
๑ 
 
๑.ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 โรงเรียนบ้านหนองบัว จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๔–๖ ปี บริบูรณ์ บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูท่ี
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีอบอุ่นให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กให้เต็มศักยภาพ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือท า ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ 
เข้าใจเด็กทุกคน โดยสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ต่อไป ปลูกฝังจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 
๒.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านหนองบัว มุ่งเนน้พัฒนานักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมน าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวหน้าและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ก้าวสู่โลกอนาคต ภายในปี ๒๕๖๔ มีความรู้ ความ
เข้าใจคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  อายและไม่ทนต่อการทุจริต  มี
จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นพลเมืองท่ีมีความความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 พันธกิจ 
 ๑. จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๓. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๔. จัดกิจกรรมพัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมนักวทิยาศาสตร์น้อย 
  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเห็นคุณค่า และความส าคัญของความเป็นไทย 

    ๖. เป็นพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักแยะแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
มีจิตพอเพียงและไม่ทนต่อการทุจริต 
     

 เป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ  
 ๒. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
 ๓. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห ์
 ๕. นักเรียนเห็นคุณค่า มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย 



๒ 
 
 ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นพลเมืองที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

๓. จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งใหเ้ด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

๔. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  ๔-๖  ปี  ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 

๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กัน 
 

๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานท่ี ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 

๓.พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานท่ี ๙  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานท่ี ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 



๓ 
 
เหมาะสมกับวัย 

 

ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งช้ี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

 

สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภาพท่ีพึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เกิดกับเด็ก บนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดสาระ
เรียนรู้ใน การจัดประสบการณ์ กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีน้้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ปี 

-น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย -น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมน้ าสะอาด
ด้วยตนเอง 

-รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ได้หลายชนิด
และด่ืมน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
(ปปช.) 

-ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

มีวินัยในตนเอง (ปปช.) มีวินัยในตนเอง (ปปช.) 

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(ปปช.) 

ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
(ปปช.) 

- ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ าห้อง 

- ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วม 

-นอนพักผ่อนเป็นเวลา -นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
-ออกก าลังกายเป็นเวลา -ออกก าลังกายเป็นเวลา 

 



๔ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง -เล่นและท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง

ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์
กัน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

-เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน 

-กระโดดขาเดียวอยู่กับท่ีได้โดยไม่เสียการทรงตัว -กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 

-วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้ -วิ่งหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
-รับลูกบอลได้ด้วยมือท้ังสองข้าง -รับลูกบอลท่ีกระดอนขึ้นจากพื้นได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้ -ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
-เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน -เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
-ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์ ๐.๕ ซม.ได้ -ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได้ 

 
๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม  

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ -แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ

สถานการณ์อย่างเหมาะสม 
 
 
 



๕ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี

-กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

-กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
(ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- มีวินัยในตนเอง (ปปช.) - มีวินัยในตนเอง (ปปช.) 
- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ (ปปช.)  

- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันได้ (ปปช.) 

- เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ (ปปช.) 

- เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
(ปปช.) 

- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 

 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ -สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน

ศิลปะ 
-สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ ดนตรี 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ซ่ือสัตย์ สุจริต 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของของผู้อื่น
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง 

 

 



๖ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้้าใจและช่วยเหลือแบ่งปนั 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 

-แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เล้ียง -แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เล้ียง 

- แสดงความรักเพื่อน และเมตตาสัตว์เล้ียง (ปปช.) - แสดงความรักเพื่อน และเมตตาสัตว์เล้ียง 
(ปปช.) 

- ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
(ปปช.) 

- ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
(ปปช.) 

-ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ -ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

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

- ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น การเสียสละส่ิงของหรือ
ทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น แต่ส่ิงของหรือ
ทรัพย์สิน นั้นจะต้องได้มาโดยสุจริต ไม่ใช่ได้มา
จากการลักขโมยของผู้อื่น (ปปช.) 

- ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น การเสียสละส่ิงของหรือ
ทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น แต่ส่ิงของหรือ
ทรัพย์สิน นั้นจะต้องได้มาโดยสุจริต ไม่ใช่ได้มา
จากการลักขโมยของผู้อื่น (ปปช.) 

- มีเมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
(ปปช.) 

- มีเมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
(ปปช.) 

- รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธ ี 
(ปปช.) 

- รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธ ี
(ปปช.) 

- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง (ปปช.) - ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
(ปปช.) 

- แสดงความรักเพื่อน  - แสดงความรักเพื่อน 

- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง (ปปช.) - ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
(ปปช.) 

- การปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.) 

- การปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.) 

- เด็กมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
(ปปช.) 

- เด็กมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
(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 ป ี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จเมื่อมีผู้ช้ีแนะ -ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 

 
- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม(ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- การมีวินัยในตนเอง (ปปช.)  - มีวินัยในตนเอง (ปปช.) 
- เด็กท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ โดยไม่
ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนเอง (ปปช.) 

- เด็กท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ โดยไม่
ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนเอง (ปปช.) 

- มีความรับผิดชอบ (ปปช.) - มีความรับผิดชอบ (ปปช.) 
- เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน (ปปช.) 

- เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน  (ปปช.) 

- เด็กรู้หน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง (ปปช.) - เด็กรู้หน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 

๓.พัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ปี 

- แต่งตัวด้วยตนเอง - แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
-รับประทานอาหารด้วยตนเอง - รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  
-ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง -ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วม

ด้วยตนเอง 
- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

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



๘ 
 
- เด็กแต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว โดยไม่
น าเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 
(ปปช.) 

- เด็กแต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว โดย
ไม่น าเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่นมาเป็นของ
ตนเอง (ปปช.) 

- ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(ปปช.) 

- ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน (ปปช.) 

- ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ปปช.) - ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ปปช.) 
- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือตนเอง (ปปช.)  -ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือตนเอง 

(ปปช.) 
- รับผิดชอบ (ปปช.) - รับผิดชอบ  (ปปช.) 
- มีวินัย (ปปช.) - มีวินัย (ปปช.) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีวินัยในตนอง 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง -เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย

ตนเอง 
- เด็กหยิบ เก็บของเล่น ของใช้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ปปช.) 

- เด็กหยิบ เก็บของเล่น ของใช้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ปปช.) 

- มีวินัยในตนเอง (ปปช.) - มีวินัยในตนเอง (ปปช.) 
- เด็กหยิบ เก็บของเล่น เข้าท่ีได้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  (ปปช.) 

- เด็กหยิบ เก็บของเล่น เข้าท่ีได้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ปปช.) 

- เด็กไม่น าของของผู้อื่นไปเป็นของ ของตน โดย
ไม่ได้รับอนญุาต (ปปช.) 

- เด็กไม่น าของของผู้อื่นไปเป็นของ ของตน โดย
ไม่ได้รับอนญุาต (ปปช.) 

- เด็กเข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
และไม่แซงคิวผู้อื่น (ปปช.) 

- เด็กเข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
และไม่แซงคิวผู้อื่น (ปปช.) 

- มีวินัยในตนเอง - มีวินัยในตนเอง 
- เด็กเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง โดยไม่แย่งหรือขโมยของใช้ของผู้อื่น 
(ปปช.) 

- เด็กเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง โดยไม่แย่งหรือขโมยของใช้ของผู้อื่น 
(ปปช.) 

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

-เข้าแถวตาล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง -เข้าแถวตาล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

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



๙ 
 
- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- มีวินัยในตนเอง (ปปช.) - มีวินัยในตนเอง (ปปช.) 
- ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดด้วยตนเอง 
(ปปช.) 

- ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดด้วยตนเอง 
(ปปช.) 

- แสดงความรักเพื่อน  (ปปช.) - แสดงความรักเพื่อน  (ปปช.) 
- ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง (ปปช.) - ช่วยเหลือและแบ่งปัน ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

(ปปช.) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

-ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง 
 

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
(ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
(ปปช.) 

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

(ปปช.) 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง 

-ท้ิงขยะได้ถูกท่ี -ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง -ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ตามกาลเทศะ 
 



๑๐ 
 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 

-กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง -กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
-หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

-ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี
 

 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

-เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.)  

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-เล่นหรือท างานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม -เล่นหรือท างานร่วมกับเพื่อนอย่างมี

เป้าหมาย 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ี
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลท่ีคุ้นเคยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
(ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.)  

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

 



๑๑ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ปฏิบัติตนเบือ้งต้นในการเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

-มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของ ของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง  (ปปช.) 

- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของ 
ของผู้อื่นด้วยตนเอง  (ปปช.) 

- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง (ปปช.) 

- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง (ปปช.) 

- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง (ปปช.) 

- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  (ปปช.) 

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.)  

- มีวินัยในตนเอง (ปปช.) - มีวินัยในตนเอง (ปปช.) 
- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.)  

- ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม (ปปช.)  

- เด็กมีความตรงต่อเวลา (ปปช.) - เด็กมีความตรงต่อเวลา (ปปช.) 
-ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีได้ด้วยตนเอง -ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
-ประนีประนอมแกไ้ขปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

-ประนีประนอมแกไ้ขปัญหาโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง 
 

 
 

๔. ด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผูอ้ืน่เข้าใจ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟัง 

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีฟัง 

-เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง -เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณไ์ด้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-อ่านภาพ  สัญลักษณ์ ค า พร้อมท้ังช้ี หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

-อ่านภาพ  สัญลักษณ์ ค า ด้วยการช้ี หรือ
กวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 

-เขียนคล้ายตัวอักษร  
 

-เขียนช่ือของตนเอง ตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง  

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของส่ิงของต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

-บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง หรือความสัมพันธ์
ของส่ิงของต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

-จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
ส่ิงต่างๆโดยใช้ลักษณะท่ีสังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว 

-จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของส่ิงต่างๆ
โดยใช้ลักษณะท่ีสังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 

-จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์ 

-จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆโดยใช้ต้ังแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์ 

-เรียงล าดับส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ล าดับ 

-เรียงล าดับส่ิงของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ล าดับ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-ระบุสาเหตุหรือผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ การ
กระท าเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

-อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง 

- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง (ปปช.)  

- มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง  (ปปช.) 

- เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ (ปปช.)  - เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ (ปปช.) 
- อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง (ปปช.) 

- อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง 



๑๓ 
 

(ปปช.) 
-คาดเดา หรือคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือมี
ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล 

-คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลท่ีเกิดขึ้น -ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
-ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก -ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธี

แก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เล่น/ท้างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 

-สร้ างผลงานศิลปะเพื่ อ ส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและ
แปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลกใหม่ 

-เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับ
วัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ – ๖ ป ี
-สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือท่ีพบ
เห็น 

-หยิบหนังสือมาอ่านและเขียนส่ือความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

-กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม -กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจน
จบ 



๑๔ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ – ๖ ปี 
-ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการของ
ตนเอง 

-ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการท่ี
หลากหลายด้วยตนเอง 

- ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
หลากหลายด้วยตนเอง (ปปช.) 

- ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
หลากหลายด้วยตนเอง  (ปปช.) 

- กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 
(ปปช.) 

- กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจน
จบ (ปปช.) 

-ใช้ประโยคค าถามว่า “ท่ีไหน” “ท าไม” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

-ใช้ประโยคค าถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ใน
การค้นหาค าตอบ 

 
๕. การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-๓ 
ปีการศึกษาโดยประมาณ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ 
๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
 

        โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

  

คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตามวัย                   สาระการเรียนรู้                         ระยะเวลาเรียน            

 

๑๒ มาตรฐาน                                ประสบการณ์ส าคัญ                      ๒๐๐ วัน : ๑ ปีการศึกษา 

 

 
                       ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน                                                    
  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา                  วันละ ๕ ซ.ม. 
                                                                                          แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน 

     ภาคเรียนท่ี ๑ : ๑๐๐ วัน 
            สาระท่ีควรเรียนรู้                     ภาคเรียนท่ี ๒ : ๑๐๐ วัน 

                               

                  
สาระท่ี ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สาระท่ี ๒ บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

สาระท่ี ๓ ธรรมชาติรอบตัว  

สาระท่ี ๔ ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 



๑๖ 
 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 
(ส้าหรับอายุ ๔ – ๖ ปี) 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้นอนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๑ 
น้้าหนัก
และส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑น้ าหนัก
และส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัย ท่ี
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 
-การท ากิจวัตรประจ าวัน 
 
 

อาหารท่ีช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต 
-บอกวิธีการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันแก่ผู้อื่นได้ 
-บอกข้อดีและข้อเสียของการ
ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

- อาหารดีมีประโยชน์ 
- ผักสดสะอาด 
- ผลไม้ 

๑.๒ มี
สุขภาพ
อนามัยและ
สุขนิสัยที่ด ี

๑.๒.๑  
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ
ด่ืมน้ าสะอาด
ได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๑  
รับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ได้
หลายชนิดและด่ืม
น้ าสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

๑. การประกอบอาหารไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย    
๓. สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 
 

๑ อาหารท่ีมีประโยชน์และไม่
มีประโยชน์ 
๒ อาหารหลัก ๕ หมู่ 
๓ การมีเจตคติท่ีดีต่อการ
รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 
๔ มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 
 

- อาหารดีมีประโยชน์ 
- ผักสดสะอาด 
- ผลไม้ 
 
 



๑๗ 
 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๒ มี
สุขภาพ
อนามัยและ
สุขนิสัยที่ดี 
(ต่อ) 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 
- การตรงต่อเวลา 
 
 

ประโยชน์ของการนอนหลับพักผ่อน 
- พฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา 

- หนูน้อยน่ารัก 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อน
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้ าห้อง
ส้วมได้ด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ า
ห้องส้วมได้ด้วย
ตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย       
๒. สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 
๓. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 
๔. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕.การฟังนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับสุขนิสัยท่ี
ดี 
๖. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 
๗. การรับประทานอาหาร 
๘.การช่วยเหลือตนเอง 
๙.การแต่งกาย 
๑๐. การใช้ห้องน้ าห้องส้วม 

๑ อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
และการรักษาความปลอดภัย 
๒ วิธีระวงัรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ี
ดี 
๓.วิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียงแบ่งปันและ
เคารพกฎกติกาข้อตกลงของ
การรับประทานอาหาร 
๔.วิธีดูรักษาฟันได้ด้วยตนเอง 
๕.วิธีการแต่งกายและการแต่ง 
กายด้วยตนเอง 
๖. วิธีการใช้ห้องน้ าอย่างถูก
วิธี 

- ตัวเรา 
- หนูน้อยน่ารัก 
- ประสาทสัมผัส 
 
 



๑๘ 
 
 ๑.๒.๔ ออกก าลังกาย

เป็นเวลา 
๑.๒.๔  ออกก าลัง
กายเป็นเวลา 

๑. การเล่นอิสระ 
๒. การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 
๓. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย- 
การละเล่นพื้นบ้านไทย 
๔.การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
๕. การเล่นนอกห้องเรียน 
๖. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 
๗.การปฏิบัติตนในการเล่น 
 

๑. ประโยชน์ของการออกก าลังกาย- 
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูก
วิธี 
๓.การปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นส่วนตน
และของเล่นส่วนรวม 

- ปลอดภัยไว้ก่อน 
- ของเล่นของใช้ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๓ รักษา
ความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

 

๑.๓.๑ เล่นและท า
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑  เล่นและท า
กิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

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

๑. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเม่ือ
เจ็บป่วย 
๓. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า
และอุบัติภัยต่างๆ 

 
- ปลอดภัยไว้ก่อน 
- ของเล่นของใช้ 
 



๑๙ 
 

๕. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๖. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่ละกล้ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน สัมพันธ์
และทรงตัวได้ 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑. เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑. เดินต่อเท้า
ถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน 

๑. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 
๓. การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

๑. การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 
๒. การดูแลสุขภาพอนามัย 
๓. การออกก าลังกาย 

- ของเล่นของใช้ 
- ตัวเรา 
 

๒.๑.๒ กระโดดขา
เดียวอยู่กับท่ีโดยไม่
เสียการทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขา
เดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่เสียการทรงตัว 

๑. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 
 

การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 

- ของเล่นของใช้ 
 

๒.๑.๓วิ่งหลบหลีกส่ิง
กีดขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ่งหลบ
หลีกส่ิงกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๑. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 
 

การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

- ปลอดภัยไว้ก่อน 
 



๒๐ 
 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือท้ัง๒ ข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอล   
ท่ีกระดอนขึ้นจาก
พื้นได้ 

๑. การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
จับ การโยน การเตะ 
๒. การเล่นพื้นบ้านของไทย 

การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 

- ของเล่นของใช้ 
- ตัวเรา 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๒ ใช้มือ ตา 
ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร ตัด
กระดาษ 
ตามแนวเส้นตรงได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร 
ตัดกระดาษ 
ตามแนวเส้นโค้ง
ได้ 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก  
๒. การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

-ปลอดภัยไว้ก่อน 
 

๒.๒.๒ เขียนรูป 
ส่ีเหล่ียมตามแบบ ได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหล่ียมตาม 
แบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๒. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือ
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือ
แปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 
 

- ของเล่นของใช้ 
 
 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ีมี รู
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ 
เซนติเมตรได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ี
มี รูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๒๕ เซนติเมตร
ได้ 

๑. การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสาน 
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
จับ การโยน การเตะ 
๒. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือ
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือ
แปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 

- ของเล่นของใช้ 
 



๒๑ 
 

๔. การเล่นกับส่ือต่าง ๆ ท่ีเป็นทรงกลม 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรง
กรวย 

 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 

๓.๑.๑. แสดง
อารมณ์ความรู้สึก
ได้ตาม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

๑. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่าง ๆ 
๒. การฟังเพลง การร้องเพลง และ
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๓. การเล่นบทบาทสมมติ 
๔. การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุม
ต่างๆ 
๕. การเล่นอิสระ 

๑. การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น 
๒. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

-  บุคคลท่ีควรรู้จัก 
 

๓.๒ มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๑กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์  

๓.๒.๑กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

๑. การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยน
เมือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

๑. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 

- หนูน้อยน่ารัก 
- การส่ือสาร 



๒๒ 
 

๔. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๕. การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๒ มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ  
๒. การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 
๓. การท างานศิลปะ 
๔. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 
๕. การพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการ 
๖. การรับรู้และแสดงความคิด 
ความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น 
และช้ินงาน 

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

 
- การส่ือสาร 
- บุคคลท่ีควรรู้จัก 

 
 
 
 



๒๓ 
 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว 
 
 

๔.๑.๑. สนใจ มี
ความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๒. การปั้น 
๓. การประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ 
๔. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด  การปะ  และการร้อยวัสดุ 
๕. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ  
๖. การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 
๗. การท างานศิลปะ 
๘. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 
๙. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว และ
ศิลปะ 
๑๐. การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

๑. การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆ 
ด้วยตนเองตามล าพังหรือ
กับผู้อื่น 
๒. ความภูมิใจในตนเอง 
๓. การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

- ของเล่นของใช้ 
- การส่ือสาร 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน 
เสียงเพลง ดนตรี 
 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน 
เสียงเพลง ดนตรี 
 

๑. การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๓. การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
๔. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๕. การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

๑. การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 

- ตัวเรา 
- การส่ือสาร 



๒๔ 
 

๖. การร้องเพลง 
๗. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
๘. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 

๒. การสะท้อนรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว 
 
 
 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี 

๑. การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๓. การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
๔.การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๕. การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๖. การร้องเพลง 
๗. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
๘. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
 
 

๑. การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 
๒. การสะท้อนรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

 
 
- ตัวเรา 
- การส่ือสาร 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๕.๑ ซ่ือสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
ส่ิงของของผู้อื่นเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
ส่ิงของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

๑. การฟังนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๓. การเล่นบทบาทสมมติ 
๔. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
  - ความซื่อสัตย์สุจริต 
  - ความเกรงใจ 
๒. การก ากับตนเอง 
๓. การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

- ของเล่นของใช้ 
- วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา 

๕.๒ มีความ
เมตตา กรุณา มี
น้้าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปนั 
 
 
 
 
 

๕.๒.๑ ๑ แสดงความ
รักเพื่อนและมีเมตตา
สัตว์เล้ียง 

๕.๒.๑ ๑ แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาสัตว์
เล้ียง 

๑. การฟังนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การเล้ียงสัตว์ 
๔. ความเอื้ออาทร 
๕. การช่วยเหลือเพื่อน 
๖.การแบ่งปัน 

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

- สัตว์บก 
- สัตว์น้ า 
 



๒๖ 
 
 
 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและ 
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง 

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

คุณธรรมจริยธรรม 
๑. ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
๒. ความกตัญญู 

- วันไหว้ครู 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันเด็ก/วันครู 

 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๓ มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๑. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
- ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

- ของเล่นของใช้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

๕.๔.๑ ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเอง 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๒. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
- ความรับผิดชอบ 
- ความอดทน มุ่งมั่น 
- ความเพียร 

- หนูน้อยน่ารัก 



๒๗ 
 

๔. การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
๕. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๖. ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น 
๗.การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. ข้อควรปฏิบัติในการเรียน
ในห้องเรียน 
๓.ส่ิงท่ีควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติในห้องเรียน 
๔.ผลดีของการมีความ
รับผิดชอบในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายท่ีมีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
๕.ผลเสียของการไม่มีความ
รับผิดชอบในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายท่ีมีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๑ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัว ด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วย
ตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

- การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
๑. ความรับผิดชอบ 
๒. ความอดทน มุ่งมั่น 
๓. ความเพียร 
๔. วิธีระวงัรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยท่ีดี 

- หนูน้อยน่ารัก 



๒๘ 
 

๖.๑.๒รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธ ี

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข
นิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 
๓. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 

๑. การแสดงมารยาททีดีใน
การรับประทานอาหาร 
๒. ความรับผิดชอบ 
๓. ความอดทน มุ่งมั่น 
๔. ความเพียร 
 

- บ้านแสนสุข 
- ปฐมนิเทศ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และท าความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ า
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข
นิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 
 

๑ ความรับผิดชอบ 
๒ วิธีรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
 
 
 

- ตัวเรา 
- หนูน้อยน่ารัก 
- ประสาทสัมผัส 

 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีอย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 
๓. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

คุณธรรมจริยธรรม 
๑. ความรับผิดชอบ 
๒. ความอดทน มุ่งมั่น 
๓. ความเพียร 
๔. พฤติกรรมท่ีซื่อสัตย์สุจริต 

- ของเล่นของใช้ 
- หนูน้อยน่ารัก 



๒๙ 
 

๔. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
๕. ต้านทุจริต 
๖.การเก็บของใช้ส่วนตัว 

๕.ความหมายของ ของใช้
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม 
๖.การจ าแนกของใช้ส่วนตน
และของใช้ส่วนรวม 
๗.การปฏิบัติตนในการใช้
ของใช้ส่วนตนและของใช้
ส่วนรวมได้ถูกต้อง 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 
๒. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กจิกรรมต่าง ๆ 
๓.การเข้าแถว 
 
 

๑. การแสดงมารยาทีดี 
๒. ความรับผิดชอบ 
๓. ความอดทน มุ่งมั่น 
๔. ความเพียร 
๕.การปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ในขณะเข้าแถวหรือเดินเป็น
แถว 

- หนูน้อยน่ารัก 
- ของเล่นของใช้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วย
ตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว มาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้ว
น ากลับมาใช้ใหม่ 

๑. การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 
ใช้ส่ิงของ เครื่องใช้อย่าง
ประหยัด 
๒. การก ากับตนเอง 
๓. การเลือกใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีใช้อยู่ใน

 
- ของเล่นของใช้ 
- ปลอดภัยไว้ก่อน 



๓๐ 
 

๔. ความพอเพียง 
๖. ความโปร่งใส 
๗. ความต่ืนรู้ 
๘. มุ่งไปข้างหน้า 
๙. การใช้กระดาษ 

ชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
๔.ความหมายของความ
พอเพียง 
๕. ความหมายของความ
โปร่งใส 
๖. พฤติกรรมความต่ืนรู้ 
๗. พระราชกรณียกิจของใน
หลวงในการพัฒนาประเทศ 
๘. วิธีการใช้กระดาษอย่าง
ประหยัด 
๙. การใช้กระดาษได้อย่าง
ประหยัด 

 
พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง 

๑. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

๑. ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
และการดูแลรักษา 

- โลกสวยด้วยมือเรา 
- ไม้ดอกไม้ประดับ 
- ต้นไม้ท่ีรัก 
- หิน ดิน ทราย 



๓๑ 
 

๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๔. การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล
ท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
๕. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 
 

๒. ส่ิงแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
๓. การรักษาสาธารณสมบัติ
ในห้องเรียน 

- ผีเส้ือแสนสวย 
- ข้าวแสนอร่อย 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การคัดแยก การจัดกลุ่มและจ าแนก
ส่ิงต่างๆ  
ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือ
ส่ิงของ เครื่องใช้ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือ
แปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
๔. การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรงจากวัสดุ 
ท่ีหลากหลาย 
๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 

๑. ขยะและการคัดแยกขยะ 
๒. การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

 
- โลกสวยด้วยมือเรา 
- ต้นไม้ท่ีรัก 
- อากาศ 

 



๓๒ 
 
พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย
และรักความเป็น
ไทย 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย 
ได้ตามกาลเทศะ 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนในความเป็นคนไทย 
๓. การปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาท
และวัฒนธรรมไทย 
   - การแสดงความเคารพ 
   - การพูดสุภาพ 
   - การกล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษ 

- วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันลอยกระทง 
- วันขึ้นปีใหม่ 

๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและ       ขอ
โทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและ     ขอ
โทษด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนในความ 
เป็นคนไทย 
๓. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาท
และวัฒนธรรมไทย 
   - การพูดสุภาพ 
   - การกล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษ 

- หนูน้อยน่ารัก 
- การส่ือสาร 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นอาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนในความเป็นไทย 
๓. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑. วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
๒. สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย 
๓. การแสดงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันเข้าพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา 
 



๓๓ 
 
มาตรฐานที่ ๘  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๑ ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

๑. การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๒. การเล่นและการท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
๓. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 
 
 
 

๑. การเคารพสิทธิของของตนเอง
และผู้อื่น 
๒. การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
๓. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
๔. การแสดงมารยาทท่ีดี (กล่าว
ทักทาย ของโทษ ขอบคุณ) 

- ของเล่นของใช้ 
- การส่ือสาร 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์
ทีดี 
กับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นหรือ
ท างานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑เล่นหรือท างาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 

๑. การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๒. การเล่นและการท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
๓. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
๔. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
 

๑. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองรวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 
๒. การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอง
ครัวและโรงเรียน 
๓. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 

- ปลอดภัยไว้ก่อน 
- ปฐมนิเทศ 
- บ้านแสนสุข 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย
หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้
ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลท่ีคุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นอาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติ
ตนในความเป็นคนไทย 

๑. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. การแสดงมารยาทในการพูดท่ีดี 
 

 
- ชุมชนท่ีรัก 
- การส่ือสาร 



๓๔ 
 
มาตรฐานที่ ๘  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วม
สร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 
๓. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๔. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๕. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 
๕.การท าสะอาดห้องเรียน 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
๓.วินัยในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียน 
 

 
- ปฐมนิเทศ 
- บ้านแสนสุข 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตน เป็น
ผู้น าและผู้ตามได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตน 
เป็นผู้น าและผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๑. การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๒. การเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อน 
๓. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๔. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๕. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
๓. การปฏิบัติตนตามหลัก
ประชาธิปไตย 

 
- ปฐมนิเทศ 
- หนูน้อยน่ารัก 
- บ้านแสนสุข 
 
 
 
 

 
 



๓๕ 
 
มาตรฐานที่ ๘  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๘.๓.๓ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ 
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง
ด้วยตนเอง 

๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 
 
 
 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
๓. การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

 
- ปฐมนิเทศ 
- หนูน้อยน่ารัก 
- บ้านแสนสุข 
 

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบและเล่า
เร่ืองราวให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น พูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น พูด
จนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง 
เช่ือมโยงกับเรื่องท่ีฟัง 

๑. การฟังเสียงต่าง ๆ ในส่ิงแวดล้อม 
๒. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บท
ร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
๓. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

- มารยาทในการฟังและการพูด 
- การบอกความหมายของใช้ส่วน
ตนและของใช้ส่วนรวม 
- การจ าแนกของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม 
 
 

- หนูน้อยน่ารัก 
- ปลอดภัยไว้ก่อน 
- เวลา 
- กลางวัน กลางคืน 
- การส่ือสาร 



๓๖ 
 

๔. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ 
๕. การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง 
ๆ 
๖. การเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการ
ส่ือสาร 
๗.การคิดแยกแยะ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้ 

๑. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ 
๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง 
ๆ 
๓. การเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการ
ส่ือสาร 

- การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา
เพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

- การส่ือสาร 
- เวลา 

 
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๙.๒ การอ่าน 
เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค า พร้อมท้ัง
ช้ีหรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค า ด้วย
การช้ีหรือกวาดตา

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลาย/ประเภท/รูปแบบ 
๒. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 

๑. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
- หนูน้อยน่ารัก 
- การส่ือสาร 



๓๗ 
 

มองจุดเริ่มต้นและจุด
จบของข้อความ 

๓. การเห็นแบบอย่างการอ่านท่ีถูกต้อง ๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ 

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนช่ือของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธี ท่ีคิด
ขึ้นเอง 

๑. การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือ
ค าคุ้นเคย 
๒. การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๓. การเล่นเกมทางภาษา 
๔. การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ี
ถูกต้อง 
๕. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ 
๖. การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/
ค าคุ้นเคย 
๗. การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อส่ือ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 
 

๑ การเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ 
นามสกุล 
๒ การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ 

 
- การส่ือสาร 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๑0.๑ มี
ความสามารถในการ
คิดรอบยอด 

๑0.๑.๑ บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบของส่ิง
ต่าง ๆ จากการ

๑0.๑.๑ บอก
ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ 
เปล่ียนแปลง หรือ

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 

- การเปล่ียนแปรงและ
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 
 

- ฝนจ๋า 
- วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
- เวลา 
- อากาศ 



๓๘ 
 

สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

๒. การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจาก
มุมมองท่ีต่างกัน 

- ข้าวแสนอร่อย 
- ฤดูหนาว 
- ฤดูร้อน 
 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของส่ิงต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะท่ี
สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของส่ิงต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะท่ี
สังเกตพบ ๒ ลักษณะ
ขึ้นไป 

๑. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับส่ิงต่าง ๆ ตามลักษณะความ
ยาว /ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๒. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ตามลักษณะ และรูปร่าง 
รูปทรง 
๓. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
๔. การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช้หน่วยมาตรฐาน 
๕. ระบบคิดฐาน ๒  และระบบคิดฐาน 
๑๐ 

- ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ
รอบตัว 
๑.ลักษณะของส่ิงต่างๆ รอบตัว
เด็ก 
๒.รูปร่างและรูปทรง 
๓.เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
๔.เวลา 
๕. ระบบคิดฐาน ๒ และระบบ
คิดฐาน ๑๐ 
๖. การแยกแยะระหว่างระบบ
คิดฐาน ๒ และระบบคิดฐาน 
๑๐ 

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

 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๑๐.๑ มี
ความสามารถ

๑0.๑.๓ จ าแนก
และจัดกลุ่มส่ิง
ต่าง ๆ โดยใช้

๑0.๑.๓ จ าแนกและ
จัดกลุ่มส่ิงต่าง ๆ โดย

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปรงและ
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด 

- วิทยาศาสตร์น่า
รู้ 
- คณิตคิดสนุก 



๓๙ 
 
ในการคิดรอบ
ยอด 

อย่างน้อย ๑ 
ลักษณะเป็น
เกณฑ์ 

ใช้ต้ังแต่ ๒ ลักษณะขึ้น
ไปเป็นเกณฑ์ 

๒. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับส่ิงต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว /ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๓. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ตาม
ลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง 
๔. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
๕. การรวมและการแยกส่ิงต่าง ๆ 
๖. การนับและแสดงจ านวนของส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
จ านวน และส่วนประกอบ 

- สีเส้นรูปทรง 
- คมนาคม 

๑๐.๑.๔ 
เรียงล าดับส่ิงของ
หรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 4
ล าดับ 

๑ๆ.๑.๔ เรียงล าดับ
ส่ิงของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ล าดับ 

๑. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน ส่ิงของต่าง ๆ 
๒. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
๓. การบอกและแสดงอันดับของส่ิงต่างๆ 
 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
จ านวน และส่วนประกอบ 

- คณิตคิดสนุก 
- สีเส้นรูปทรง 
- ผีเส้ือแสนสวย 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๑๐.๒ มี
ความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล 

๑๐.๒.๑ระบุสาเหตุหรือ
ผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท าเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๑0.๒.๑อธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า
ด้วยตนเอง 

๑. การคาดเดาหรือคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่าง
มีเหตุผล 
๒. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่าง
มีเหตุผล 
๓. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน ส่ิงของ
ต่าง ๆ 
๔. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์
ตามช่วงเวลา 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
จ านวน และส่วนประกอบ 
 

- คณิตคิดสนุก 
- วิทยาศาสตร์น่า
รู้ 



๔๐ 
 

๕. การบอกและแสดงอันดับของส่ิงต่างๆ 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเน ส่ิงท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

๑๐.๒.๒  คาดคะเน ส่ิงท่ี
อาจจะ เกิดขึ้นและมีส่วน
ร่วมในการลงความคิดเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑. การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ี
ต่างกัน 
๒. การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า 
๓. การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 

๑. การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์  
๒. การรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า 
ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ แรงและพลังงานใน
ชีวิตประจ าวันท่ีแวดล้อมเด็ก 

- ฝนจ๋า 
- สัตว์บก 
- สัตว์น้ า 
- เวลา 
- ดิน หิน ทราย 
- ข้าวแสนอร่อย 
- ผีเส้ือแสนสวย 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๓ 
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ตัดสินใจ
เรื่องง่าย ๆ และเริ่ม
เรียนรู้ผลท่ีเกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ตัดสินใจเรื่อง
ง่าย ๆ และยอมรับผล
ท่ีเกิดขึ้น 

๑. การคิดตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๓. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
๔. การบอกและแสดงต าแหน่งทิศทางและระยะทางของ
ส่ิงต่างๆ 

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

- วิทยาศาสตร์น่า
รู้ 
- การส่ือสาร 
- เวลา 
- ชุมชนท่ีรัก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา
และแก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา
สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 

๑. การมีส่วนร่วมในวิธีการแก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑. การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง 
๒. การเคารพสิทธิของตนเอง
และของผู้อื่น 

- วิทยาศาสตร์น่า
รู้ 
- คณิตคิดสนุก 



๔๑ 
 

๓. การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์และการ
แยกช้ินส่วน 

๓. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

- สีเส้นรูปทรง 
- ผีเส้ือแสนวย 
 

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๑๑.๑ ท้างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ 
๒. การเขียนและการเล่นกับสี 
๓. การปั้น 
๔. การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
๕. การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้
แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ 
และการร้อยวัสดุ 
๗. การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุท่ี
หลากหลาย 

- วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การท างานศิลปะอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย เช่น กรรไกร 

- ของเล่นของใช้ 
- ปลอดภัยไว้
ก่อน 

 
 
 
 



๔๒ 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการเรียนรู้ ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก ของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหวท่าทาง
เพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึก ของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ 

- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา 
ท่าทาง การเคล่ือนไหวและศิลปะ 

๑. การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๓. การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
๔. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคล่ือนไหว 
๕. การเคล่ือนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับและ
พื้นท่ี 
๖. การเคล่ือนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 
๗. การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 

- ตัวเรา 
- คมนาคม 
- ผีเส้ือแสนสวย 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๑๒.๑มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือท่ีพบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและเขียน
ส่ือความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท /รูปแบบ 
๒. การคาดเดา วิลี หรือประโยคท่ีมี
โครงสร้างซ้ า ๆ กันจากนิทาน เพล่ง ค า
คล้องจอง 
๓. การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 

๑. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา
เพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจ าวัน 
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ 

- การส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน้
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒  กระตือรือร้น
ในการ่วมกิจกรรมต้ังแต่
ต้นจนจบ 
 

 

 

๑. การส ารวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 
๓. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะ หา
ความรู้ 
ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

- การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์
ของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

- เวลา 
- วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
- อากาศ 
- ชุมชนท่ีรัก 
 
 
 

 
 
 
 



๔๔ 
 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะกับวัย (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชั้น อนุบาล ๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อนุบาล ๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส้าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้  

๑๒.๒ มี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๑ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ โดย
วิธีการท่ีหลากหลายด้วย
ตนเอง 

๑. การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 
๒. การส ารวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูลจากการสืบเสาะ หาความรู้ 
ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

๑. การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

- การส่ือสาร 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค 
ค าถามว่า 
“ท่ี ไหน” “ท าไม”  ใน
การค้นหา ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค 
ค าถามว่า  
“เมื่อไหร่” “อย่างไร” 
ในการค้นหาค าตอบ 

๑. การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ 
 

- การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

- วิทยาศาสตร์
น่ารู้ 
- เวลา 
- อากาศ 



๔๕ 
 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจาก
น าสาระการเรียนรู้น้ัน ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลจุัดหมายที่ก าหนดไว้ทั้งน้ี ไม่เน้นการท่องจ าเน้ือหา ครู
สามารถก าหนดรายละเอียดข้ึนเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณส์ าคัญ ท้ังน้ี อาจยืดหยุ่นเน้ือหาได้โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิง่แวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังน้ี 
 ๒.๑ เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของ
ตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย   การรู้จักความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดง
ความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามล าพัง
หรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรูส้ึกของ
ตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๒.๒ เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน 
และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏสิัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของ
คนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินอื่นๆ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ ทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ ทุจริต พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม  (ปปช.) 
 ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และพลังงานใน
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
 ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก 
จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  
คุณภาพผู้เรียน จบระดับชั้นปฐมวัย  (ปปช.)  

 รู้และเข้าใจ ความหมายของของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ความโปร่งใส ความต่ืนรู้            
มุ่งไปข้างหน้า ความเอ้ืออาทร ความพอเพียง การแบ่งปัน ความละอายและความไม่ทนต่อ การทุจริต ระบบคิดฐานสอง
และระบบคิดฐานสิบ  

 รู้และเข้าใจ การแบ่งปัน การจัดเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวมให้เป็น ระเบียบ  การเข้าแถว 
การแต่งกายด้วยตนเอง การรับประทาน การใช้น้ าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน การใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธีการใช้
กระดาษอย่างประหยัด รู้จักการทิง้ขยะให้ถูกประเภทและถูกที่  

 แยกแยะวิธีการใช้และการเก็บของเล่น ระหว่างของใชส้่วนตนและส่วนรวม  
 ปฏิบัติตนเก่ียวกับการแบ่งปัน การเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ให้เป็นระเบียบ เข้าแถว

โดยไม่แซงคิวผู้อื่น แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์  
 ปฏิบัติตนในการใช้น้ าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้ าอย่างถูกวิธีใช้กระดาษ ๒ หน้า รับประทาน

อาหารให้หมดจาน ท้ิงขยะถูกประเภทและถูกที่  



๔๖ 
 

 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 เกิดความละอายและความไม่ทนในการน าของเล่นของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับ อนุญาตและไม่เก็บ
ของเล่นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม การรับประทานอาหารไม่หมดจาน เข้าแถว โดยแซงคิวผู้อื่น การแต่งกายไม่ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ ไม่ประหยัดน้ าขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้ าไม่ถูกวิธี ใช้กระดาษอย่างไม่ประหยัด รวมทั้งไม่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  

 ตระหนักและเห็นความส าคัญของความมีวินัยในการเล่นของเล่น การใช้ของใช้ ส่วนตนและส่วนรวม การ
รักษาความสะอาดของห้องเรียน และมีความรับผิดชอบในการท างาน ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ไม่ลอกหรือน าผลง า
นของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง  

 เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเก่ียวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

๗. การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ      
การบูรณาการผ่านการเล่นด้วยโดยการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า การจัดประสบการณ์ควรยืดหยุ่นให้มี
สาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีเด็กสนใจและการก าหนดกิจกรรมให้เด็กในแต่ละวันไม่จัดเป็นรายวิชา การให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์
รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้ เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์ พร้อมท้ังน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง ท่ี
เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้เคล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
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  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการท้ังกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ  
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัย ให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมท้ังการวางแผนการ
สนับสนุนส่ือ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 ๓. การจัดกิจกรรมประจ้าวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ ๔ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
   ๑. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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. กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง
นานเกินกว่า ๒๐ นาที 
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   ๓. กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ฯลฯ ใช้เวลา
ประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 
   ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมท่ีใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้
ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรมท่ีใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้ครบทุกประเภท ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีต้อง
ออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  

  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
  การเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ การประสานสัมพันธ์ และจังหวะการเคล่ือนไหวในการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นปีนป่ายอย่าง
อิสระ และเคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ 
นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย การหยิบจับส่ิงของ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
ช้อนส้อม สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง
ให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับ
ถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัย
รักการท างาน รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้
เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความ
สะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อ
เล่นหรือท างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สังเกตจ าแนก เปรียบเทียบสืบเสาะหาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญ
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วิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานท่ี เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ออกแบบและสร้างช้ินงาน และท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่  
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาในการส่ือสารถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์โดยสามารถต้ังค าถามในส่ิงท่ีสงสัยใคร่รู้ 
จัดกิจกรรมทางภาษา ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้
กล้าแสดงออกในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็น
ส าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 

๘. การจัดสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

        การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความส าคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ 
สนใจท่ีจะเรียนรู้  ค้นคว้า  ทดลอง  และต้องการสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียม
ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นท่ีเป็นประสบการณ์ตรง ท่ีเกิดจากการรับรู้ด้วยประสาท
สัมผัสท้ังห้าจึงจ าเป็นต้องจัดส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของ
หลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก  การจัดสภาพแวดล้อมควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

๑. ความสะอาด  ความปลอดภัย 
๒. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
๓. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
๔. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่น  ฯลฯ 
๕. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวน สีของส่ือและเครื่องเล่น 

 ๖. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  
      สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียน 
       หลักส าคัญในการจัดต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก 
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวเองของเด็ก ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจ
จัดแบ่งพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้    

 ๑.  พื้นที่อ้านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 
 ๑.๑ ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือท่ีแขวนผลงาน 
 ๑.๒ ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 

       ๑.๓ ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 



๕๐ 
 
       ๑.๔ ท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
 ๑.๕ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 

   ๒.  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถจะ
ท างานได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวได้อย่าง
อิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
   ๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์  สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับสภาพของ
ห้องเรียน จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ   
มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯลฯ ท่ีส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุ
อุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตาราง
กิจกรรมประจ าวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาที การจัดมุมเล่นต่างๆ ผู้สอน
ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓ – ๕  มุม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง 
 ๓.๒ ควรได้มีการผลัดเปล่ียนส่ือของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 
 ๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น  เช่น เด็กเรียนรู้

เรื่องผีเส้ือ ผู้สอนอาจจัดให้มีการจ าลองการเกิดผีเส้ือเป็นร่องรอย ไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือ
มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ท้ังนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็น
เจ้าของ อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น 
  ๓.๕  ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า เมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้อง
จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

          สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  
                  คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมท้ังจัดสนามเด็กเล่น 
พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอก
สถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา ส่ิงต่างๆเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 

1. บริเวณสนามเด็กเล่น มีการจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 
      สนามเด็กเล่น มีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นท่ีส าหรับเล่นของเล่นท่ีมีล้อ 
รวมท้ังท่ีร่ม ท่ีโล่งแจ้ง พื้นดินส าหรับขุด ท่ีเล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่น
สนามส าหรับ การปีนป่าย การทรงตัว ฯลฯ ท้ังนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตรา
เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

2. ที่นั่งเล่นพักผ่อน  จัดท่ีนั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมท่ี
ต้องการความสงบหรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 



๕๑ 
 

๓. บริเวณธรรมชาติ  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา มีไม่มาก

นัก อาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง 

       สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

         ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา ควรมีส่ือท้ังท่ีเป็นประเภท ๒ มิติ และ ๓ มิติ  เป็นส่ือของจริง   ส่ือธรรมชาติ  ส่ือท่ีอยู่

ใกล้ตัวเด็ก ส่ือสะท้อนวัฒนธรรม  ส่ือท่ีปลอดภัยต่อตัวเด็ก ส่ือเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน

ส่ือท่ีเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า  โดยการจัดการใช้ส่ือเริ่มต้นจาก สื่อของจริง  ภาพถ่าย  

ภาพโครงร่าง และ สัญลักษณ์ ท้ังนี้การใช้ส่ือต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กท่ีหลากหลาย  ตัวอย่างส่ือประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
         

กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม 

  ๑. มุมบทบาทสมมติ  อาจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้ 

 ๑.๑   มุมบ้าน 

       ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก  หรือของจ าลอง  เช่น  เตา  กระทะ  ครก  กาน้ า   
เขียง  มีดพลาสติก  หม้อ  จาน  ช้อน  ถ้วยชาม  กะละมัง  ฯลฯ 

 เครื่องเล่นตุ๊กตา   เส้ือผ้าตุ๊กตา   เตียง  เปลเด็ก ตุ๊กตา 
 เครื่องแต่งบ้านจ าลอง  เช่น  ชุดรับแขก  โต๊ะเครื่องแป้ง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว 

หวี  ตลับแป้ง  ฯลฯ 
             เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ  ท่ีใช้แล้ว  เช่น  ชุดเครื่องแบบทหาร  ต ารวจ  ชุด
เส้ือผ้าผู้ใหญ่  ชายและหญิง  รองเท้า  กระเป๋าถือท่ีไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 

 โทรศัพท์ เตารีดจ าลอง    ท่ีรีดผ้าจ าลอง 
 ภาพถ่ายและรายการอาหาร 

  ๑.๒  มุมหมอ 
       เครื่องเล่นจ าลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย  เช่น หูฟัง เส้ือคลุมหมอ

ฯลฯ 
                 อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ 

 ๑.๓  มุมร้านค้า 
 กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีใช้แล้ว 
 อุปกรณ์ประกอบการเล่น  เช่น  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจ าลอง  ฯลฯ 

  



๕๒ 
 
          ๒.  มุมบล็อก  
  ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ท่ีมีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน  จ านวนต้ังแต่  ๕๐  ช้ินขึ้นไป 
  ของเล่นจ าลอง  เช่น  รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว์  ต้นไม้  ฯลฯ 
  ภาพถ่ายต่างๆ ท่ีจัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นช้ัน  ลังไม้หรือพลาสติก  แยกตาม
รูปทรง  ขนาด           
    ๓. มุมหนังสือ 

 หนังสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพท่ีมีค าและประโยคส้ันๆพร้อมภาพ 
 ช้ันหรือท่ีวางหนังสือ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เส่ือ  พรม  หมอน ฯลฯ 
 สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
 อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
 อุปกรณ์เสริม  เช่น  เครื่องเล่นเทป  ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน  หูฟัง ฯลฯ 

 ๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 
 วัสดุต่าง ๆ  จากธรรมชาติ  เช่น  เมล็ดพืชต่าง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 
 เครื่องมือเครื่องใช้ในการส ารวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยาย แมเ่หล็ก เข็มทิศ  เครื่องช่ัง ฯลฯ 

๕.มุมอาเซียน 
 ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ค ากล่าวทักทายของแต่ละประเทศ 
 ภาพการแต่งกายประจ าชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

     กิจกรรมสร้างสรรค ์   ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 

 ๑. การวาดภาพและระบายสี 
 สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้   สีชอล์ก  สีน้ า 
 พู่กันขนาดใหญ่  (ประมาณเบอร์  ๑๒ ) 
 กระดาษ 

         เส้ือคลุม  หรือผ้ากันเป้ือน 

 ๒. การเล่นกับสี 
 การเป่าสี  มี  กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ า 
 การหยดสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ า 
 การพับสี  มี กระดาษ สีน้ า พู่กัน 
 การเทสี  มี กระดาษ  สีน้ า 
 การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ า แป้งเปียก 

 



๕๓ 
 

๓. การพิมพ์ภาพ 
  แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้านกล้วย ฯลฯ 
  แม่พิมพ์จากวัสดุอื่น ๆ  เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง  ฯลฯ 
  กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ า  สีฝุ่น  ฯลฯ) 

๔.การปั้น  เช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่างๆ ไม้นวดแป้ง  ฯลฯ 
 ๕.การพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆท่ีจะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก 
ปลายมน กาวน้ าหรือแป้งเปียก 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   พลาสติกช้ินเล็กๆ รูปทรงต่างๆ ผู้เล่นสามารถน ามาต่อเป็น
รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ 
     ๑๐.การสร้างรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูท่ีใช้หนังยางหรือเชือกผูกดึงให้เป็น
รปูร่างต่าง ๆ   
       เกมการศึกษา  ตัวอย่างส่ือประเภทเกมการศึกษามีดังนี้ 
 ๑. เกมจับคู่ 

จับคู่รูปร่างท่ีเหมือนกัน 
จับคู่ภาพเงา 
จับคู่ภาพท่ีซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
จับคู่ส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กัน  ส่ิงท่ีใช้คู่กัน 
จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย 
จับคู่ภาพกับโครงร่าง 
จับคู่ภาพช้ินส่วนท่ีหายไป 
จับคู่ภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกัน 
จับคู่ภาพท่ีซ่อนกัน 
จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 
จับคู่ภาพท่ีสมมาตรกัน 
จับคู่แบบอุปมาอุปไมย 
จับคู่แบบอนุกรม 

 ๒. เกมภาพตัดต่อ 
ภาพตัดต่อท่ีสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 
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 ๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
  ภาพส่ิงต่าง ๆ ท่ีน ามาจัดเป็นพวก ๆ   
  ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

 ๔. เกมวางภาพต่อปลาย  (โดมิโน) 
  โดมิโนภาพเหมือน 
  โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

 ๕. เกมเรียงล้าดับ 
เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
เรียงล าดับขนาด 

 ๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ล็อตโต้) 
 ๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 
 ๘. เกมพื้นฐานการบวก  
 

       กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม    ตัวอย่างส่ือมีดังนี้ 

       ๑. ส่ือของจริงท่ีอยู่ใกล้ตัว และส่ือจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น  เช่น  ต้นไม้  ใบไม้  
เปลือกหอย  เส้ือผ้า ฯลฯ 
       ๒. ส่ือท่ีจ าลองขึ้น เช่น ลูกโลก  ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ 
       ๓. ส่ือประเภทภาพ  เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ 

      ๔. ส่ือเทคโนโลยี  เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์   
         

          กิจกรรมกลางแจ้ง ตัวอย่างส่ือมีดังนี้ 
      ๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นส าหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเล่ือน ฯลฯ 
      ๒. ท่ีเล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 
      ๓. ท่ีเล่นน้ า มีภาชนะใส่น้ าหรืออ่างน้ าวางบนขาต้ังท่ีมั่นคง  ความสูงพอท่ีเด็กจะยืนได้พอดี  
เส้ือคลุมหรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง  กรวยกรอกน้ า   
ตุ๊กตายาง  ฯลฯ 
       

        กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    ตัวอย่างส่ือมีดังนี้ 
๑. เครื่องเคาะจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  เหล็กสามเหล่ียม  กรับ  ร ามะนา  กลอง ฯลฯ 
๒. อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบ้ิน แถบผ้า ห่วง หวาย ถุงทราย  

ฯลฯ 
         

การเลือกสื่อ   มีวิธีการเลือกส่ือ  ดังนี้ 
      ๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องท่ีสอน 
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      ๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
      ๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
      ๔. มีวิธีการใช้ง่ายและน าไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
      ๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 
      ๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
      ๗. เลือกส่ือท่ีเด็กเข้าใจง่ายในเวลาส้ันๆไม่ซับซ้อน 
      ๘. เลือกส่ือท่ีสามารถสัมผัสได้ 

         ๙. เลือกส่ือเพื่อใช้ฝึกและส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ 
       

  การจัดหาสื่อ   สามารถจัดหาได้หลายวิธี  คือ 
        ๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ศูนย์ส่ือของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ 
สถานศึกษาเอกชน ฯลฯ 
        ๒. จัดซื้อส่ือและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามล าดับความจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ ท่ีทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 
                ๓. ผลิตส่ือและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุท่ีปลอดภัย และหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นป้ายโฆษณารูปภาพจากหนังสือ
นิตยสารต่าง ๆ  เป็นต้น 
      

        ขั้นตอนการด้าเนินการผลิตสื่อส้าหรับเด็ก  มีดังนี้ 
      ๑. ส ารวจความต้องการของการใช้ส่ือให้ตรงกับจุดประสงค์  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีจัด 

     ๒. วางแผนการผลิต โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของส่ือให้ เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของเด็ก     

ส่ือนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้ 
     ๓. ผลิตส่ือตามรูปแบบท่ีเตรียมไว้ 
     ๔. น าส่ือไปทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งเพื่อหาข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
     ๕. น าส่ือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง 

       การใช้สื่อ  ด าเนินการดังนี้ 
       ๑.การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ  มีข้ันตอน  คือ 

๑.๑  เตรียมตัวผู้สอน 
        ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
        เตรียมจัดหาส่ือและศึกษาวิธีการใช้ส่ือ 
           จัดเตรียมส่ือและวัสดุอื่น ๆ  ท่ีจะต้องใช้ร่วมกัน 
        ทดลองใช้ส่ือก่อนน าไปใช้จริง 

 

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
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ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีจะสอน 
เร้าความสนใจเด็กโดยใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน 
ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์  ไม่ใช่ท าลาย เล่นแล้วเก็บให้ถูกท่ี                        

๑.๓  เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน้าไปใช้ 
จัดล าดับการใช้ส่ือว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง  เพื่อความสะดวกในการสอน 
ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมท่ีจะใช้ได้ทันที 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับส่ือ 
 

  ๒.การน้าเสนอสื่อ เพื่อให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรม
วงกลม / กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๒.๑   สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
   ๒.๒  ใช้ส่ือตามล าดับข้ันของแผนการจัดกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
   ๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นส่ือหลายๆชนิดพร้อมๆกัน  เพราะจะท าให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมท่ีสอน 
            ๒.๔  ผู้สอนควรยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของส่ือท่ีใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืนหันหลังให้เด็ก      
จะต้องพูดคุยกับเด็ก และสังเกตความสนใจของเด็ก พร้อมท้ังส ารวจข้อบกพร่องของส่ือท่ีใช้ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น 

๒.๕  เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้ส่ือ 
          ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้ส่ือในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

     ๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นเส้ียน 
     ๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตกเป็น
อันตรายต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่  โต๊ะ เก้าอี้ท่ีใหญ่และสูงเกินไป หรือไม่ควรมีขนาดเล็ก
เกินไป เด็กอาจจะน าไปอมหรือกลืนท าให้ติดคอ หรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก  ลูกแก้วเล็ก  ฯลฯ   
    ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหล่ียม  เป็นสัน 
    ๔. น้้าหนัก ไม่ควรมีน้ าหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็น
อันตรายต่อตัวเด็ก 

   ๕. สื่อหลีกเล่ียงส่ือท่ีเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ  ฯลฯ 
   ๖. สี หลีกเล่ียงสีท่ีเป็นอันตรายต่อสายตา เช่น  สีสะท้อนแสง  ฯลฯ 
 

   การประเมินการใช้สื่อ 
  ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และส่ือ เพื่อจะได้ทราบว่าส่ือนั้นช่วย
ให้เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้น ามาปรับปรุงการผลิตและการใช้ส่ือให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต 
ดังนี้ 
         ๑. ส่ือนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 

        ๒. เด็กชอบส่ือนั้นเพียงใด 
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        ๓. ส่ือนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และ
ทันสมัยหรือไม่ 

        ๔. ส่ือนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
          การเก็บ รักษา และซ่อมแซมสื่อ    
  การจัดเก็บส่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บส่ือเป็นการลงโทษเด็ก  โดยด าเนินการดังนี้ 
         ๑. เก็บส่ือให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของส่ือ ส่ือท่ีเหมือนกัน
จัดเก็บหรือจัดวางไว้ด้วยกัน  
         ๒. วางส่ือในระดับสายตาของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
       ๓.  ภาชนะท่ีจัดเก็บส่ือควรโปร่งใส  เพื่อให้เด็กมองเห็นส่ิงท่ีอยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับ
เพื่อให้สะดวกในการขนย้าย 
         ๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทส่ือ  
เพื่อเด็กจะได้เก็บเข้าท่ีได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์
ควรใช้ส่ือของจริง ภาพถ่ายหรือส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรค าติดคู่กับ
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
         ๕. ตรวจสอบส่ือหลังจากท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
         ๖. ซ่อมแซมส่ือช ารุด และท าเติมส่วนท่ีขาดหายไปให้ครบชุด 
 

            การพัฒนาสื่อ 
     การพัฒนาส่ือเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้ส ารวจ
ข้อมูล  สภาพปัญหาต่างๆของส่ือทุกประเภทท่ีใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะได้
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับความต้องการ 
  แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงส่ือให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ใช้ได้สะดวกไม่ซับซ้อนเกินไปเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของส่ือ  ถ้าเป็นวัสดุท่ีล้างน้ าได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้
สะอาด เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 
 ๓.  ถ้าเป็น ส่ือท่ีผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู่มือ
ประกอบการใช้ส่ือนั้น โดยบอกช่ือส่ือ ประโยชน์และวิธีใช้ส่ือ รวมทั้งจ านวนช้ินส่วนของส่ือในชุดนั้นและ
เก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุง  พร้อมส่ือท่ีผลิต 
  ๔. พัฒนาส่ือท่ีสร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ท้ังส่ือเสริมพัฒนาการและเป็นของ
เล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
        

 
  



๕๘ 
 
     แหล่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 ๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยากรหรือผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ท่ีจัดหามาเพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจอย่างกระจ่างแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
   ผู้น าชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีในชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
พระสงฆ์ 

   พ่อค้า – แม่ค้า 
   ผู้ปกครอง 
   ช่างตัดผม / ช่างเสริมสวย 
   ครู 
   ภารโรง ฯลฯ  
 ๒. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิทยากรต่างๆ ท่ีอยู่ในชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสามารถเช่ือมโยงโลกภายในและโลก
ภายนอก (inner world & outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
     ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัว 
     ตลาดสด 

วัดในชุมชน 
สถานพยาบาล 
ท่ีท าการเทศบาลนครอุดรธานี 

     พิพิธภัณฑ์อุดรธานี 
ร้านค้าในชุมชน 
ร้านตัดผมชาย-หญิง  

  ๓. สถานที่ส้าคัญต่างๆ ได้แก่ แหล่งความรู้ส าคัญต่างๆ ท่ีเด็กให้ความสนใจ ได้แก่ 
            ศาลเจ้าปู่ – ย่า อุดรธานี 

   ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน อุดรธานี  
   วัดอาจสุรวิหาร 

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 
        อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
        วัดธรรมเสนา 
             สวนสาธารณะหนองประจักษ์ 
              พระต าหนักหนองประจักษ์ 



๕๙ 
 
              สวนสาธารณวังมัจฉา  
             ท้องฟ้าจ าลอง เทศบาลนครอุดรธานี ฯลฯ  
 

๙. การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๔-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติ
ท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลท่ีได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์หรือจัดท าข้อมูล
หลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลท่ีสามารถบอก
เรื่องราวหรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ท้ังนี้ ให้น าข้อมูล
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคน
ได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี 
  หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 ๕. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 ส าหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 

๑๐. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด สถานศึกษาต้อง
ค านึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
  

 ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเช่ือมโยงมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น การ
ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

 
 
 



๖๐ 
 
  ๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพ
ปัจจุบัน สภาพต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ 
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพื่อก าหนดประสบการณ์ส าคัญและสาระท่ีควรรู้ในแต่
ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
         ๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน า
หลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากท่ี
ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท าหลักสูตร ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้
หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรท้ังระบบหลังจากท่ีใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อ
สรุปผลว่าหลักสูตรท่ีจัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

๑๑. การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 การสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่าง
ดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ จะประสบผลส าเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเช่ือมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โดยต้องศึกษาหลักสูตรท้ังสองระดับ เพื่อท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการท่ีจะ
เอื้อต่อการเช่ือมต่อการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 



๖๑ 
 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเช่ือมต่อของหลักสูตรท้ังสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนท้ังสองระดับ
จะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของท้ังสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและ
บุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนท้ังสองระดับมีโอกาสแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 
ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการสร้างรอยเช่ือมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสารเผยแพร่
ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาท้ังสองระดับและให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีท่ีโรงเรียนไม่มีช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรประสานกับสถานศึกษาท่ีคาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการ
ช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 

 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
  ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ ซึ่งจะท าให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการ
เรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ ท่ีดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๒.๔ จัดส่ือ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยเด็กท่ีส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับรอยเช่ือมต่อในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
  ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรด าเนินการ 
ดังนี้ 



๖๒ 
 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอน
และห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดีกับเด็ก พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
  พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตร
หลาน และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้บุตร
หลานปรับตัวได้ดีขึ้น 
 

 

 

                      


