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน

๕๘
แหล่งการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหนองบัวได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้
๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยากรหรือผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ที่จัดหามาเพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจอย่างกระจ่างแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่
ผู้นาชุมชน
เจ้าหน้าที่ในชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พระสงฆ์
พ่อค้า – แม่ค้า
ผู้ปกครอง
ช่างตัดผม / ช่างเสริมสวย
ครู
ภารโรง ฯลฯ
๒. แหล่ งเรียนรู้ ภายในชุมชน ได้แก่ แหล่ง ข้อมู ลหรือแหล่ง วิทยากรต่างๆ ที่อยู่ใ นชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงโลกภายในและโลก
ภายนอก (inner world & outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย ได้แก่
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัว
ตลาดสด
วัดในชุมชน
สถานพยาบาล
ที่ทาการเทศบาลนครอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์อุดรธานี
ร้านค้าในชุมชน
ร้านตัดผมชาย-หญิง
๓. สถานที่ส้าคัญต่างๆ ได้แก่ แหล่งความรู้สาคัญต่างๆ ที่เด็กให้ความสนใจ ได้แก่
 ศาลเจ้าปู่ – ย่า อุดรธานี
 ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน อุดรธานี
 วัดอาจสุรวิหาร
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
 วัดธรรมเสนา
 สวนสาธารณะหนองประจักษ์
 พระตาหนักหนองประจักษ์

๕๙
 สวนสาธารณวังมัจฉา
 ท้องฟ้าจาลอง เทศบาลนครอุดรธานี ฯลฯ
๙. การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๔-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติ
ที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนามาจัดทาสารนิทัศน์หรือจัดทาข้อมูล
หลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสาหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอก
เรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นาข้อมูล
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคน
ได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี
๔. ประเมิ นพัฒนาการตามสภาพจริง จากกิ จกรรมประจ าวันด้ว ยเครื่ องมือและวิธี การที่
หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทาข้อมูลและนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก
สาหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ
๑๐. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือ กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อ ส่ง เสริ มให้เ ด็กบรรลุมาตรฐานคุ ณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ ตั วบ่ง ชี้และสภาพที่พึง ประสงค์ตามที่ห ลักสูต รการศึกษาปฐมวัยกาหนด สถานศึกษาต้อ ง
คานึงถึง วิ สัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น การ
ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
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๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาจะต้ อ งสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมเศรษฐกิ จ และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควร
ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ศึกษาทาความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูต รการศึกษาปฐมวัย
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพ
ปัจจุบัน สภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๒ จัดทาหลักสูตรสถานศึ กษา โดยกาหนดปรั ชญา วิ สัยทัศ น์ ภารกิจหรื อ พันธกิ จ
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ตัว บ่ง ชี้ สภาพที่พึง ประสงค์ โดยโครงสร้า งหลักสูต ร
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพื่อกาหนดประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรรู้ในแต่
ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่ง สถานศึกษาอาจกาหนดโครงสร้าง
หลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนนา
หลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากที่
ได้ จัด ทาแล้ ว โดยอาศั ยความคิ ดเห็น จากผู้ ใช้ หลั กสู ตร ผู้ มีส่ วนร่ว มในการทาหลั กสู ตร ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการดาเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ว่าหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้
หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อ
สรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดทาควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร
๑๑. การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
การสร้ า งรอยเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย กั บ ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่าง
ดี สามารถพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งราบรื่ น การเชื่ อ มต่ อ ของการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย กั บ ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลสาเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น บุ คคลส าคั ญ ที่ มี บ ทบาทเป็ น ผู้ นาในการสร้ า งรอยเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทาความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะ
เอื้อต่อการเชื่อมต่อการศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
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๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้งสองระดับ
จะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้
๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและ
บุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาทาความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้ง สองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ
ร่วมกัน
๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ
๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดทาเอกสารเผยแพร่
ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับและให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี
ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการ
ช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้
๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย
ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้ นประถมศึก ษาปีที่ ๑ และสร้า งความเข้า ใจให้กั บพ่อ แม่ ผู้ป กครองและบุคลากรอื่น ๆ
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ซึ่งจะทาให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการ
เรียนรู้ใหม่ต่อไป
๒.๒ พู ด คุ ย กั บ เด็ ก ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ดี ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทาความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการสารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา
ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรดาเนินการ
ดังนี้

๖๒
๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทาความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอน
และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน
๓.๒ จั ด สภาพห้ อ งเรี ย นให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ห้ อ งเรี ย นระดั บ ปฐมวั ย โดยจั ด ให้ มี มุ ม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนัง สือ มุมของเล่น
มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๓.๔ จัดกิจกรรมช่ว ยเหลือ ส่ง เสริมการเรียนรู้ ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล
๓.๕ เผยแพร่ ข่ า วสารด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เด็ ก พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตร
หลาน และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ
๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด
๔.๔ จัดเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่ วมกัน
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กาลังใจ
๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้บุตร
หลานปรับตัวได้ดีขึ้น

