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  หลักสตูรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

       โรงเรียนวัดชนะสงคราม 

           ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

                      (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังท่ี สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

๒๕๖๐  เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาต้ังแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔   

โรงเรียนวัดชนะสงคราม ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชนะสงคราม และประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัด
ชนะสงคราม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ต้ังแต่วันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    

ท้ังนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้ร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะสงคราม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
๒๕๖๐ เป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดชนะสงครามสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

           โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
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ประกำศโรงเรียนวัดชนะสงครำม 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสตูรสถำนศึกษำกำรศกึษำปฐมวัยโรงเรียนวดัชนะสงครำม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

....................................................................................................... 
 

ตามท่ีโรงเรียนวัดชนะสงคราม ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะ
สงคราม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชนะสงคราม เรื่องการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะสงคราม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ จนถึงช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการและจุดหมายท่ีวางไว้ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
วัดชนะสงครามได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะสงคราม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ท้ังนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชนะสงคราม เมื่อวันท่ี ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะสงคราม (ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

     ........................................................            ....................................................... 

 (นางศรีสุภา  เคลือบมาศ)                    (นางสาวสุปราณี อุปรา) 

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
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สภำพทั่วไปของโรงเรยีน 

ข้อมูลท่ัวไป 
ท่ีต้ังโรงเรียน           เลขท่ี ๗๗/๑ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  

พื้นท่ี    ๒ ไร่ ๒๕ ตารางวา 

หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์   ๐๒๐๔๓๖๕๔๘ โทรสาร ๐๒๒๘๒๐๑๖๘ 

Website    www.watchanasongkram.ac.th  

Facebook    https://www.facebook.com/people/โรงเรยีนวัดชนะสงคราม-เขตพระนคร-สพปกทม 

ระดับท่ีเปิดสอน   อนุบาลปีท่ี ๑ ถึง ประถมศึกษาปีท่ี ๖  

อักษรย่อ   ส.ช.ส. ซึ่งย่อมาจาก “สามัญวัดชนะสงคราม” 

สีประจ าโรงเรียน    เทา – ชมพู  

สัญลักษณ์โรงเรียน         รูปขุนศึกสะพายดาบคู่นั่งคุกเข่าด้านหนึ่งลงจด พื้น อีกด้านหนึ่งต้ังขึ้น ประนมมือท้ังสอง 

   อยู่ระหว่างอก 

ค าขวัญ   รักเกียรติ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม  

 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนวัดชนะสงครำมก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ เป็นโรงเรียนมัธยมวิสำมัญอำศัยศำลำกำรเปรียญ ๑ หลังและ
ศำลำรำยรอบพระอุโบสถอีก ๒ หลังเป็นสถำนท่ีเรียน เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๔๗๖ โอนเป็นโรงเรียนประชำบำล เปิดสอน
ต้ังแต่ช้ัน ป. ๑ – ป.๔ พ.ศ.๒๔๙๗ เปิดสอนถึงช้ันมัธยมวิสำมัญและสร้ำงอำคำรเรียนแบบพิเศษ ๑ หลัง เดือนพฤศจิกำยน 
พ.ศ.๒๔๙๘ กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดต้ังหน่วยศึกษำนิเทศก์จังหวัดพระนครขึ้นและขอใช้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นท่ีต้ัง
หน่วยศึกษำนิเทศก์ 
           พ.ศ.๒๔๙๙ โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดพระนครและในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน
ได้จัดให้มีช้ันพิเศษส าหรับเด็กเรียนช้า ๑ ห้องเรียน 
 พ.ศ.๒๕๐๐ สร้ำงอำคำรเรียนแบบ ๐๐๔ เพ่ิมขึ้นอีก ๑ หลังพร้อมเรือนคหกรรมศำสตร์ ๑ หลัง 

 ๗ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๐๐ โรงเรียนได้เข้ำโครงกำรโรงเรียนปรับปรุงของกรุงเทพฯ – ธนบุรี ๗ เมษำยน พ.ศ.
๒๕๐๑ ได้สร้ำงหอประชุมต่อเติมจำกอำคำรแบบพิเศษหลังแรกและเริ่มใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒ มกรำคม ๒๕๐๒ เป็นต้นมำ 



๒ 
 

 ๓๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๐๕ ทำงอ ำเภอพระนครได้ขอใช้สถำนท่ีของโรงเรียนเปิดเป็นศูนย์พักผ่อนหย่อนใจส ำหรับ
เยำวชนอ ำเภอพระนครขึ้น 
 ๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๐๙ สภำพโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนปรับปรุงของกรงุเทพฯ - ธนบุรีหมดไปแต่โรงเรียนยงั
เป็นโรงเรียนประถมศึกษำในเขตเทศบำลกรุงเทพฯท่ีสงวนไว้ส ำหรับปรับปรุงทำงวิชำกำรโดยสังกัดจังหวัดพระนคร 
 พ.ศ.๒๕๐๙ โรงเรียนเริ่มเข้ำโครงกำรทดลองเล่ือนช้ันนักเรียนโดยสอบปลำยปีเป็นบำงช้ัน(non – grade) คือ ช้ัน
ประถม ๑ , ๒ และ ๗ 
 ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๑๖ โอนสังกัดจำกกรุงเทพฯ – ธนบุรีไปสังกัดส่วนกลำง กองกำรประถมศึกษำ กรมสำมัญศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๒๐ เปิดท ำกำรสอนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน ๑ ห้องเรียน แต่ปีต่อมำได้ยุบช้ันมัธยมตำมค ำส่ังกรมสำมัญศึกษำ เพรำะเริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๒๑ คงเหลือกำรเรียนกำรสอนในระดับช้ัน ป.๑ – ป.๖ 
          ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ ศูนย์เยำวชนอ ำเภอพระนครได้ย้ำยท่ีท ำกำรไปอยู่ท่ีโรงเรียน วดัมหำธำตุ 
 ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๒๓ โอนสังกัดจำกกรมสำมัญศึกษำไปสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๔ เป็นโรงเรียนผู้น ำกำรใช้หลักสูตรประถมศึกษำ ประกำศ ณ วันท่ี ๑๕ มกรำคม ๒๕๒๕ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๕ ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครได้ต้ังช่ือกลุ่มโรงเรียนใหม่ท้ัง ๕ กลุ่มเนื่องใน
โอกำสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี กลุ่มท่ี ๓ ซึ่งโรงเรียนวัดชนะสงครำมสังกัดอยู่นั้นได้ช่ือว่ำ “กลุ่มสุโขทัย” 
 ปีงบประมำณ ๒๕๒๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติได้อนุมัติให้สร้ำงอำคำรเรียน ๔ ช้ัน ใต้
ถุนโล่ง แบบ ๔๒๔ ล (ดัดแปลง) ของกรมสำมัญศึกษำจ ำนวน ๑๕ ห้องเรียนแทนท่ีอำคำรเรียนแบบ ๐๐๔ และเรือน       
คหกรรม (ปัจจุบันเป็นอำคำร ๒) 
 ปีงบประมำณ ๒๕๒๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติได้อนุมัติให้ก่อสร้ำงส้วมแบบ สปช. ๖๐๒ 
จ ำนวน ๑๐ ท่ีนั่ง 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๐ โรงเรียนได้ก่อสร้ำงห้องครัวใต้ถุนอำคำร ๒ (แบบ ๔๒๔ ล) 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๒ ได้จัดท ำสนำมเด็กเล่นจ ำนวน ๒ สนำม 
 ปีงบประมำณ ๒๕๓๖ ได้รับงบประมำณจำก สปช.ในกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนหลังท่ี ๑ สร้ำงบ้ำนพักภำร
โรง ๑ หลัง ปรับปรุงเสำธง เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้ำอำคำรเรียนหลังท่ี ๒ นอกจำกนี้ยังได้รับงบประมำณซึ่งเป็นงบพัฒนำ
จังหวัดของ ส.ส. กรุงเทพฯ ท ำกำรสร้ำงส้วมนักเรียนและจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร 
 ปีงบประมำณ ๒๕๓๗ ได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัดของ ส.ส. กรุงเทพฯในกำรสร้ำงส้วมนักเรียนแทนหลัง
เก่ำอีก ๑ หลัง สร้ำงรั้วคอนกรีตด้ำนข้ำงและด้ำนหลังโรงเรียน จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด รวมทั้งพัดลมโคจร 
เครื่องรับโทรทัศน์และชุดเครื่องเสียงส ำหรับห้องประชุม นอกจำกนั้นยังได้รับงบประมำณจำก สปช.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สนำมเอนกประสงค์ซึ่งใช้เป็นสนำมกีฬำของโรงเรียน 
           ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๗ โรงเรียนเปล่ียนรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ จำกช้ันเด็กเล็ก ๑ ปี เป็นช้ัน
อนุบำล ๑ และอนุบำล ๒ 



๓ 
 

 ปีงบประมำณ ๒๕๓๘ ได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัดของ ส.ส. กรุงเทพฯ จัดซื้อรถตู้โดยสำร ๑๒ ท่ีนั่ง ไว้
เป็นรถโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
 ปีงบประมำณ ๒๕๓๙ ได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัดของ ส.ส.กรุงเทพฯ ในกำรจัดซื้อเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน ๖ เครื่อง เครื่องปรับอำกำศติดต้ังในห้องผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้องธุรกำร และ
ห้องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๔ เครื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ำยวีดิโอพร้อมอุปกรณ์ และโทรทัศน์สีจ ำนวน ๑๕ เครื่อง และยัง
ได้รับเงินสนับสนุนจำกส ำนักงำนสลำกกินแบ่งของรัฐบำลจ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำทเพื่อจัดซื้อจัดท ำโทรทัศน์ระบบโทรทัศน์
วงจรปิดเพื่อกำรศึกษำในโรงเรียน 
 ปีงบประมำณ ๒๕๔๐ ได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัดของ ส.ส. กรุงเทพฯในกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน ๑ เครื่อง เครื่องปรับอำกำศติดต้ังในห้องโสตทัศนูปกรณ์จ ำนวน ๒ เครื่อง และชุดเครื่องเสียงจ ำนวน ๑ ชุด 
 ปีงบประมำณ ๒๕๔๑ ได้รับงบประมำณจำก สปช. จัดท ำห้องวิทยำศำสตร์และห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 
 ปี ๒๕๔๔ ได้รับเงินบริจำคจำกส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ในกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๖ เครื่อง 
เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บำท 
 ปี ๒๕๔๔ ได้รับเกียรติบัตรโครงกำรยุวทูตควำมดีเฉลิมพระเกียรติขยำยผล รุ่นท่ี ๑ ของกระทรวง กำรต่ำงประเทศ
ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ปี ๒๕๔๕ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์จำกงำนกฐินพระรำชทำนวัดชนะสงครำม 
ประจ ำป ี๒๕๔๕ จำกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวน ๑ ชุด 
 ปี ๒๕๔๕ ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ปี ๒๕๔๖ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ครู อำจำรย์ ผู้ปกครองนักเรียนจัดทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ ำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗๐,๗๐๐ บำท 
 ปี ๒๕๔๗ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จำกงำนกฐินพระรำชทำนวัดชนะสงครำม ประจ ำปี ๒๕๔๗ จ ำนวน ๑๐ เครื่อง 
 ปี ๒๕๔๘ ผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนในฝันโครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โครงกำรจ ำนวน ๒๗ เครื่อง ในปีนี้ได้ติดต้ังจำนดำวเทียมพร้อมอุปกรณ์จำกมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ปี ๒๕๔๙ ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด ท ำโครงกำรคณิตคิดเร็วส่งรำยกำรภำคเช้ำทุกวัน 
 ปี ๒๕๕๒ ทดลองใช้หลักสูตรแกนกลำงปีพุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
 ปี 2560 มีกำรเปล่ียนแปลงหลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะสงครำม ตำมหลักสูตร 
 กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
  

 

 

 

 



๔ 
 

ปรัญชำกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรยีนวัดชนะสงครำม 
 โรงเรียนวัดชนะสงคราม จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี บนพื้นฐานการเล่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้      

ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนท้ัง ๔ ด้าน  ให้เต็มศักยภาพ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการ์ณตรง เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้
ท่ีจะอยู่ในสังคม โดยมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทดี ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยความรักความอุ่น ความเอาใจใส่และ
ความเข้าใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์กำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรยีนวัดชนะสงครำม 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม มุ่งพัฒนาเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและ

สติปัญญา เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่ระดับคุณภาพสากล 

 

พันธกิจกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนวัดชนะสงครำม 
 ๑. พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
อย่างเต็มศักยภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อชุมชนท้องถิ่น มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๒. ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  มีสุขนิสัยท่ีดี  

๓. ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
๔. สร้างเสริมสุขภาพจิตท่ีดี มีความสุขสมตามวัย  
๕. สร้างเสริมการช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวตามวัย ความสนใจ ตามความถนัด 
๖. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม  
๗. ส่งเสริมทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
๘. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามวัย รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
๙. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๑๐. พัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน คิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ มีความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาตามศักยภาพ

สมตามวัย  
๑๑. สร้างเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
๑๒. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญบรรลุตาม

ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
๑๓. ใช้หลักการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 



๕ 
 

เป้ำหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 ๑. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาเด็กท้ัง ๔ ด้านโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย ได้ลงมือปฏิบัติด้วย 

ตนเองในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
 ๒. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 

๓. ครูทุกคนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา มีวินัย และมีความสุข 

๔. ครูทุกคนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยน าส่ือ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕. มีเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน  และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวเดียวกับสถานศึกษา 

 

หลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรอบรมเล้ียงดูและกำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ.๒๕๓๒ 
ตลอดจนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็ก
กับผู้เล้ียงดู เด็กกับผู้เกี่ยวข้องกับกำรอบรมเล้ียงดู กำรพัฒนำ และให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกำสพัฒนำ
ตนเองตำมล ำดับขั้นของพัฒนำกำรทุกด้ำน อย่ำงเป็นองค์รวม มีคุณภำพ และเต็มตำมศักยภำพ โดยก ำหนดหลักกำร ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
 ๒. ยึดหลักกำรอบรมเล้ียงดูและให้กำรศึกษำท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และวิถี
ชีวิตของเด็กตำมบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย 
 ๓. ยึดพัฒนำกำรและพัฒนำเด็กโดยองค์รวม ผ่ำนกำรเล่นอย่ำงมีควำมหมำย และมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย ได้ลงมือ
กระท ำในสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ เหมำะสมกับวัย และมีกำรพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔.  จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสำมำรถปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นคนดี มีวินัย และมีควำมสุข 
 ๕.  สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเด็กระหว่ำงสถำนศึกษำกับพ่อแม่ ครอบครัว  
ชุมชน  และทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

จุดหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวัดชนะสงครามมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และ

ด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับช้ันต่อไป จึงก าหนดจุดหมาย
เพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 



๖ 
 

๑. เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง มีสุขภาพกาย และสุขนิสัยท่ีดี  
๒.  เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
๓.  เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข  
๔. เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 

มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน

ประกอบด้วย 

๑.   พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 

 มาตรฐานท่ี  ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
๒.   พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

 มาตรฐานท่ี  ๓  มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีความสุข 
 มาตรฐานท่ี  ๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  
 มาตรฐานท่ี  ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม  
๓.   พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

 มาตรฐานท่ี  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 มาตรฐานท่ี  ๗  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 มาตรฐานท่ี  ๘  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ 
                              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔.   พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 

 มาตรฐานท่ี  ๙   ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
 มาตรฐานท่ี  ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี  ๑๑ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้   
 เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 



๗ 
 

สภำพที่พึงประสงค์ 
 สภาพท่ีพึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยท่ีคาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการตามวัย
หรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑  ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๑.๑ น้ ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ 

๑.๑.๑  น้ ำหนักและส่วนสูงตำม
เกณฑ์ของกรมอนำมัย 

๑.๑.๑  น้ ำหนักและส่วนสูงตำม
เกณฑ์ของกรมอนำมัย 

๑.๑.๑  น้ ำหนักและส่วนสูงตำม
เกณฑ์ของกรมอนำมัย 

๑.๒ มีสุขอนำมัย  
สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๑ ยอมรับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์และด่ืมน้ ำท่ีสะอำด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ   

๑.๒.๑ ยอมรับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์และด่ืมน้ ำท่ีสะอำด
ด้วยตนเอง  

๑.๒.๑ ยอมรับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์และด่ืมน้ ำท่ีสะอำด
ได้ด้วยตนเอง  

๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อนรับประทำน
อำหำรและหลังจำกใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อนรับประทำน
อำหำรและหลังจำกใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อนรับประทำน
อำหำรและหลังจำกใช้ห้องน้ ำ
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ   

 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา ๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา ๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ  

๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

 

มำตรฐำนที่ ๒  กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว และประสำนสัมพันธ์กัน  
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

 

 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่ก าหนดได้ ๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขาข้ึนลงอยู่
กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่
ได้โดยไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่
เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ ว่ิงแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิง่กีดขวางได้ ๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิง่กีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือและ
ล าดับตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง
สองข้างได้ 

๒.๑.๔  รับลูกบอลที่กระดอนข้ึน
จากพ้ืนได้ 



๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ช้ัน อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

๒.๒ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

 

 

๒.๒.๑  ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้ 

๒.๒.๓ เขียนรูปวงกลมตามแบบ
ได้ 

๒.๒.๓ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ เขียนรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมมุมชัดเจน 

๒.๒.๔ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม. ได้ 

๒.๒.๔ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. ได้ 

๒.๒.๔ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ ซม. ได้ 

 

มำตรฐำนที่ ๓  มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก 
ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก 
ได้ตามสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก ๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของตน 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
ตนเองและผู้อื่น 

 

มำตรฐำนท่ี ๔  ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ  ดนตรี  และกำรเคลื่อนไหว 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๔.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออก ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๒สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๓สนใจ มีความสุข  และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓สนใจ มีความสุข  และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓สนใจ มีความสุข  และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

 

 

 

 



๙ 
 

มำตรฐำนที่ ๕  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงำม 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็น

ของตนเองและสิงใดเป็นของ
ผู้อื่น 

๕.๑.๑ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตากรุณา
มีน้ าใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๕.๒.๑แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๒แบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ ๕.๒.๒ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๒ช่ยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น
ได้ด้วยตนเอง 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ท างานที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ท างานที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ท างานที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จด้วยตนเอง 

 

มำตรฐำนที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วมโดยมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และท าความสะอาด
หลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 
 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี
ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

 

มำตรฐำนที่ ๗  รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 



๑๐ 
 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ 
๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย  
และรักความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ตามกาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

 

มำตรฐำนที่ ๘   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเปน็สมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

๘.๑ ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้อื่น 

 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพ่ือน ๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมมือ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 

๘.๒.๒ ย้ิมหรือทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลทีคุ่้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทายหรือพูดคุย
ผู้ใหญ่และบุคคลทีคุ่้นเคยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทายหรือพูดคุย
ผู้ใหญ่และบุคคลทีคุ่้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้
ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้
ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้
ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช ้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใชค้วาม
รุนแรง 

 

 



๑๑ 
 

มำตรฐำนที่ ๙  ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเน่ือง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพและ 
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพและพูด 
ข้อความด้วยภาษาของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค า พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย อย่าง 
มีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร ๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง 
ตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธี
ที่คิดข้ึนเอง 

 

มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค ์

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

 ๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าท่ีการใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะข้ึนไป 

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งค่างๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าท่ีการใชง้าน 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้อย่างน้อยหน่ึง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่สองลักษณะ
ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 



๑๒ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์
หรือการกระท าด้วยตนเอง 

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน หรือมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๑๑.๑ ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิดความรูส้ึกของ
ตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความรูส้ึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิม หรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
สื่อสารความคิดความรูส้ึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองอย่าหลากหลายและ
แปลกใหม่ 

มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ 
การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมา
อ่านและเขียนสื่อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 



๑๓ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการที่มีผู้
ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ใช้ประโยคค าถามว่า  

“ใคร”“อะไร”ในการค้นหา 

ค าตอบ 

๑๒.๒.๑ ใช้ประโยคค าถามว่า” 

ที่ไหน”“ท าไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“เมื่อไหร่” “อย่างไร”ในการ
ค้นหาค าตอบ 

 

กำรจัดเวลำเรียน 
โรงเรียนวัดชนะสงครามจัดการศึกษาให้กับเด็ก ๓ ระดับช้ัน คือ  

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑   อายุ ๓ – ๔ ปี 
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒   อายุ ๔ – ๕ ปี 
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓   อายุ ๕ – ๖ ปี 

 ตารางก าหนดเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๙๕ วัน ต่อปีการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมประจ าวันไม่ได้แบ่งเป็นรายช่ัวโมงหรือรายคาบ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรม 
๖ ช่ัวโมง ต่อวัน โดยมีการจัดสัดส่วนเวลาในการพัฒนาเด็ก และตารางกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 

 

 

 

ภาคเรียนที่ เวลาเรียน (วัน) 

๑ ๑๐๐ 

๒ ๙๕ 

รวม ๑๙๕ 



๑๔ 
 

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
 

การพัฒนา 
อายุ ๓-๔ ป ี
ชั่วโมง : วัน  

อายุ ๔-๕  ปี 
ชั่วโมง : วัน  

อายุ ๕-๖ ป ี
ชั่วโมง : วัน  

๑. การพัฒนาทักษะพืน้ฐานในชีวิตประจ าวัน ๒ ชม. ๑.๓๐ ชม. ๑.๓๐ ชม. 
๒. การเล่นตามมุมประสบการณ์ (กิจกรรมเสรี) ๑ ชม. ๑ ชม. ๑ ชม. 
๓. การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กิจกรรมสร้างสรรค์) ๑ ชม. ๑ ชม. ๑ ชม. 
๔. กิจกรรมด้านสังคม (การท างานร่วมกับผู้อื่น)  ๓๐ นาที ๓๐ นาที ๓๐ นาที 

๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ ่ ๑ ชม. ๑ ชม. ๑ ชม. 
๖. กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยผู้สอน ๓๐ นาที ๑ ชม. ๑ ชม. 

เวลาโดยประมาณ ๖ ๖ ๖ 

 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. รับเด็ก 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 
๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ด่ืมนม 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรีการเล่นตามมุม  
๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๑.๑๐ - ๑๑.๒๐ น. ล้างมือ   
๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน 
๑๒.๒๐ - ๑๔.๐๐ น. นอนพักผ่อน 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า   
๑๔.๒๐ - ๑๔.๕๐ น. เกมการศึกษา 
๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น. ทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนรู้/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

 

 



๑๕ 
 

สำระกำรเรยีนรู้รำยปี 
 สาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน สาระ
การเรียนรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสพัฒนาการใช้

กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือ
กิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ ๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี  

๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 

๓) การเคลื่อนไหวพร้อมกับวัสดุ อุปกรณ์ 

๔) การการทรงตัว  

๕) การเคลื่อนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเน้ือ
ใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ  

๖) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก ๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 

๒) การเขียนภาพและการเล่นสี 

๓) การป้ัน 

๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินน้ ามัน แท่งไม้ เศษวัสดุ 

๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย
วัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน ๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย ๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 

๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

๔) การเล่นบทบาทสมมติ 



๑๖ 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง ๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ พื้นท่ี 

๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

 
 ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มี
ความสุข ร่าเริงแจ่มใส เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความ
เช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ  ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี ๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฎิกริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 

๒) การเล่นเครื่องเล่นดนตรีประกอบจังหวะ 

๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

๔) การเล่นบทบาทสมมติ 

๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 

๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น ๑) การเล่นอิสระ 

๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 

๔) การเล่นนอกห้องเรียน    

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม ๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 

๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

๓) การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ ์ ๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

๒) การเล่นบทบาทสมมติ 

๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

๔) การร้องเพลง 



๑๗ 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ  ประสบการณ์ส าคญั 

๕) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเช่ือว่าตนเอง
มีความสามารถ  

๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 

๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น 
ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ดังนี้  

ด้านสังคม  ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว มาใช้ซ้ าหรือแปร
รูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 

๕) การเลี้ยงสัตว์ 

๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 

๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีอาศัยและประเพณีไทย 

๓) การประกอบอาหารไทย 

๔) การศึกษานอกสถานท่ี 

๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 



๑๘ 
 

ด้านสังคม  ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 

๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 

๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและการท างาน ๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีแก้ปัญหา 

๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับนความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

 

๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ิงต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง
ต่าง ๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  

ด้านสติปญัญา ประสบการณ์ส าคญั 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 

 

 

 

๑) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม 

๒) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 

๓) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 

๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเร่ืองราว
เกี่ยวกับตนเอง 

๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  

๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่าง ๆ 



๑๙ 
 

ด้านสติปญัญา ประสบการณ์ส าคญั 

๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 

๙) การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 

๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 

๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 

๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 

๑๔) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา 
จากบนลงล่าง 

๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือค าคุ้นเคย 

๑๖) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 

๑๗) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ า ๆ กัน จากนิทาน 
เพลง ค าคล้องจอง 

๑๘) การเล่นเกมทางการศึกษา 

๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 

๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 

๒๑) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 

๒๒) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด  

        การคิดเชิงเหตุผล 

        การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผสัอย่างเหมาะสม 

๒) การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 

๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่าง ๆ  

ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

๔) การเล่นกับสื่อต่าง ๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 

๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 

๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 

๗) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 



๒๐ 
 

ด้านสติปญัญา ประสบการณ์ส าคญั 

๘) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ  

๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ  

๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ  

๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

๑๔) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 

๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

๑๖) การอธิบายเชื่องโยงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 

๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 

๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด   

         สร้างสรรค์ 

๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 

๒) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 

๓) การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการ 

         แสวงหาความรู้ 

๑) การส ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 

๒) การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 

๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 

๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

๒. สำระที่ควรเรียนรู ้

  สาระท่ีควรเรียนรู้  เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน า
สาระท่ีควรรู้นั้นๆ  มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอน
สามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย  ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ส าคัญ ท้ังนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของเด็ก ดังนี้ 

๒.๑ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้ช่ือ  นามสกุล  รูปร่างหน้าตา  อวัยวะต่างๆ  วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์  การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจาก
ผู้อื่นและภัยใกล้ตัว  รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การก ากับตนเอง การเล่นและท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกั บผู้อื่น       
การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี  การมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒.๒ เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวสถานศึกษา  ชุมชน  และ
บุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันสถานท่ีส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็น
ไทยหรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 

          ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ  ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์  พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า  ท้องฟ้า  สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 

          ๒.๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด  รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน  ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้
ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการส่ือสารต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
ปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

๓. หลักสูตรต้ำนทุจริต (Anti - Corruption Education) 

    สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่นักเรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต และพลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต เกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยท่ีไม่
ทนต่อการทุจริตต่อไป 

โครงสร้างรายวิชา 

ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เร่ือง รำยชั่วโมง 
๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กำรคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐำน ๒ 
- ของเล่น 
- กำรรับประทำนอำหำร 
- กำรเข้ำแถว 
- กำรเก็บของใช้ส่วนตัว 
- ท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
- กำรแบ่งปัน 
- กำรแต่งกำย 
- กำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน (กำรใช้น้ ำ ไฟฟ้ำ 

กระดำษ กำรท้ิงขยะ) 

14 

๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต - ของเล่น 
- กำรรับประทำนอำหำร 
- กำรเข้ำแถว 
- กำรเก็บของใช้ส่วนตัว 
- ท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
- กำรแบ่งปัน 
- กำรแต่งกำย 
- กำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน 

12 

๓ STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต - ควำมพอเพียง 
- ควำมโปร่งใส 
- ควำมต่ืนรู้ / ควำมรู้ 
- ต้ำนทุจริต 
- มุ่งไปข้ำงหน้ำ 
- ควำมเอื้ออำทร 
- กำรรับประทำนอำหำร 
- กำรช่วยเหลือเพื่อน 

9 



๒๓ 
 

ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เร่ือง รำยชั่วโมง 
- กำรใช้กระดำษ 

4 พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม - ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
- ควำมรับผิดชอบต่อผู้อื่น 
- กำรตรงต่อเวลำ 
- กำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
- กำรช่วยเหลือตนเอง 

5 

 รวม 40 
*หมายเหตุ การจัดประสบการณ์แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์โรงเรียนวดัชนะสงครำม ภำคเรยีนที่ ๑ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๒ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี หน่วยการจัดประสบการณ์ 

อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที ่๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
๑ ๑๖-๒๑ พ.ค.๖๒ ๓ วัน ปรับตัว,เตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ 
๒ ๒๒-๒๔ พ.ค.๖๒ ๓ วัน ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ 
๓ ๒๗-๓๑ พ.ค.๖๒ ๕ วัน โรงเรียนของเรา วิสาขบูชา วิสาขบูชา 
๔ ๔-๗ มิ.ย.๖๒ ๔ วัน ประสาทสัมผัส วัดชนะสงคราม วัดชนะสงคราม 
๕ ๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒ ๕ วัน ตัวเรา ตัวเรา ร่างกายของเรา 
๖ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒ ๕ วัน หนูท าได้ หนูน้อยคอยระวงั ปลอดภัยไว้ก่อน 
๗ ๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒ ๕ วัน หิน ดิน ทราย ของเล่นของใช้ ของเล่นของใช้ 
๘ ๑-๕ ก.ค.๖๒ ๕ วัน ปลอดภัยไว้ก่อน ครอบครัว ผีเส้ือ 
๙ ๘-๑๒ ก.ค.๖๒ ๕ วัน ของเล่นของใช้ ธรรมชาติน่ารู้ บ้านของเรา 

๑๐ ๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒ ๓ วัน หนูน้อยมารยาทงาม วันอาฬหบูชา วันอาฬหบูชา 
๑๑ ๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒ ๕ วัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ร.๑๐ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.๑๐ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ร.๑๐ 
๑๒ ๓๐ ก.ค.-๒ ส.ค.๖๒  

๔ วัน 
เพื่อนบ้านอาเซียน วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) อาเซียน 

๑๓ ๕-๙ ส.ค.๖๒ ๕ วัน วันแม่แห่งชาติ วิทยาศาสตร์น่ารู้
(คณิตศาสตร์) 

วันแม่แห่งชาติ 

๑๔ ๑๓-๑๖ ส.ค.๖๒ ๔ วัน ฤดูฝน วันแม่แห่งชาติ ฤดูฝน 
๑๕ ๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒ ๕ วัน ข้าว วิทยาศาสตร์น่ารู้(อากาศ) อาหารดีมีประโยชน์ 
๑๖ ๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒ ๕ วัน อาชีพในฝัน วิทยาศาสตร์น่ารู้

(แม่เหล็ก) 
ประสาทสัมผัส 

๑๗ ๒-๖ ก.ย.๖๒ ๕ วัน ผลไม้แสนอร่อย  ฤดูฝน ผลไม้แสนอร่อย  
๑๘ ๙-๑๓ ก.ย.๖๒ ๕ วัน คมนาคม การคมนาคม คมนาคม 
๑๙ ๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒ ๕ วัน กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ อาหารดีมีประโยชน์ ยานพาหนะ 
๒๐ ๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒ ๕ วัน อากาศ ผลไม้แสนอร่อย ขยะ 

๒๑ ๓๐ ก.ย.-๔ ต.ค.๖๒  
๕ วัน 

บ้านแสนสุข ขยะ หนูท าได้   

๒๒ ๗-๑๑ ต.ค.๖๒ ๕ วัน ต้นไม้ท่ีรัก ข้าว คนดีมีประโยชน์  
 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ท้ังหมด ๑๐๐ วัน (นับถึง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 

 



๒๕ 
 

หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์โรงเรียนวดัชนะสงครำม ภำคเรยีนที่ ๒ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๒ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี หน่วยการจัดประสบการณ์ 

อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒ อนุบาลปีที่ ๓ 
๒๓ ๑ พ.ย.๖๒ ๑ วัน ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ วันลอยกระทง ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 

๒๔ ๔-๘ พ.ย.๖๒ ๕ วัน น้ า กลางวันกลางคืน เมืองไทยท่ีรัก  
๒๕ ๑๑-๑๕ พ.ย.๖๒ ๕ วัน วันลอยกระทง ฤดูหนาว กลางวันกลางคืน 
๒๖ ๑๘-๒๒ พ.ย.๖๒ ๕ วัน กลางวันกลางคืน สุริยจักรวาล วันลอยกระทง 
๒๗ ๒๕-๒๙ พ.ย.๖๒ ๕ วัน ฤดูหนาว เมืองไทยท่ีรัก ฤดูหนาว 
๒๘ ๒-๖ ธ.ค.๖๒ ๔ วัน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
๒๙ ๙-๑๓ ธ.ค.๖๒ ๔ วัน โลกสวยด้วยสีสัน วันคริสมาสต์ ข้าว 
๓๐ ๑๖-๒๐ ธ.ค.๖๒ ๕ วัน วันคริสมาสต์ วันปีใหม ่ มด แมลง  
๓๑ ๒๓-๒๗ ธ.ค.๖๒ ๕ วัน วันปีใหม ่ สีสันน่ารู้ วันคริสมาสต์ วันปีใหม ่ 
๓๒ ๓๐ ธ.ค.-๓ ม.ค.๖๓  

๓ วัน 
ชุมชนของเรา วันเด็ก ชุมชนของเรา 

๓๓ ๖-๑๐ ม.ค.๖๓ ๕ วัน วันเด็ก/วันคร ู วันครู วันเด็ก/วันคร ู
๓๔ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ๔ วัน วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) ชุมชนของเรา วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) 
๓๕ ๒๐-๒๔ ม.ค.๖๓ ๕ วัน เศรษฐกิจพอเพียง สถานท่ีและบุคคลส าคัญ 

ในชุมชน 
วิทยาศาสตร์น่ารู้(อากาศ) 

๓๖ ๒๗-๓๑ ม.ค.๖๓ ๕ วัน ปริมาตร น้ าหนัก วันมาฆบูชา วิทยาศาสตร์น่ารู้
(คณิตศาสตร์) 

๓๗ ๓-๗ ก.พ.๖๓ ๕ วัน รักเมืองไทย ฤดูร้อน วิทยาศาสตร์น่ารู้
(แม่เหล็ก) 

๓๘ ๑๐-๑๔ ก.พ.๖๓ ๕ วัน ฤดูร้อน ประสาทสัมผัส ฤดูร้อน 
๓๙ ๑๗-๒๑ ก.พ.๖๓ ๕ วัน อาหารดีมีประโยชน์ สัตว์น่ารู้ วันมาฆบูชา 
๔๐ ๒๔-๒๘ ก.พ.๖๓ ๕ วัน รูปทรง รูปร่าง การติดต่อส่ือสาร สัตว์โลกน่ารัก  
๔๑ ๒-๖ มี.ค.๖๓ ๕ วัน สนุกตัวเลข รูปร่างรูปทรง การส่ือสาร  
๔๒ ๙-๑๓ มี.ค.๖๓ ๕ วัน สัตว์น่ารู้ คณิตศาสตร์น่ารู้  

(การบวก ลบ หาร) 
หนูอยากข้ึนป.๑  

 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ท้ังหมด ๙๕ วัน รวม ๑๙๕ วัน 

*หมายเหตุ เวลาเรียนอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 



๒๖ 
 

หน่วยการจัดประสบการณ์ 
การจัดหน่วยการเรียนรู้ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที ่

แวดล้อมเด็ก 

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

-ปรับตัว, เตรียมความ
พร้อม 
-ปฐมนิเทศ 
-ประสาทสัมผัส 
-ตัวเรา 
-หนูท าได้ 
-อาหารดีมีประโยชน์ 

-โรงเรียนของเรา 
-ปลอดภัยไว้ก่อน 
-หนูน้อยมารยาทงาม 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ร.๑๐ 
-เพื่อนบ้านอาเซียน 
-วันแม่แห่งชาติ 
-อาชีพในฝัน 
-กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู ่
-บ้านแสนสุข 
-ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
-วันลอยกระทง 
-วันชาติ 
-วันคริสมาสต์ 
-วันปีใหม ่
-ชุมชนของเรา 
-วันเด็ก/วันคร ู
-เศรษฐกิจพอเพียง 
-รักเมืองไทย 

-หิน ดิน ทราย 
-ฤดูฝน 
-ข้าว 
-ผลไม้แสนอร่อย 
-อากาศ 
-ต้นไม้ท่ีรัก 
-น้ า 
-กลางวัน กลางคืน 
-ฤดูหนาว 
-ฤดูร้อน 
 

-ของเล่น ของใช้ 
-คมนาคม 
-โลกสวยด้วยสีสัน 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้ (น้ า) 
-ปริมาตร น้ าหนัก 
-รูปทรง รูปร่าง 
-สนุกกับตัวเลข 
-สัตว์น่ารู้ 
 

*หมายเหตุ : หลักสูตรต้านทุจริต ใช้วิธีการบูรณาสอดแทรกในหน่วยการเรียนที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

รำยละเอียดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ 

 

 

  

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ปรับตัว/เตรียมความพร้อม -ปรับตัวของเด็กๆ กับห้องเรียนและโรงเรียน 

ปฐมนิเทศ  -ชื่อจริง ชื่อเล่น ของตนเอง 
-ค าน าหน้าชื่อ เพศ 
-การจัดเก็บของใช้ประจ าตัว 
-มุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน 
-ข้อตกลงในห้องเรียน 

โรงเรียนของเรา -ช่ือโรงเรียน สัญลักษณ์ สีประจ าโรงเรียน 
-เพลงโรงเรียน 
-ตารางกิจวัตรประจ าวัน 
-สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน 
-บุคลากรในโรงเรียน 

ประสาทสัมผัส -การมองเห็น 
-การฟังเสียง 
-การดมกล่ิน 
-การสัมผัส 
-การชิมรสชาติ 

ตัวเรา -อวัยวะของร่างกาย หน้าท่ีและความส าคัญของอวัยวะ ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า 
-การดูแลอวัยวะต่างๆ ให้สะอาดและปลอดภัย 
-วิธีปฏิบัติตนให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัย 
-มีสุขอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 

หนูท าได้ -อวัยะในร่างกาย 
-การรับรู้ความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
-การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
-การปฏิบัติตนให้มีพลานามัยท่ีดี 
-การล้างมือ ๗ ขั้นตอน 



๒๘ 
 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 
หนูท าได้ -การล้างมือ 

-การแปรงฟัน 
-การรับประทานอาหาร 
-การใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
-การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

หิน ดิน ทราย -ช่ือหิน ดิน ทราย 
-เครื่องกรองน้ าจากหิน ดิน ทราย 
-ประโยชน์จากหิน ดิน ทราย 
-ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในหิน ดิน ทราย 
-การดูแลรักษาหิน ดิน ทราย 

ปลอดภัยไว้ก่อน -ส ารวจตัวหนู 
-ท าอย่างไรให้ปลอดภัย 
-ความปลอดภัยนอกห้องเรียน 
-ข้ามถนนบนทางม้าลาย 
-เด็กดีต้องเคารพกฎจราจร 

ของเล่นของใช้ -ช่ือของเล่นท่ีรู้จัก 
-ช่ือของใช้ท่ีรู้จัก 
-ประเภทของเล่น/ของใช้ 
-การดูรักษาของเล่นของใช้ 
-การจัดเก็บของเล่นของใช้ในห้องเรียน 

หนูน้อยมารยาทงาม -การท าความเคารพ 
-มารยาทในการพูด/การฟัง 
-การกล่างค าขอบคุณ/ขอบใจ 
-การกล่าวค าขอโทษ 
-ความมีน้ าใจ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ท่ี ๑๐ 

-พระราชประวัติของในหลวง 
-พระราชประวัติด้านการศึกษาของในหลวง 
-พระราชกรณียกิจของในหลวง 
-สัญลักษณ์ประจ ารัชกาล 
-ความสนพระทัยทางการทหารของในหลวง 



๒๙ 
 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

เพื่อนบ้านอาเซียน -ประเทศสมาชิกอาเซียน 
-ความแตกต่างของประเทศสมาชิก 
-ค าทักทายของประเทศสมาชิก 
-ดอกไม้ประจ าชาติอาเซียน 
-สัตว์ประจ าชาติอาเซียน 

วันแม ่ -พระราชประวัติอย่างย่อ 
-พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
-ความส าคัญของวันแม่ 
-สัญลักษณ์ของวันแม่ 
-การปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี 

ฤดูฝน -การเกิดฝน 
-สัตว์ที่พบในฤดูฝน 
-โรคท่ีเกิดในฤดูฝน 
-ประโยชน์และโทษของฝน 
-การปฏิบัติตนในฤดูฝน 

ข้าว -ช่ือและลักษณะของข้าวชนิดต่างๆ 
-การท านาและการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
-ประเพณีการเก็บเกี่ยวข้าวและอาหารหรือขนมท่ีมีในเทศกาลต่างๆ 
-ประโยชน์ของข้าว 
-อาหารท่ีท าจากข้าว 

อาชีพในฝัน -อาชีพตามหน่วยงาน 
-อาชีพอิสระ 
-อาชีพเกษตรกรรม 
-ความส าคัญของอาชีพ 
-อาชีพในฝัน 

ผลไม้แสนอร่อย -ผลไม้ท่ีหนูรู้จัก 
-ส่วนประกอบของผลไม้ 
-รสชาติของผลไม้ 
-การล้างผลไม้ 
-ประโยชน์และโทษของผลไม้ 



๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

การคมนาคม -การเดินทางมาโรงเรียน 
-การเดินทางทางบก 
-ยานพาหนะทางน้ า 
-การเดินทางทางอากาศ 
-การปฏิบัติตนในการข้ามถนนให้ปลอดภัย 

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ -ช่ือของกรุงเทพฯ/ช่ือย่อ 
-ความส าคัญของกรุงเทพมหานคร 
-ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
-สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ 
-การปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม 

อากาศ -ลักษณะของอากาศ 
-การทดลองเกี่ยวกับอากาศ 
-คุณสมบัติของอากาศ 
-ประโยชน์ของอากาศ 
-การรักษาสภาพแวดล้อมให้อากาศบริสุทธิ์ 

บ้านแสนสุข -บ้านแบบต่างๆ 
-ส่วนประกอบของบ้าน 
-ห้องต่างๆ ภายในบ้าน 
-บุคคลในบ้าน 
-หน้าท่ีของบุคคลในบ้าน 

ต้นไม ้ -ช่ือต้นไม้ท่ีรู้จัก 
-ส่วนประกอบของต้นไม ้
-การเจริญเติบโตของต้นไม้ 
-ประโยชน์ของต้นไม ้
-วิธีการบ ารุงรักษาต้นไม ้



๓๑ 
 

รำยละเอียดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปีที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ -พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
-พระราชโอรสและพระธิดาในรัชกาลท่ี ๙ 
-พระอัจฉริยภาพ 
-ค าสอนของรัชกาลท่ี ๙ 
-การปฏิบัติตามค าสอนของรัชกาลท่ี ๙ 

น้ า -ท่ีมาของน้ า 
-ประโยชน์ของน้ า 
-แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
-การแก้ไขแหล่งน้ าเน่าเสีย 
-การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

วันลอยกระทง -ความเป็นมาและความส าคัญของประเพณีลอยกระทง 
-ทดลองลอยกระทง 

-วัสดุใช้ท าฐานกระทงให้ลอยน้ าได้ 

-หาค าตอบว่าวัสดุใดลอยน้ าได้ 
-วัสดุท่ีใช้ท าฐานกระทงให้ลอยน้ าได้ ไม่ท าลายธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

กลางวันกลางคืน -ความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืน 
-ลักษณะของดวงอาทิตย์ 
-ลักษณะของดวงจันทร์ 
-ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ 
-การปฏิบัติตนในเวลากลางวันกลางคืน 

ฤดูหนาว -สภาพอากาศในฤดูหนาว 
-ทดลองไฟฟ้าสถิตย์ 
-การปฏิบัติตนในฤดู 
-ผักในฤดูหนาว 
-ผลไม้ในฤดูหนาว 

วันชาติ -ความหมายของผู้น าครอบครัว 
-วันชาติของประเทศไทยตรงกับวันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปี 
-สัญลักษณ์ของวันชาติ 
-วันท่ี ๕ ธันวาคมถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ 
-การปฏิบัติตนท่ีดีต่อพ่อแม่ 



๓๒ 
 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

โลกสวยด้วยสีสัน -ช่ือสีท่ีรู้จัก 
-สีธรรมชาติ 
-สีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
-แม่สี 
-การผสมสี 

วันคริสมาสต์ -ความหมายและความส าคัญของวันคริสมาสต์ 
-กิจกรรมท่ีท าในวันคริสมาสต์ 
-ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับวันคริสมาสต์ 
-เพลงวันคริสมาสต์ 

วันปใีหม ่ -ความหมายของวันปีใหม่ 
-สัตว์ประจ าปี ของปีใหม่  
-วิธีปฏิบัติตนตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
-การกล่าวค าอวยพร 
-กิจกรรมท่ีนิยมปฏิบัติ 

ชุมชนของเรา -ช่ือ ท่ีต้ัง ของชุมชน 
-สถานท่ีส าคัญในชุมชน 
-อาชีพของคนในชุมชน 

วันเด็ก/วันคร ู -ความส าคัญของวันเด็ก 
-ค าขวัญของวันเด็ก 
-หน้าท่ีของเด็ก 
-ความส าคัญของวันครู  
-หน้าท่ีของเด็กท่ีพึงปฏิบัติต่อครู 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) -การทดลองเกี่ยวกับน้ า 
-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
-กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ต้ังสมมุติฐาน ทดลอง สรุปผลและบันทึกผล 

เศรษฐกิจพอเพียง -ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย(การประหยัดอดออม) 
-การใช้ส่ิงของเครื่องใช้น้ า/ไฟ อย่างประหยัด 
-การพึ่งพาตนเอง – การแต่งกายด้วยตนเอง 
-การรับประทานอาหารและด่ืมนมให้หมดไม่เหลือท้ิง 
-การเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง(การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง,ความ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย) 



๓๓ 
 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ปริมาตร น้ าหนัก -ปริมาตรของน้ า 
-การเปรียบเทียบปริมาตรของน้ า ในภาชนะท่ีขนาดเท่ากัน 
-เสียงท่ีเกิดจากขวดน้ าท่ีมีปริมาตรแตกต่าง 
-การคาดคะเนน้ าหนักของส่ิงต่างๆ ด้วยมือ 
-การเปรียบเทียบน้ าหนักส่ิงของต่างๆ โดยใช้ค าว่า หนักกว่า เบากว่า เท่ากัน 

รักเมืองไทย -ธงชาติไทยและการแสดงความเคารพ 
-พระมหากษัตริย์ไทย 
-สัตว์ประจ าชาติไทย(ช้าง) 
-การละเล่นพื้นบ้านของไทย 
-การทักทายแบบมารยาทไทย 

ฤดูร้อน -สภาพอากาศในฤดูร้อน 
-ของใช้ฤดูร้อน 
-อาหารและโรคในฤดูร้อน 
-การแต่งกายในฤดูร้อน 
-ประเพณีไทย 

อาหารดีมีประโยชน์ -อาหารท่ีมีประโยชน์  
-อาหารท่ีไม่มีประโยชน์  
-อาหารหลัก ๕ หมู่ และสารอาหาร 
-การจ าแนกอาหารท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
-มารยาทในการรับประทานอาหาร 

รูปทรง รูปร่าง -ลักษณะวัสดุทรงกลม 
-วัสดุทรงกลมรอบตัวเรา 
-เปรียบเทียบขนาดของวัสดุทรงกลม 
-จ าแนกวัสดุทรงกลมกับวัสดุวงกลม 
-ประโยชน์ของรูปทรงกลมและรูปวงกลม 

สนุกกับตัวเลข -การนับและแสดงจ านวน ๑ – ๔ 
-การแสดงจ านวนของส่ิงของต่างๆ ด้วยเลขฮินดูอารบิกต้ังแต่ ๑ – ๕ 
-การเปรียบเทียบจ านวนของส่ิงต่างๆ สองกลุ่มมีจ านวนไม่เกิน ๕ ว่ามีจ านวน
เท่ากันหรือไม่เท่ากัน 
-การรวมส่ิงต่างๆ สองกลุ่ม และบอกจ านวนท่ีเกิดจากการรวมส่ิงต่างๆ สองกลุ่ม
ท่ีมีผลรวมไม่เกิน ๕ 
-การแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่และบอกจ านวนท่ีเหลือท่ีมีจ านวนไม่เกิน ๕ 



๓๔ 
 

 
กำรก ำหนดหน่วยกำรจดัประสบกำรณ์ 

กำรจัดหน่วยกำรเรียนรูร้ะดบัช้ันอนบุำลปทีี่ ๒ 
สาระการเรียนรู้ 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
-ตัวเรา 
-หนูน้อยคอยระวัง 
-อาหารดีมีประโยชน์ 
-ผลไม้แสนอร่อย 
-ประสาทสัมผัส 

-ปฐมนิเทศ (2สัปดาห์) 
-วันวิสาขบูชา 
-วัดชนะสงคราม 
-ครอบครัว 
-วันอาฬหบูชา 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ 
-วันแม่แห่งชาติ 
-ข้าว 
-ลอยกระทง 
-เมืองไทยท่ีรัก 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันคริสมาสต์ 
-วันปีใหม ่
-วันเด็ก 
-วันครู 
-ชุมชนของเรา 
-สถานท่ีและบุคคลส าคัญใน
ชุมชน 
-วันมาฆบูชา 

-ธรรมชาติน่ารู้ 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้(อากาศ) 
-ฤดูฝน 
-กลางวันกลางคืน 
-สุริยจักรวาล 
-ฤดูหนาว 
-ฤดูร้อน 
-สัตว์น่ารู้ 

-ของเล่นของใช้ 
-การคมนาคม 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้
(คณิตศาสตร์) 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้
(แม่เหล็ก) 
-ขยะ 
-การติดต่อส่ือสาร 
-สีสันน่ารู้ 
-รูปร่างรูปทรง 

-คณิตศาสตร์น่ารู้ 
(การบวก ลบ หาร) 

*หมายเหตุ : หลักสูตรต้านทุจริต ใช้วิธีการบูรณาสอดแทรกในหน่วยการเรียนที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 
สัตว์น่ารู้ -ประเภทของสัตว์ 

-ความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิด 
-ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
-สัตว์ตามฤดูกาล 
-ประโยชน์ของสัตว์ 



๓๕ 
 

รำยละเอียดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปีที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 
ปฐมนิเทศ -สวัสดีคุณครู 

-บุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียน 
-สัญลักษณ์ประจ าตัวเด็ก 
-ช่ือตนเอง 
-ช่ือเพื่อน 

ปฐมนิเทศ -โรงเรียนของเรา 
-ห้องเรียนของเรา 
-มุมต่างๆ ในห้องเรียน 
-ห้องน้ าห้องส้วม 
-แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน 

วันวิสาขบูชา -ความส าคัญของวันวิสาขบูชา 
-หลักธรรม 
-การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา 
-กิจกรรมในวันอวิสาขบูชา 
-ความส าคัญของวันวิสาขบูชา 

วัดชนะสงคราม -ประวัติความเป็นมา ๑ 
-ประวัติความเป็นมา ๒ 
-ความส าคัญ 
-พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ 
-สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 

ตัวเรา -ช่ืออวัยวะต่างๆของร่างกาย 
-หน้าท่ีอวัยวะต่างๆของร่างกาย 
-การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
-หน้าท่ีของอวัยวะต่างๆในร่างกาย 
-การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

หนูน้อยคอยระวงั -การระวังตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ 
-การระวังตนให้ปลอดภัยจากการเล่น 
-อันตรายจากของมีคมและวิธีใช้ท่ีถูกต้อง 
-อันตรายจากสัตว์และวิธีป้องกัน 
-การปฏิบัติตนเมื่อเจออุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ 



๓๖ 
 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ของเล่นของใช้ -ความหมายของ ของเล่นและของใช้ 
-ส ารวจของเล่นและของใช้ในห้องเรียน 
-ข้อตกลงในการเล่นและการใช้ของต่างๆ ในห้องเรียน 
-การเก็บและการดูแลรักษา 
-อันตรายจากการเล่น 

ครอบครัว -ความหมายของครอบครัว 
-ประเภทของครอบครัว 
-สมาชิกในครอบครัว 
-หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

ธรรมชาติน่ารู้ -ความหมายของธรรมชาติ 
-แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน 
-ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในธรรมชาติ 
-ภัยจากธรรมชาติ 
-การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

วันอาฬหบูชา -ความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา 
-หลักธรรม 
-การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา 
-กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา 
-ความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 -พระราชประวัติ ร.๑๐ (๑) 
-พระราชประวัติ ร.๑๐ (๒) 
-พระราชกรณียกิจ ร.๑๐ 
-การปฏิบัติตนในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) -น้ าและคุณสมบัติของน้ า 
-ความดันน้ า 
-แรงตึงผิว 
-การละลาย ๑ 
-การละลาย ๒ 



๓๗ 
 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(คณิตศาสตร์) -ความหมายและความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
-จ านวนและตัวเลข (จ านวนคู่และจ านวนค่ี) 
-จ านวนและตัวเลข (จ านวนและตัวเลขในชีวิตประจ าวัน) 
-จ านวนและปริมาณ (การแยกประเภทและการเปรียบเทียบ) 
-จ านวนและปริมาณ (การเปรียบเทียบความจุ) 

วันแม่แห่งชาติ -ความส าคัญของแม่และสัญลักษณ์วันแม่ 
-พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
-พระราชกรณียกิจ 
-กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ 
-การปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของแม่ 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(อากาศ) -อากาศและคุณสมบัติของอากาศ 
-สภาพท่ัวไปของอากาศ 
-มลภาวะของอากาศ 
-แรงดันอากาศ 
-อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(แม่เหล็ก) -ลักษณะและรูปร่างของแม่เหล็ก 
-คุณสมบัติของแม่เหล็ก 
-แรงดูดของแม่เหล้ก 
-ขั้วแม่เหล็ก 
-วัสดุท่ีแม่เหล็กสามารถดูดได้และดูดไม่ได้ 

ฤดูฝน -ฤดูในประเทศไทย 
-สภาพภูมิอากาศในฤดูฝน 
-การปฏิบัติตนในฤดูฝน 
-ประโยชน์ของฤดูฝน 
-โทษจากฤดูฝน 

การคมนาคม -ความหมายของการคมนาคม 
-การคมนาคมทางบก 
-การคมนาคมทางอากาศ 
-การคมนาคมทางน้ า 
-การระมัดระวงัในการเดินทาง 



๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

อาหารดีมีประโยชน์ -ความหมายและความส าคัญของอาหาร 
-อาหารท่ีมีประโยชน์ 
-อาหารหลัก ๕ หมู่ (หมู่ท่ี ๑ และ ๒) 
-อาหารหลัก ๕ หมู่ (หมู่ท่ี ๓ ๔ และ ๕) 
-อาหารท่ีไม่มีประโยชน์ 

ผลไม้แสนอร่อย  -ความหมายและความส าคัญของผลไม้ 
-ช่ือของผลไม้ชนิดต่างๆ 
-รูปร่างลักษณะของผลไม้ชนิดต่างๆ 
-ส่วนประกอบของผลไม้ 
-ประโยชน์ของผลไม้ 
-ผลไม้เมืองร้อนและผลไม้เมืองหนาว 

ขยะ -ความหมายของขยะ 
-ประเภทของขยะ 1 (ขยะย่อยสลาย , ขยะรีไซเคิล) 
-ประเภทของขยะ 2 (ขยะอันตราย , ขยะท่ัวไป) 
-ประเภทถังขยะ 
-การลดโลกร้อน 

ข้าว -ข้าว 
-ชนิดของข้าว 
-ลักษณะและส่วนประกอบของต้นข้าว 
-การท านา 
-ชาวนา 



๓๙ 
 

รำยละเอียดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปีที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๒ 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

วันลอยกระทง -ความส าคัญและความเป็นมาของวันลอยกระทง 
-กระทง 
-กิจกรรมในวันลอยกระทง 
-การปฏิบัติตนในวันลอยกระทง 
-การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

กลางวันกลางคืน -ความแตกต่างระหว่างกลางวัน-กลางคืน 
-ลักษณะของดวงอาทิตย์ 
-ลักษณะของดวงจันทร์ 
-กิจกรรมท่ีท าในตอนกลางวัน 
-กิจกรรมท่ีท าในตอนกลางวัน 

ฤดูหนาว -ฤดูในประเทศไทย 
-สภาพภูมิอากาศในฤดูหนาว 
-การปฏิบัติตนในฤดูหนาว 
-ประโยชน์ของฤดูหนาว 
-โทษจากฤดูหนาว 

สุริยจักรวาล -การก าเนิดสุริยจักรวาล 
-ดวงอาทิตย์ 
-ดวงจันทร์ 
-ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาล 
-โลก 

เมืองไทยท่ีรัก -พระมหากษัตริย์ไทย 
-ธงชาติและเพลงชาติไทย 
-ประเพณีไทย 
-การละเล่นไทย 
-ขนมไทย 

วันพ่อแห่งชาติ -ความเป็นมาและความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ 
-พระราชประวัติของรัชกาลท่ี ๙ 
-พระอัจฉริยภาพของรัชกาลท่ี ๙ 
-ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
-การปฏิบัติตามค าสอนของรัชกาลท่ี ๙ 



๔๐ 
 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

วันคริสมาสต์ -ประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์ 
-สีประจ าวันคริสต์มาสต์ 
-ซานตาคลอส 
-ต้นคริสต์มาส 
-กิจกรรมในวันคริสมาสต์ 

วันปีใหม ่ -ประวัติความเป็นมาของวันปีใหม่  
-ความส าคัญของวันปีใหม่ 
-ของขวัญและบัตรอวยพรวันปีใหม ่
-การปฏิบัติตนในวันปีใหม่    
-กิจกรรมในวันปีใหม่ 

สีสันน่ารู้ -ความหมายของสี 
-สีต่างๆ 
-แม่สี 
-การผสมสี 
-สีในชีวิตประจ าวัน 

วันเด็ก -ความหมายและความส าคัญของวันเด็ก 
-ค าขวัญวันเด็ก 
-กิจกรรมท่ีท าในวันเด็ก    
-การปฏิบัติตนในวันเด็ก 
-หน้าท่ีของเด็กดี 

วันครู -ความหมายและความส าคัญของวันคร ู
-ดอกไม้วันครู 
-ค าขวัญวันครู 
-กิจกรรมท่ีท าในวันครู  
-การปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครู 

ชุมชนของเรา -ความหมายและลักษณะของชุมชน 
-บุคคลส าคัญในชุมชน 
-สถานท่ีท่ีส าคัญในชุมชน 
-อาชีพต่างๆในชุมชน 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีในชุมชน 



๔๑ 
 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

สถานท่ีและบุคคลส าคัญในชุมชน -บุคคลส าคัญในท้องถิ่น 
-อาชีพในชุมชน 
-สถานท่ีราชการและสถานท่ีทางศาสนา 
-ความซื่อสัตย์สุจริต 
-การปฏิบัติตนของคนทุกอาชีพ 

วันมาฆบูชา -ความส าคัญของวันวันมาฆบูชา 
-หลักธรรม 
-การปฏิบัติตนในวันวันมาฆบูชา 
-กิจกรรมในวันวันมาฆบูชา 
-ความส าคัญของวันมาฆบูชา 

ฤดูร้อน -ฤดูในประเทศไทย 

-สภาพภูมิอากาศในฤดูร้อน 
-การปฏบิัติตนในฤดูร้อน 
-ประโยชน์ของฤดูร้อน 
-โทษจากฤดูร้อน 

ประสาทสัมผัส -ตาและการมองเห็น 
-หูและการได้ยิน 
-จมูกและการดมกล่ิน 
-ล้ินและการชิมรส 
-การสัมผัส 

สัตว์น่ารู้ -ความหมายและประเภทของสัตว์ 
-สัตว์บก 
-สัตว์น้ า 
-สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
-อันตรายจากสัตว์ 

การติดต่อส่ือสาร -ความหมายและประเภทของการติดต่อส่ือสาร 
-การส่ือสารในสมัยโบราณ 
-การส่ือสารในสมัยปัจจุบัน 
-อินเตอร์เน็ต 
-ประโยชน์ของการส่ือสาร 



๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

รูปร่างรูปทรง -ความหมายของรูปร่างรูปทรง 
-วงกลม 
-วงร ี
-สามเหล่ียม 
-ส่ีเหล่ียม 

คณิตศาสตร์น่ารู้  
(การบวก ลบ หาร) 

-จ านวน และค่าของจ านวน 
-ความหมายของการบวก  
-ความหมายของการลบ 
-ความหมายของการหาร 
-เครื่องหมายบวก ลบ หาร 



๔๓ 
 

หน่วยการจัดประสบการณ์ 
การจัดหน่วยการเรียนรู้ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที ่
แวดล้อมเด็ก 

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

-ร่างกายของเรา 
-ปลอดภัยไว้ก่อน 
-อาหารดีมีประโยชน์ 
-ประสาทสัมผัส 
-ผลไม้แสนอร่อย 
-หนูท าได้ 

-ปฐมนิเทศ (๒ สัปดาห์) 
-วิสาขบูชา 
-วัดชนะสงคราม 
-บ้านของเรา 
-อาฬหบูชา 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ร.๑๐ 
-วันแม่แห่งชาติ 
-คนดีมีประโยชน์ 
-ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
-เมืองไทยท่ีรัก 
-วันลอยกระทง 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันคริสมาสต์ วันปีใหม่ 
-ชุมชนของเรา 
-วันเด็ก/วันคร ู
-วันมาฆบูชา 
-หนูอยากข้ึน ป.๑ 

-ผีเส้ือ 
-ฤดูฝน 
-กลางวัน กลางคืน 
-ฤดูหนาว 
-ข้าว 
-มด แมลง 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) 
-วิทยาศาสตร์น่ารู้
(อากาศ) 
-ฤดูร้อน 
-สัตว์โลกน่ารัก 

-ของเล่นของใช้ 
-อาเซียน 
-คมนาคม 
-ยานพาหนะ 
-ขยะ 
-วิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 
-วิทยาศาสตร์(แม่เหล็ก) 
-การส่ือสาร 
 

*หมายเหตุ : หลักสูตรต้านทุจริต ใช้วิธีการบูรณาสอดแทรกในหน่วยการเรียนที่ระบุไว้ข้างต้น 

 
 
 

 

 

 



๔๔ 
 

รำยละเอียดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๑ 
สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ปฐมนิเทศ 
 

-ช่ือครูประจ าช้ัน ช่ือพี่เล้ียง ช่ือช้ันเรียน ช่ือโรงเรียน 
-เครื่องหมายประจ าตัวเด็ก ของใช้ประจ าตัวเด็ก  
-การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
-การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
-การเก็บของเข้าท่ี 

ปฐมนิเทศ -รู้จักผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-นามสกุล ห้องผู้อ านวยการ 
-รู้จักคุณครูทุกคนในโรงเรียน ช่ือ-นามสกุล ห้องเรียนในโรงเรียน 
-สถานท่ีส าคัญของโรงเรียนห้องต่างๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องสวัสดิการ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ฯลฯ 

วันวิสาขบูชา 
 

-ความเป็นมาของวันวิสาขบูชา 
-ประวัติวันวิสาขบูชา 
-ส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 
-ส่ิงท่ีเด็กๆควรท าในวันวิสาขบูชาคือ เวียนเทียน นั่งสมาธิ 

วัดชนะสงคราม -สถานท่ีต้ังของวัดชนะสงคราม 
-ประวัติวัดชนะสงคราม ช่ือเจ้าอาวาส ช่ือพระประธาน 
-พระพุทธรูปประจ าวัด และ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ที่อยู่ในวัด 
-กิจกรรมท่ีจัดในวัด 
-การปฏิบัติตนเมื่อไปท ากิจกรรมในวัด เช่น การนั่งสมาธิ  

ร่างกายของเรา -ส่วนประกอบของร่างกาย 
-ลักษณะท่ีแตกต่างตามเช้ือชาติ 
-การรับรู้ความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
-การรักษาความสะอาดของร่างกาย เส้ือผ้าและเครื่องใช้ 
-การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
-การระวังดูแลและป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับอวัยวะต่างๆของร่างกาย 

ปลอดภัยไว้ก่อน 
 

-ความหมายของอุบัติเหตุ 
-อุบัติเหตุท่ีเกิดกับเด็ก เช่น การพลัดตก หกล้ม วิ่งชนกัน 
-การเล่นอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
-การป้องกันอันตรายจากไฟ ไฟฟ้า 
-อุบัติบนท้องถนนและการป้องกัน 

 

 



๔๕ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

ชือ่หน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ของเล่นของใช้ 
 

-ของเล่นเป็นส่ิงของท่ีเด็กๆเอามาเล่นแล้วเกิดความสนุกสนาน เช่น ตุ๊กตา    
ไม้บล็อก 
-การรู้จักเก็บของเล่นอย่างถูกวิธีและเรียบร้อย 
-ของเล่นนอกห้องเรียน เช่น เครื่องเล่นสนาม บ่อทราย เครื่องเล่นน้ า ควรเล่น
ให้ถูกวิธีและระมัดระวังอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าท่ีให้
เรียบร้อย 
-การรู้จักแบ่งปันและเอื้อเฟื้อผู้อื่น 
-ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-อันตรายท่ีจะเกิดจากของเล่นของใช้ เช่น มีด กรรไกร ลูกปัด 
-การรู้จักใช้ส่ิงของอย่างประหยัด 
-การรู้จักประดิษฐ์ซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

ผีเส้ือ 
 

-ลักษณะของผีเส้ือ เป็นแมลงท่ีมีสีแลลายท่ีปีกสวยงาม มีขา ๖ ขา 
-วงจรชีวิตของผีเส้ือ ผีเส้ือมีวงจรชีวิต ๔ ระยะคือ ไข่ หนอน ดักแด้ ผีเส้ือ  
-ลักษณะของไข่ผีเส้ือ ตัวหนอน ดักแด้และการกลายเป็นผีเส้ือของดักแด้ 
-ประโยชน์และโทษของผีเส้ือ 
-ศัตรูของผีเส้ือ ได้แก่ แมงมุม นก ปลา งู ตุ๊กแก 

บ้านของเรา -บ้านเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีท าจากวัสดุได้หลายๆอย่างซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป 
เช่น บ้านไม้ บ้านตึก (ท าจาก อิฐ หิน ปูน ทราย) 
-จ านวนสมาชิกในบ้าน 
-ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
-การปฏิบัติตนต่อบุคคลในบ้าน 
-การแสดงความเคารพ  
-การใช้ค าพูดท่ีสุภาพ 
-บ้านนอกจากจะใช้ประโยนช์ในเรื่องท่ีพักอาศัยกันแดดกันฝนแล้ว บ้านยังเป็น
ท่ีรวมของความรัก ความผูกพันของคนในบ้าน บ้านเราไม่ว่าจะหลังเล็กหรือ
หลังใหญ่เราสามารถท าให้บ้านของเราน่าอยู่ได้ เช่น การปลูกต้นไม้ดอกไม้ เก็บ
กวาดให้สะอาดเรียบร้อย  
-การรักษาความสะอาดบ้านและหน้าท่ีของเด็กเมื่ออยู่บ้าน เช่น ช่วยกวาดบ้าน 
จัดของให้เรียบร้อย รดน้ าต้นไม้ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

วันอาสาฬหบูชา 
 

-ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา 
-ประวัติวันอาสาฬหบูชา 
-ส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา 
-ส่ิงท่ีเด็กๆควรท าในวันวิสาขบูชาคือ เวียนเทียน นั่งสมาธิ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี๑๐ 

 

-พระนามรัชกาลท่ี ๑๐ 
-พระราชประวัติรัชกาลท่ี ๑๐ 
-พระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี ๑๐ 
-ท่ีประทับของรัชกาลท่ี ๑๐ 
-สัตว์เล้ียงทรงโปรด 

อาเซียน 
 

-ความเป็นมาของอาเซียน 
-ประวัติของประเทศต่างๆ 
-ธงประจ าชาติของแต่ละประเทศ 
-ภาษาประจ าชาติอาเซียน 
-การแต่งกายของแต่ละประเทศ 
-วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 

วันแม่แห่งชาติ 
 

-แม่เป็นผู้ให้ก าเนิดลูก 
-ความรักของแม่ 
-การตอบแทนพระคุณแม่คือความดีของลูกเป็นส่ิงท่ีแม่ต้องการ ค าชมท่ีลูก
ได้รับเป็นส่ิงท่ีแม่มีความสุขมาก ลูกเป็นคนดีแม่ก็มีดีใจ 
-วันแม่ตรงกับวันท่ี ๑๒ สิงหาคมตรงกับวัประสูติของพระนางเจ้าสิริกิต      
พระราชินีในรัชกาลท่ี ๙ 
-พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ 
-ดอกมะลิเป็นสัญญลักษณ์วันแม่ โครงการศิลปชีพต่างๆ 

ฤดูฝน 
 

-การเกิดฝน เมื่อน้ าในท่ีต่างๆได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอลอยสูงขึ้น
ละรวมตัวเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆก้อนใหญ่ลอยลงต่ ามากระทบความเย็นแล้ว
กล่ันตัวเป็นหยดน้ าตกลงมาเป็นฝน 
-ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า รุ้งกินน้ า เป็นปรากฎการธรรมชาติท่ีมักเกิดขึ้นขณะ       
ฝนตก 
-สัตว์ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนได้แก่ กบ อึ่งอ่าง งู ผีเส้ือ ฯลฯ 
-ประโยชน์ของฝน ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ด่ืม      
ใช้อาบ ฯลฯ 
-การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุในฤดูฝน 

 
 



๔๗ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

อาหารดีมีประโยชน์  -อาหารคือส่ิงท่ีรับประทานได้และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย 
 -ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต 
 -อาหารทีมีประโยชน์และจ าเป็นต่อร่างกายได้แก่ อาหารประเภท ข้าว   
 เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว ผัก ผลไม้ ไขมัน 
 -การเลือกรับประทานอาหาร รับประทานให้ครบ ๕ หมู่ 
 -วิธีการประกอบอาหารสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ต้ม ทอด ผัด 
 -การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี ,มารยาทในการรับประทานอาหาร 

ประสาทสัมผัส 
 

-ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ เช่น การมองเห็น การฟังเสียง การชิมรส การดมกล่ิน  
การสัมผัสพื้นผิว 
-การมองเห็นเป็นการเรียนรู้ต่างๆโดยการมองด้วยตาของเรา 
-การฟังเสียง เสียงเกิดจากการส่ันสะเทือนหรือกระทบกัน 
-การชิมรส อาหารมีหลายรสชาติเช่น เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ขม 
-กวรดมกล่ิน เราใช้จมูกรับรู้กล่ินต่างๆเช่น กล่ินหอม กล่ินเหม็น 
-การสัมผัสพื้นผิว เราสัมผัสรับรู้โดยใช้ผิวหนัง เช่น นิ่ม แข็ง ขรุขระ  เรียบ  

ผลไม้แสนอร่อย 
 

-ช่ือและลักษณะของผลไม้ชนิดต่างๆ 
-ผลไม้ท่ีให้ผลตลอดท้ังปี เช่น กล้วย มะละกอ ส้ม ฝรั่ง สับปะรด 
-ผลไม้ท่ีให้ผลเฉพาะฤดูได้แก่ ล าใย ล้ินจ่ี ทุเรียน 
-ส่วนประกอบของผลไม้ 
-เปลือก มีท้ังเปลือกอ่อน เปลือกแข็ง เปลือกเรียบ เปลือกขรุขระ 
-เนื้อผลไม้ เป็นส่วนท่ีใชรับประทาน 
-เมล็ดเป็นส่วนท่ีอยู่ข้างในสุด มีลักษณะแข็ง ส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทาน 
-ประโยชน์และโทษของผลไม้ 
-การปฏิบบัติกิจกรรมการท าน้ าผลไม้ ค้ันน้ าผลไม้ 
-การถนอมอาหารการปฏิบบัติกิจกรรมการถนอมอาหาร เช่น การตากแห้ง 
แช่อิ่ม เช่ือม ดอง ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

คมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เราใช้ยานพาหนะในการเดินทางหลากหลายชนิด ยานพาหนะนอกจากใช้ส่ง
คน และยังใช้ขนส่งส่ิงของต่างๆอีกด้วย 
-การคมนาคมคือการเดินทางไปมาติดต่อกัน มีสามทาง คือ ทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ  
-การคมนาคมทางบกคือการเดินทางบนพื้นดิน โดยใช้รถชนิดต่างๆ รวมทั้ง
รถไฟ สัตว์ที่เป็นพาหนะ และเกวียนหรือเครื่องลางจูง 
-การคมนาคมทางน้ า เป็นการเดินทางขนส่งคนและส่ิงของไปตามแม่น้ าล า
คลอง ทะเล โดยใช้เรือหรือแพเป็นยานพาหนะ  
-การคมนาคมทางอากาศ มียานพาหนะ คือ เครื่องบิน ซึ่งเป็นการเดินททางท่ี
รวดเร็วกว่าการเดินทางทางบกหรือทางเรือ  

ยานพาหนะ -ประเภทของยานพาหนะ 
-ยานพาหนะทางบก เช่น รถยนต์ รถเมล์ รถไฟ จักรยานยนต์ 
-ยานพาหนะทางน้ า เช่น เรือ แพ 
-ยานพาหนะทางอากาศ เช่น เครื่องบิน  
-ยานพาหนะท่ีมีผู้คนนิยมใช้โดยสาร เช่น รถไฟฟ้า รถทัวร์  

ขยะ 
 

-ขยะคือส่ิงของท่ีเราไม่ต้องการใช้แล้ว 
-ขยะแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 
-การท้ิงขยะต้องท้ิงในท่ีมีถังรองรับ ไม่ท้ิงเกล่ือนกลาด 
-ขยะสามารถน ามาประดิษฐ์เป็นเศษวัสดุได้ 
-โลกจะสวยงามเม่ือปราศจากขยะ 

หนูท าได้ 
 

-การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
-การปฏบัติตามระเบียบของห้องเรียน 
-การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
-การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน  
-การปฏบัติตามระเบียบของโรงเรียน 

คนดีมีประโยชน์ 
 
 

-การบ าเพ็นตนให้เป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น เป็นลักษณะนิสัยของ
คนดี 
-คนทุกคนล้วนเป็นคนดีมีประโยชน์ถ้ท าหน้าท่ีของตนให้ดีและถูกต้อง 
-ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี 
-รู้จักบุคคลส าคัญท่ีท าประโยชน์ใประเทศชาติ 
-การท าหน้าท่ีในชุมชนทุกคนมีหน้าท่ีต่างกันและต้องพึ่งพาอาศัยกัน ท า
ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกนั ท้ังนี้ทุกคนต้องท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความเจริญของประเทศชาติ 



๔๙ 
 

รำยละเอียดเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๒ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
 

-พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
-พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
-ความส าค ญของในหลวงรัชกาลท่ี ๙  ต่อประเทศไทย  
-โครงการท่ีส าคัญๆท่ีท าให้ประชาชนไทยมีความเป็นอยู่ทีดี 
-วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ตรงกับวันท่ี ๑๓ ตุลาคม๒๕๕๙  

เมืองไทยท่ีรัก 
 

-เมืองไทยอยู่ในเขตเมืองร้อน อากาศไม่หนาวจัดไม่แห้งแล้ง มีฝนตกชุก ท าให้
มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวไทยจึงมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี 
-ส่ิงท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย คือ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การละเล่น 
-วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
-คนไทยจะแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้ โค้ง  ค านับหรือถอนสายบัว 

กลางวันกลางคืน 
 
 
 

-ความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน 
-ลักษณะของดวงอาทิตย์มีลักษณะกลม มีความร้อนมาก 
-ประโยชน์ของแสงแดด ให้ความอบอุ่น ท าให้ผ้าแห้ง ฆ่าเช้ือโรค 
-ในเวลากลางคืนจะแสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงดาว 
-การปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืน 

วันลอยกระทง 
 

-วันลอยกระทงตรงกับวนัขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๑๒ 
-ประวัติวันลอยกระทง 
-สถานท่ีจัดงานลอยกระทง สองข้างฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา 
-ความส าคัญของน้ า ประโยชน์ของน้ า 
-การทดลองการจมการลอยของวัตถุ 

ฤดูหนาว 
 

-สภาพภูมิอากาศในฤดูหนาว ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรงฝนไม่ตก 
-สภาพอากาศในฤดูหนาวจะมีความหนาวเย็นต่างจากอากาศในฤดูร้อน 

 -โรคท่ีพบในฤดูหนาวได้แก่ โรคหวัด โรคปอดบวม 
 -สภาพภูมิอากาศในฤดูหนาว อากาศจะแห้ง เมื่อน าวัดถุบางชนิดมาถูจะเกิด  
 ไฟฟ้าสถิต 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

วันพ่อแห่งชาติ 
 
 

-ผู้น าครอบครัว หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ีหาเล้ียงและดูแลบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เด็กต้องใความเคารพนับถือและ
เช่ือฟังและตอบแทนบูญคุณ 
-พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ทรงเป็นผู้น าของประเทศ 
-วันพ่อตรงกับวนัท่ี ๕ ธันวาคมเราปฏิบัติตนอย่างไรในวันนี ้
-ลูกท่ีดีจะตอบแทนบุญคุณพ่อได้โดยการประพฤติปฏิบัติดี 
-พ่อเป็นผู้ให้ก าเนิดลูกอบรมเล้ียงดูให้เติบใหญ่และเป้นคนดี ลูกจะต้องกตัญญู
รู้คุณและตอบแทนบุญคุณท่ามเม่ือมีโอกาศ 

ข้าว -ลักษณะของข้าวชนิดต่างๆ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว(ขาวและด า) ข้าวเปลือก 
ข้าวสุก(ข้าวและข้าวเหนียว) 
-การท างานและการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
-ประเพณีการเกี่ยวข้าว อาหารหรือขนมท่ีมีในเทศกาลต่างๆ 
-ประโยชน์ของข้าว 
-อาหารท่ีท าจากข้าว มีหลายอย่าง เช่น ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด 

มด แมลง 
 

-ลักษณะของมดและแมลงตัวอื่นๆ มีขา ๖ ขา มีหนวด ๒ เส้น มีหลายขนาด 
หลายชนิด 
-ธรรมชาติของมดไม่ชอบอยู่ล าพัง มดขยันท างานตลอดเวลา 
-ธรรมชาติของมดมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย 
-ท่ีอยู่ของมด มดบางชนิดท ารังอยู่ใต้ดิน เช่น มดด า แต่มดบางชนิดท ารังอยู่
บนต้นไม้เช่น มดแดง 
-อาหารของมดคือน้ าหวาน เมล็ดพืชตัวหนอนอาหารทีมีรสหวาน 
-มดบางชนิดกัดเจ็บและคัน บางชนิดชอบขึ้นอาหารท าให้อาหารเสียแต่มดท า
ให้ดินร่วนซุย 

วันคริสมาสต์ วันปีใหม่ 
 
 
 
 
 

-ความเป็นมาของวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ 
-ประเพณีวันขึ้นปีใหม่และวันวันคริสมาสต์ 
-การปฏิบัติตนในวันขึ้นปีใหม่และวันคริสมาสต์ 
-วิธีการมอบความสุขให้แก่บุคคลท่ีเรารักในวันปีใหม่และวันคริสมาสต์ 
-เราท าความดีกับคนท่ีเรารักโดยเป็นคนดี พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ต้ังใจ
เรียน ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 

 

 

 



๕๑ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

ชุมชนของเรา -ชุมชน คือท่ีมีคนต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกันมากๆโดยรวมกันเป็นหมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 
-ช่ือสถานท่ีต้ังของชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ 
-อาชีพในชุมชน เช่น ค้าขาย รับจ้าง ท าธุกิจส่วนตัว 
-การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในชุมชน  
-การเป็นสมาชิกท่ีดีในชุมชน เช่น มีความสามัคคี ใช้วาจาท่ีสุภาพต่อกัน การ
รักษาสาธารณสมบัติ  

วันเด็ก วันครู 
 

-เด็กเป็นทรัพยากรส าคัญของประเทศท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต
ซึ่งจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ 
-วันเด็กตรงกับวันเสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี 
-การปฏิบัติของเด็กดีได้แก่ ต้ังใจเรียน เช่ือฟังผู้ใหญ่ พูดจาไพเราะ 
-ค าขวัญวันเด็ก 
-คนทุกคนต้องการเป็นท่ียอมรับของผู้อี่น การท่ีเราจะเป็นท่ียอมรับเราต้อง
เป็นฝ่ายให้ผู้อื่นก่อนและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 
-วันครูตรงกับวันท่ี ๑๖ มกราคม ของทุกปี 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(น้ า) 
 
 

-น้ าเป็นของเหลว สามาร๔เปล่ียนแปลงรูปร่างตามภาชนะทีใส่และไหลจากท่ี
สูงลงสู่ท่ีต่ า 
-สภาวะของน้ ามีหลายรูปแบบ เช่น น้ าแข็ง น้ า  ไอน้ า 
-ประโยชน์ของน้ า เช่น ใช้ในการคมนาคม ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-วัตถุบางชนิดลอยน้ าได้และบางชนิดจมน้ า 
-ประเพณีลอยกระทง จะต้องมีน้ าจึงจะลอยกระทงได้ 

วิทยาศาสตร์น่ารู้(อากาศ) 
 

-อากาศมีอยู่ท่ัวไปทุกหนทุกแห่ง เรามองไม่เห็นอากาศแต่รู้สึกได้เมื่ออากาศ
เคล่ือนท่ีมาถูกตัวเรา 
-อากาศต้องการท่ีอยู่ อากาศมีน้ าหนัก 
-อากาศท าให้ไฟติด อากาศมีแรงกดดัน 
-ประโยชน์ของอากาศ อากาศบริสุทธิ์ช่วยให้คน สัตว์ และพืช มีชีวิตอยู่ได้  
-มลภาวะท่ีท าให้อากาศเสีย มีอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะการกระท าของคน 
เราจึงต้องช่วยกันรักษาสภาพอากาศให้บริสุทธิ์อยู่ตลอด  

 

 

 

 



๕๒ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
(คณิตศาสตร์) 

-รู้จักตัวเลขอารบิค ๑-๒๐ 

-รู้จักตัวเลขไทย ๑-๒๐ 

-เขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย 

-รู้ค่าของจ านวน ๑-๒๐ 

-เขียนตัวหนังสือค าว่าหนึ่ง-ยี่สิบ 

วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
(แม่เหล็ก) 

 

แม่เหล็กเป็นเหล็กท่ีมีคุณสมบัติดึงดูดเหล็กและโลหะบางชนิด 
-แม่เหล็กจะท าให้เหล็กธรรมดากลายเป็นแม่เหล็กช่ัวคราวได้ 
-แม่เหล็กจะมีแรงดึงดูดวัตถุมากท่ีขั้วท้ังสองด้าน 
-ขั้วแม่เหล็กท่ีเหมือนกันจะผลักกัน ขั้วแม่เหล็กต่างกันจะดูกัน 
-แม่เหล็กจะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้เสมอขั้วท่ีหันไปทิศเหนือเรียกว่าขั้วเหนือ 
ขั้วท่ีหันไปทิศใต้เรียกว่าขั้วใต้ 

ฤดูร้อน 
 

-ลักษณะอากาศในฤดูร้อน อากาศร้อนแห้งแล้ว พื้นดินแตกระแหง และมี
แสงแดดจ้า ใบไม่ใบหญ้าเห่ียวเฉา  
-ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าว ท าให้อาหารบูด เสียง่าย ถ้าเรารับประทาน
อาหารบูด จะท าให้ท้องร่วง เป็นอหิวตกโรค ถ้าร่างกายไม่สะอาดท าให้เป็นผด
ผ่ืนคันได้ 
-ฤดูร้อนมีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร ควร
รับประทานอาหารท่ีสุกใหม่ 
-ความแห้งแร้งท าให้พื้นดินแห้ง ต้นไม้เห่ียวเฉา บางแห่งแห้งแร้งถึงกับขาด
แคลนน้ าด่ืมน้ าใช้  
-ในฤดูร้อนต้นไม้บางชนิดจะออกดอกสดช่ืน เช่น ดอกหางนกยูง ดอกชัยพฤกษ์ 
ดอกประดู่ ดอกตะแบก และจ ามีผลไม้ท่ีสุกในฤดูร้อน เช่น มะม่วง ขนุน 
ทุเรียน ฯลฯ 

วันมาฆบูชา 
 

-ความเป็นมาของวันมาฆบูชา 
-ประวัติวันมาฆบูชา 
-ส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติในวันมาฆบูชา 
-ส่ิงท่ีเด็กๆควรท าในวันมาฆบูชาคือ เวียนเทียน นั่งสมาธิ 

 

 

 

 



๕๓ 
 

สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

ชื่อหน่วย รายละเอียดเนือ้หา 

สัตว์โลกน่ารัก 
 

-ประเภทของสัตว์ เราสามารถจ าแนกสัตว์ออกได้คือ สัตว์บก สัตว์น้ า 
-สัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันและมีอวัยวะท่ีท าหน้าแตกต่างกันออกไป 
-ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ บ้านของสัตว์ มีช่ือเรียกต่างกัน เช่น รัง เล้า คอก โพรง  
-ช่วงอายุของสัตว์ สัตว์มีอายุยืนแตกต่างกัน เช่น ช้าง เต่า ม้า (อายุยืน) สุนัข 
แมว (อายุส้ัน) แมลง (อายุส้ันมาก) 
-สัตว์บางชนิดจะมีมากตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝน จะมีแมลง หนอน กบ อึ่งอ่าง 
-ประโยชน์ของสัตว์ สัตว์มีประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมมากท้ังทางตรงและทางอ้อม 

การส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 

-คนเราสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย
กิริยาท่าทางและค าพูด 
-ถ้าอยู่ไกลกันคนเราสามารถติดต่อ ส่งข่าวถึงกันโดยทางโทรศัพท์ทางไลน์ ทาง
เฟสบุค และบางครั้งก็ส่งทางจดหมาย 
-การติดต่อกันด้วยการพูด ส าหรับคนท่ีอยู่ไกลกันคือการโทรศัพท์ซึ่งสามารถ
ตอบโต้กันได้ 
-วิทยุ โทรทัศน์ ช่วยให้ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ 
-มารยาทในการพูดและการฟัง 

หนูอยากข้ึนป.๑ -ช่ือครูประจ าช้ันประถมปีท่ี ๑ 
-สถานท่ีท่ีต้ังของช้ันประถมปีท่ี ๑ 
-การปฏิบัติตนเมื่อข้ึนไปเรียนช้ันประถมปีท่ี ๑ 
-การเรียนการสอนในช้ันประถมปีท่ี ๑ 
-การแต่งกายเมื่อขึ้นไปเรียนช้ันประถมปีท่ี ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

กำรวิเครำะห์สำระกำรเรยีนรู้รำยปี 
ระดบัช้ันอนุบำลปทีี่ ๑ 

มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑  น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ า  
๒. การรักษาสุขภาพ 

๑. การวัดน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และด่ืมน้ า
ที่สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ   

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 

 สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๒. การประกอบอาหารไทย 

๑. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ 

๒. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย 
๓. การมีเจตคติที่ดีต่อการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

๔. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
๕. อาหารไทย 

๑.๒.๒   ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใชห้้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 

๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๓. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 
๔. การฟังนิทาน เรื่องราวและเหตุการณ์ 

๑. อวัยวะต่างๆ ของร่างกายและการรักษา
ความปลอดภัย 
๒. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมี
สุขอนามัยที่ดี 
๓. กิจวัตรประจ าวัน 

๑.๒.๓  นอนผักผ่อนเป็นเวลา ๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 

ประโยชน์ของการนอนพักผ่อน  

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา ๑. การเล่นอิสระ 
๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
๓. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๔. การละเล่นพ้ืนบ้านไทย 
๕. การเล่นนอกห้องเรียน 
๖. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

๗. การเล่นบทบาทสมมติการปฎิบัติตนใน
ความเป็นไทย 

๑. การเล่นตามความสนใจ 

๒. การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
๓. การปฏิบัติตามข้อตกลง 

๔. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

๕. การปฏิบัติตนเมื่อเล่นร่วมกับผู้อื่น 

๕. เกมการละเล่นพ้ืนบ้านไทย 

๖..ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
 

 

 

 



๕๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑  เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๒. การฟังนิทาน เรื่องราวเหตุการณ์
เก่ียวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

๓. การเล่นบทบาทสมมตติเหตุการณ์ต่างๆ 
๔. การพูดกับผู้อื่นเก่ียวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง 

๕. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

๖. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๑. ความปลอดภัยของตนเองต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยในกิจ
กิจกรรมประจ าวัน  

๓. การฟังและบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

๔. การเล่นบทบาทสมมติ 
๕. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเม่ือเจ็บป่วย 
๖. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า 
 

 

มาตรฐานที่ ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน  

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่ก าหนด
ได้ 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขา ได้ 
๒.การเดินข้ึนบันได 
 

๒.๑.๒ กระโดดสองขาข้ึนลง
อยู่กับที่ได้ 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขา ได้ 

๒.๑.๓ ว่ิงแล้วหยุดได้ ๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขาเช่น ลูกบอล ของเล่นมี
ล้อเลื่อน 

๒. การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ เช่น ริบบิ้น 
ผ้า กระดาษ เชือก 
๓.การข้ามสิ่งกีดขวางด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
มุด การรอด 

 

 

 



๕๖ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้
(ต่อ) 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
และล าดับตัวช่วย 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ 

๑. การใช้กล้ามเน้ือมื้อรับลูกบอลได้โดยใช้มือ
และล าตัวช่วย 

๒. การเล่นกับลูกบอล ได้แก่ การจับ การกลิ้ง 
การรับ การโยน การเตะ   

 

มาตรฐานที่ ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน(ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๒ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๒.๑  ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
 การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 
๒. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 

๑. การพัฒนากล้ามเน้ือมือให้ประสานสัมพันธ์
กัน 
๒. การใช้กรรไกรอย่างถูกวิธี 
๓. การฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
๔. การร้อยกระดาษ 
๕. การประดิษฐ์ 

๒.๒.๓ เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได้ 

๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี ๑. การเล่นกับสีน้ า สีเทียน สีไม้ 
๒. การเขียนภาพด้วยสี 
๓. การปั้น 

๒.๒.๔ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม. ได้ 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
 การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑. การร้อยเชือก 

 

มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม
กับวัย 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์ 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๓. การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

๔. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๕. การร้องเพลง 
๖. การท างานศิลปะ 

๑. การฟังเพลง ร้องเพลง ตามจังหวะดนตรี  
๒. การมีปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๓. การเรียนรู้เก่ียวกับภาษา  
จังหวะและการแสดงท่าทาง 

๔. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๕. การเล่นเครื่องดนตรีกับเพ่ือน 

๖. การสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 



๕๗ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๒ มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก ๑. การร่วมสนทนาและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 

๑. การสนทนาตอบค าถาม 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การเป็นผู้น า ผู้ตาม 
๔. การสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 
๕. การร่วมกิจกรรมการแสดง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๑. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

๒. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ  
๓. การสร้างสรรคส์ิ่งสวยงาม 

๑. การพูดบอกเล่าผลงานของตนเอง 
๒. การชื่นชมยินดีผลงานศิลปะของตนเอง  
๓. การชื่นชมยินดีผลงานของผู้อื่น 
๔. การท ากิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค ์
๕. การน าเสนอผลงานของตนเอง 

 

มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออก ผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๒. การสร้างสรรคส์ิ่งสวยงาม 
๓. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
 

๑. เรียนรู้ศิลปะชื่นชมและสร้างสรรค์อย่างมี
ความสุข 
๒. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับตัวเด็ก 
๓. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
๔. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว 
๕. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
เด็ก 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

๑. กล้าแสดงออก 

๒. แสดงท่าทางตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข  และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 

๑. เรียนรู้ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี 

 

 

 

 



๕๘ 
 

มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๑ ซื่อสัตย์
สุจริต 

 

๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใดเป็น
ของผู้อื่น 

๑. การฟังนิทาน  เก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๓. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๔. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑.คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
๒.การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

๓. การสนทนาตอบค าถาม 

๔. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๕. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๖. การปฏิบัติตามข้อตกลง 
 
 

๕.๒ มีความ
เมตตากรุณามี
น้ าใจและ
ช่วยเหลอืแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๑.การฟังนิทาน เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 

๒. การเล่นบทบาทสมมติ 

๓. การเลี้ยงสัตว์ 
๔. การปฏิบตัตินตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

   -ความเมตตา  กรุณา 

๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่นเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑. การฟังนิทาน  เก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

   -ความมีน้ าใจ  ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๒. ความรักต่อเพ่ือน 
๓. การปฎิบัติตามข้อตกลง 

๕.๓ มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๑. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 

   -ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๒. การเลน่และท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 

๓. การชื่นชมยินดีผลงานของผู้อื่น 
๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 

๒. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

๔. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

   -ความรับผิดชอบ 

   -ความอดทนมุ่งมั่น 

   -ความเพียร 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๑ ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  

๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 

๒. รับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วมโดย
มีผู้ช่วยเหลือ 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมได้ 
๒. การรักษาความสะอาดอวัยวะร่างกาย 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 

๑. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
๒. การรอคอย 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๒. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. การใช้น้ าแปรงฟัน 
๒. การด่ืมน้ าสะอาด 
๓.  การปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ 
๔. การพอใจในสิ่งที่ตนมี 
๕. การออมเงิน  
๖. การน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน 

 

มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๔. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 

๕. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
และการดูแลรักษา 
๒. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๓. การดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียน 
๔. การสนทนาซักถามข่าวเหตุการณ์ประจ าวัน 
๕. การปลูกต้นไม้ 
๖. การแสดงความคิดเห็นผลที่เกิดข้ึน  
๗. การแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
 

 



๖๐ 
 

มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ๑. การคัดแยก การจัดกลุ่มและจ าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 

๒. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 

๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของ 
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้ว
น ากลับมาใช้ใหม่ 
๔. การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. ขยะและการคัดแยกขยะ 
๒. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓. การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
๔. การปฏิบัติตามข้อตกลง 

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทย  
และรักความเป็น
ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 

๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรม
ไทย 

    - การแสดงความเคารพ 

    - การพูดสุภาพ 
๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 

๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 

๓. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรม
ไทย 
    - การพูดสุภาพ 
    - การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ 
๒. การมีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่ 
๓. การไหว้ 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 

๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 

๓. การร่วมกิจกรรมส าคัญ 

๑. วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย 
๓. การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๔. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

มาตรฐานที่ ๘   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 

ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๑ ยอมรับ
ความเหมอืนและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท า 

กิจกรรมร่วมกับเด็กที่ 
แตกต่างไปจากตน 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน
ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
๒. อาเซียน 
 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น 

 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพ่ือน ๑. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
๒. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. ปฏิบัติตามค าสั่งหรือเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

๘.๒.๒ ย้ิมหรือทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลทีคุ่้นเคยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

๒. การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑. การแสดงความเคารพ ทักทายครู 
ผู้ปกครองตามสถานการณ์ต่างๆ 
๒. การฟังนิทาน 

๓.การร่วมสนทนาแสดลงความคิดเห็น 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

 ๑. การปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 

๒. ห้องเรียนของเรา 

 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ
ผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 

๑. การปฏิบัติตามข้อตกลง 

๒. การเล่นรวมกับผู้อื่น 

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

๑. การตัดสินใจและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ระหว่างเล่น เช่น การเล่นเกมการศึกษา  
๒. การแก้ปัญหาในการจัดวางหรือเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบ 
๓. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบ 
และเลา่เรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

๑. การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๓. การฟังเพลง นิทาน  ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

๔. การเล่นเกมทางภาษา 
๕. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 

๑. ร่างกายของฉัน 
๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า เช่น การ
เล่นเกม การเคลื่อนไหวตามค าบรรยาย 
๓. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทกรอง
ง่ายๆ หรือเรื่องราวต่างๆ 

๔. การเล่นเกมทายปัญหา 

๕. หนูน้อยเล่าเรื่อง 
๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วยประโยค
สั้นๆ 

๑. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 
๒. การพูดกับผู้อื่นเก่ียวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง  
๓. การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
๕. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และ
การกระท าต่างๆ 

๑. การฟังนิทาน 
๒. การเล่าประสบการณ ์
๓. การเล่าผลงาน 
๔. การแสดงบทบาทสมมติ 
 

๙.๒ อ่าน เขียน
ภาพและ 
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพและพูด 
ข้อความด้วยภาษาของตน 

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท / รูปแบบ 
๒. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง 
 การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๓. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง 
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า 
และข้อความ 
๕. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบน
ลงล่าง 

๑. การอ่านภาพ นิทาน อ่านป้ายและ
สัญลักษณ์ที่เด็กสนใจ  
๒. อ่านนิทานให้เพ่ือฟัง 
๓. การอ่านนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจ
อย่างอิสระตามล าพังในมุมหนังสือ  
๔. อ่านร่วมกัน โดยครูแนะน าการอ่านโดยชี้ค า
ในหนังสือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง ๕. 
เด็กชี้และอ่านตามครูพร้อมกัน  
๖. อ่านโดยครูเป็นผู้น าการอ่านกับเด็กกลุ่ม 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย อย่าง 
มีทิศทาง 

๑. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง 
๒. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ 
๓. การเขียนค าท่ีมีความหมายกับเด็ก/ค า
คุ้นเคย 
๔. การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑. การสังเกตการณ์เขียนตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ เช่น ป้ายชื่อครู ป้ายชื่อ 
๒. การเขียนรายละเอียดผลงาน 
 



๖๓ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๑มีความ 
สามารถในการคิด
รวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผสัอย่าง
เหมาะสม 

๒. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน 

๑. ร่างกายของฉัน 

๒. การใช้ประสาทสัมผสัในการสังเกตและ
บอกลักษณะหรือบอกส่วนประกอบของสิง่
ต่างๆ 

๓. การสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ 

๔. การสังเกตและบอกความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 
๕. การประกอบอาหารไทย 
๖.บ้านวิทยาศาสตร์ 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะหรือหน้าท่ีการใชง้าน
เพียงลักษณะเดียว 

๑. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๒. การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การจับคู่ของเล่น ของใช้ 
๒. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ความ
เหมือนของเล่น ของใช้ 
๓. การเรียงล าดับตามขนาด ความยาว ความ
สูง น้ าหนัก 
๔. การนับจ านวนของเล่น ของใช้  

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งค่างๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าท่ีการใชง้าน 

๑. การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม 
 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 

๒. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 

๓. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกส่วน 

๔. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 

๕. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

๑. วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  

๒. การจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามสี รูปร่าง  ขนาด 

๓. การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 

๔. การจับคู่เปรียบเทียบความยาว ความสูง    
ใหญ-่เล็ก 
๕. การจัดประเภท 
๖. การชั่งน้ าหนัก 
 
 
 

 

 

 



๖๔ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้(ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๑ มีความ 
สามารถในการคิด
รวบยอด (ต่อ) 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๓ 
ล าดับ 

๑. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 

๒. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน
สิ่งของต่างๆ  
๓. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง 

๑. การเรียงล าดับตามขนาด ส่วนสูง ของเล่น   
ของใช้ 
๒. การบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวาน 
วันน้ี พรุ่งน้ี 

๓. การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
๑๐.๒ มีความ 
สามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑. การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

๒. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การบอกต าแหน่งใน-นอก บน-ล่าง ใกล้-
ไกล หน้า-หลัง 

๒. การท าท่าทางตามจ านวน 
๓. เกมจับกลุ่มนักเรียนตามจ านวน  

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 

๑. การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบ
รูป 

๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๓. การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 

๑. การสร้างผลงาน การต่อเติมผลงานตาม
จินตนาการ 

๒. การชั่ง ตวง วัด จากการเล่น 
๓. การเคลื่อนไหวร่างกายไปด้านหน้า 
ด้านหลัง ด้านข้าง  

๑๐.๓ มีความ 
สามารถ 
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ๑. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ชอบ/สนใจ 

๒. การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่น 
๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

๑. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. การทดลองผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

๒. การท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๑ ท างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตนเอง 

๑. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทาง 

การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
๒. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๓. การปั้น 

๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

๕. การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปและ
น ากลับมาใช้ใหม่ 
๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะและการร้อยวัสดุ 

๗. การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 

๘. การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรง จากวัสดุที่หลากหลาย 

๑. การเล่นเติมค า 

๒. การใช้ร่างกายเคลื่อนไหวท่าทาง 
๓. การสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 
๔. การเขียนภาพด้วยสีเทียน สีน้ า สีไม้ 
๕. การเล่นกับสีน้ า 
๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์(ต่อ) 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ 
๓. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ 

๔. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพ้ืนที่ 
๕. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๖. การฟังเพลง การร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายในทิศทางระดับและ
พ้ืนที่ต่างๆ 

๒ การใช้อุปกรณ์ต่างประกอบๆในการ
เคลื่อนไหว 

๓. การแสดงท่าทางต่างๆตามจินตนาการ 

๔. การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี 
๕. การฟังเสียงดนตรี ร้องเพลง เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๑ มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 

๑. การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 

๒. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๓. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือ
ค าท่ีคุ้นเคย 

๑.การฟังนิทาน 
๒.การเล่าเรื่อง 

๓.การอ่านและการดูแลหนังสือ 

๔. การค าคล้องจอง ก-ฮ 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค า
คล้องจอง 

๒. การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่าง
ง่าย 
๕. การศึกษานอกสถานที่ 

๑. การฟังนิทานค าคล้องจอง 
๒. การท่องค าคล้องจอ 

๓. การร้องเพลง 
๔. การแสดงความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๕. การต้ังค าถาม 
๖. การเรียนรู้แบบโครงงาน 
๗. บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
๘. วัดหนังของเรา 
๙. ทัศนศึกษา 

๑๒.๒ มีความ 
สามารถ 
ในการแสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการที่มีผู้
ชี้แนะ 

๑. การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

๓. การคาดเดาหรือคาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
๔. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑. ทักษะการใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า 

๒. ทักษะการสังเกต 

๓. ทักษะการทดลอง 

๔. การตัดสินและแก้ปัญหาขณะค้นหาค าตอบ 

๕. คิดหาเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย(ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๑ (๓ – ๔ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๒ มีความ 
สามารถ 
ในการแสวงหา
ความรู้(ต่อ) 

๑๒.๒.๒ใช้ประโยคค าถามว่า 
“ใคร” “อะไร” ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑. การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งตางๆ 
๒. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และ
การกระท าต่างๆ  
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๔. การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

๑. การใช้ค าถาม 

๒. เกมการละเล่น 

๓. การฟังนิทาน 

๔. การพูดบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

กำรวิเครำะห์สำระกำรเรยีนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปทีี่ ๒ 
พัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัย 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ า  

๑. การวัดน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขอนามัย 

สุขนิสัยที่ดี 

 

 

 

 

 

 

๑.๒.๑รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และด่ืมน้ าท่ีสะอาด
ด้วยตนเอง  

๑.การปฏิบัติตนนามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๒.การประกอบอาหารไทย 

๑. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ 

๒. อาหารหลัก ๕ หมู่ 
๓. การมีเจตคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ 

๔. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
๑.๒.๒   ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใชห้้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๓. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๔. การฟังนิทาน เรื่องราวและเหตุการณ์ 

๑. อวัยวะต่างๆ ของร่างกายและการรักษา
ความปลอดภัย 
๒. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมี
สุขอนามัยที่ดี 

๑.๒.๓  นอนผักผ่อนเป็นเวลา ๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 

๑. ประโยชน์ของการนอนพักผ่อน 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา ๑. การเล่นอิสระ 
๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
๓. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๔. การละเล่นพ้ืนบ้านไทย 
๕. การเล่นนอกห้องเรียน 
๖. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

๗. การเล่นบทบาทสมมติการปฎิบัติตนใน
ความเป็นไทย 

๑. ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธี 

 

 

 



๖๙ 
 

มาตรฐานที่   ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัย (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๒. การฟังนิทาน เรื่องราวเหตุการณ์
เก่ียวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

๓. การเล่นบทบาทสมมตติเหตุการณ์ต่างๆ 
๔. การพูดกับผู้อื่นเก่ียวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง 

๕. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

๖. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น  

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเม่ือเจ็บป่วย 
๓. การระวังภัยจากคนแปลกหน้าและอุบัติภัย
ต่าง 

 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน  

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงโดยไม่ต้องกาง
แขน 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขา ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับ
ที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว 

 ๑. การเคลื่อนอยู่กับที่ 
 ๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขา ได้ 

๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิง่กีดขวาง
ได้ 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขาเช่น ลูกบอล ของเล่นมี
ล้อเลื่อน 
๒. การข้ามสิ่งกีดขวางด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
มุด การรอด 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง
สองข้างได้ 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ 

๑. มีกล้ามเน้ือมื้อใหญ่เล็กแข็งแรงรับลูกบอล
ได้โดยใช้มือและล าตัวช่วยได้ 

 

 



๗๐ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๒ เคลือ่นไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้ 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
 การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 
๒. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 

๑. การพัฒนากล้ามเน้ือมือให้ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี ๑. ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. ได้ 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
 การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑. ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
เช่น การร้อยลูกปัดวัสดุต่างๆ 

 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคญั สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม
กับวัย 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้ตามสถานการณ์ 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๓. การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

๔. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๕. การร้องเพลง 
๖. การท างานศิลปะ 

๑. การเรียนรู้เก่ียวกับจังหวะ 

 และการแสดงท่าทาง 

๓.๒ มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๑. การเล่นบทบาทสมมติ 
๒. การร่วมสนทนาและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
๓. การเล่นนอกห้องเรียน 
๔. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 

๑. การแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

๑. การเล่นบทบาทสมมติ 

๒. การแสดงความยินดีเมื่อมีผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ
และช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ 

๑. การน าเสนอผลงานของตนเอง 
๒. การรับฟังการน าเสนอผลงานของผู้อื่น 
 



๗๑ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ        
มีความสุขและ
แสดงออก ผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๒. การสร้างสรรคส์ิ่งสวยงาม 
๓. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
 

๑. เรียนรู้ศิลปะชื่นชมและสร้างสรรค์อย่างมี
ความสุข 
๒. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับตัวเด็ก 

๓. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
๔. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว 
๕. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
เด็ก 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

๑. กล้าแสดงออก 
๒. แสดงท่าทางตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข  และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๒ .การเล่นบทบาทสมมติ 
 

๑. เรียนรู้ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี 

 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๑ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การฟังนิทาน  เก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๓. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๔. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    -ความซื่อสัตย์สุจริต 

    -ความเกรงใจ 

๒. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

 
 
 



๗๒ 
 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๒มีความ
เมตตากรุณามี
น้ าใจและ
ช่วยเหลอืแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
 

๑. การฟังนิทาน เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. การเล่นบทบาทสมมติ 

๓. การเลี้ยงสัตว์ 

๔.การปฏิบตัตินตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    -ความเมตตา  กรุณา 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การฟังนิทาน  เก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ความมีน้ าใจ  ช่วยเหลือ
แบ่งปัน ความกตัญญู 

๕.๓ มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๑.การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒.การเล่นบทบาทสมมติ 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    - ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 

๒. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

๔. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    - ความรับผิดชอบ 

    - ความอดทนมุ่งมั่น 

    - ความเพียร 

 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๑ ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน เช่น 
แต่งตัว ล้างมือ รับประทานอาหาร เข้าห้อง
ส้วม ๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย

ตนเอง 
๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

 
 
 



๗๓ 
 

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 
 
 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่ด้วยตนเอง 

๑. การให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 

๑. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๒. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. น าวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน  
๘. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๔. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 
๕. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการดูแลรักษา 
๒. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๓. การรักษาสาธารณสมบัติในห้องเรียน 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ๑. การคัดแยก การจัดกลุ่มและจ าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
๒. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของ 
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้ว
น ากลับมาใช้ใหม่ 
๔. การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. ขยะและการคัดแยกขยะ 
๒. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 



๗๔ 
 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความ
เป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรม
ไทย 
    - การแสดงความเคารพ 
    - การพูดสุภาพ     

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 
๓. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรม
ไทย 
    - การพูดสุภาพ 
    - การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารม ี
 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 
๓. การร่วมกิจกรรมส าคัญ 

๑. วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย 
๓. การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๑ ยอมรับ
ความเหมอืนและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็ก 
ที่แตกต่างไปจากตน 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน
ทั้งรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ ่
 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น 

 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒.การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. ปฏิบัติตามค าสั่งหรือเล่นบทบาทสมมติ 

 

 



๗๕ 
 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น 

(ต่อ) 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทายหรือพูดคุย
ผู้ใหญแ่ละบุคคลทีคุ่้นเคยเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 
 

๑. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
๒. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑. การแสดงความยินดีกับเพ่ือนเมื่อเพ่ือนมี
ความสุข เช่น วันเกิด และแสดงความเห็นใจ
เพ่ือนและผู้อื่น 
๒. การแสดงความเคารพ ทักทายคร ู
ผู้ปกครองตามสถานการณ์ต่างๆ 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มีความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ
ผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
๒. การให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
๓. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๑. การปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
๒. การให้ความร่วมมือในการปฎิบัติกิจกรรม
ต่างๆการดูแลห้องเรียนร่วมกัน การปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

๑. การตัดสินใจและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ระหว่างเล่น เช่น การเล่นเกมการศึกษา  
๒. การแก้ปัญหาในการจัดวางหรือเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบ 
๓. การวางแผนและลงมือแก้ปัญหาในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 

มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบ 
และเลา่เรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่
ฟัง 

๑. การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๓. การฟังเพลง นิทาน  ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

๔. การเล่นเกมทางภาษา 
๕. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 

๑. การฟังเสียงต่างๆรอบตัวและบอกเสียงที่ได้
ยิน  
๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า เช่น การ
เล่นเกม การเคลื่อนไหวตามค าบรรยาย 
๓. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทกรอง
ง่ายๆ หรือเรื่องราวต่างๆ 

 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วยประโยค
อย่างต่อเน่ือง 

๑. การพูดอธิบายเก่ียวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูดเรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง 

๒. พูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณ์ 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

๑. การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

๒. การพูดเรื่องราวประสบการณ์ของตนเอง 

๙.๒ อ่าน เขียน
ภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค า พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

 

 

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท / รูปแบบ 
๒. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง 
 การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๓. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง 
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า 
และข้อความ 
๕. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบน
ลงล่าง 

๑. การอ่านภาพ นิทาน อ่านป้ายและ
สัญลักษณ์ที่เด็กสนใจ เช่น การอ่านนิทานให้
เพ่ือนฟัง 
๒. การอ่านนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจ
อย่างอิสระตามล าพังในมุมหนังสือ อ่าน
ร่วมกัน โดยครูแนะน าการอ่านโดยชี้ค าใน
หนังสือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง เด็กชี้
และอ่านตามครูพร้อมกัน อ่านชี้แนะโดยครู
เป็นผู้น าการอ่านกับเด็กกลุ่มย่อย ๓ – ๕ คน 

 ๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร ๑. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง 
๒. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ 
๓. การเขียนค าท่ีมีความหมายกับเด็ก/ค า
คุ้นเคย 
๔. การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑. การสังเกตการณ์เขียนตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ เช่น ป้ายชื่อครู ป้ายชื่อ 
๒. การเขียนเลียนแบบของครู ร่วมกับครูลอก
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์จากบัตรค าลงในสมุด
บันทึกการอ่าน ร่วมกับการวาดภาพ 
๓. การเขียนชื่อตนเอง เขียนค าท่ีคุ้นเคย จาก
การอ่านนิทาน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆร่วมกัน 



๗๗ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบง่ชี ้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๑ มีความ 
สามารถในการคิด
รวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผสัอย่าง
เหมาะสม 
๒. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน 
 

 

๑. การใช้ประสาทสัมผสัในการสังเกตและ
บอกลักษณะหรือบอกส่วนประกอบของสิง่
ต่างๆ 

๒. การสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ 

๓. การสังเกตและบอกความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 

๑๐.๑ มีความ 
สามารถในการคิด
รวบยอด  

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
ความ 

แตกต่างหรือความ 

เหมือนของสิ่งต่างๆ 
 โดยใช้ลักษณะที่สังเกต 
พบเพียงลักษณะเดียว 

๑. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๒.การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การจับคู่ของเล่น ของใช้ 
๒. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ความ
เหมือนของเล่น ของใช้ 
๓. การเรียงล าดับตามขนาด ความยาว ความ
สูง น้ าหนัก  

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อยหน่ึง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑. การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม 
 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 

๒. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 

๓. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกส่วน 

๔. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 

๕. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

๑. การคัดแยกสิ่งของเครื่องใช ้
๒. การจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามสี รูปร่าง  ขนาด 

๓. การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 
๔. การจับคู่เปรียบเทียบความยาว ความสูง 
ใหญ-่เล็ก 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ อย่างน้อย ๔ 
ล าดับ 

๑. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 

๒.การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน
สิ่งของต่างๆ  
๓.การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 

๑. การเรียงล าดับตามขนาด ส่วนสูง ของเล่น
ของใช้ 

๒. การบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวาน 
วันน้ี พรุ่งน้ี 

๓. การเรียงล าดับเหตุการณ์ 

 



๗๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๒ มีความ 
สามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

๒. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การบอกต าแหน่งใน-นอก บน-ล่าง ใกล้-
ไกล หน้า-หลัง 
๒. การท าท่าทางตามจ านวน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 
หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

๑. การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบ
รูป 

๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๓.การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 

๑. การสร้างผลงาน การต่อเติมผลงานตาม
จินตนาการ 

๒. การชั่ง ตวง วัด จากการเล่น 

๑๐.๓ มีความ 
สามารถในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 

๑. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ชอบ/สนใจ 

๒. การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่น 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๑. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๑. การทดลองผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
๒. การท าโครงงาน 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๑ ท างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลงและ
แปลกใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

๑. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
๒. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๓. การปั้น 

๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

๕. การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปและ
น ากลับมาใช้ใหม่ 
๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะและการร้อยวัสดุ 
 

๑. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทาง 

การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
๒. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๓. การปั้น 

๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

๕. การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปและน า
กลับมาใช้ใหม ่

๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด 
การปะและการร้อยวัสดุ 

 

 



๗๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๑ ท างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค(์ต่อ) 

 ๗. การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ  
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 

๘. การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรง จากวัสดุที่หลากหลาย 

๗. การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่าน
สื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 

๘. การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง 
จากวัสดุที่หลากหลาย 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ 
๔. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ 

๕. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพ้ืนที่ 
๖. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๗. การฟังเพลง การร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายในทิศทางระดับและ
พ้ืนที่ต่างๆ 

๒. การแสดงท่าทางต่างๆตามจินตนาการ 

๓. การใช้อุปกรณ์ต่างประกอบๆในการ
เคลื่อนไหว 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๑ มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น 

๑. การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 

๒. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๓. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือ
ค าท่ีคุ้นเคย 

๑.ทักษะการฟัง 

๒.การเล่าเรื่อง 

๓.การอ่านและการดูแลหนังสือ 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ชั้น อ.๒ (๔ – ๕ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๑ มีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้
(ต่อ) 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค า
คล้องจอง 

๒. การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่าง
ง่าย 

๕. การศึกษานอกสถานที่ 

๑. มีความรับผิดชอบ 

๒. การแสดงความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๒ มีความ 
สามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการตนเอง 

๑. การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

๓. การคาดเดาหรือคาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
๔. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑. ทักษะการใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า 

๒. ทักษะการสังเกต 

๓. ทักษะการทดลอง 

๔. การตัดสินและแก้ปัญหาขณะค้นหาค าตอบ 
๕. คิดหาเหตุผล 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถาม
ว่า”ที่ไหน” “ท าไม” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

๑. การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งตางๆ 
๒. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และ
การกระท าต่างๆ  
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๔. การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

๑. การใช้ค าถาม 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

กำรวิเครำะห์สำระกำรเรยีนรู้รำยปี ระดบัช้ันอนบุำลปทีี่ ๓ 
พัฒนาการด้านร่างกาย  มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน  

๑. การวัดน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขอนามัย 

สุขนิสัยที่ดี 

 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และด่ืมน้ าท่ีสะอาด
ได้ด้วยตนเอง  

๑. การปฏิบัติตนนามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๒.การประกอบอาหารไทย 

๑. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ 

๒. อาหารหลัก ๕ หมู่ 
๓. การมีเจตคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ 

๔. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใชห้้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๓. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๔. การฟังนิทาน เรื่องราวและเหตุการณ์ 

๑. อวัยวะต่างๆ ของร่างกายและการรักษา
ความปลอดภัย 
๒. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมี
สุขอนามัยที่ดี 

๑.๒.๓ นอนผักผ่อนเป็นเวลา ๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑. ประโยชน์ของการนอนพักผ่อน 

๑.๒ มีสุขอนามัย  

สุขนิสัยที่ดี (ต่อ) 

 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา ๑. การเล่นอิสระ 
๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
๓. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๔. การละเล่นพ้ืนบ้านไทย 
๕. การเล่นนอกห้องเรียน 
๖. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

๗. การเล่นบทบาทสมมติการปฎิบัติตนใน
ความเป็นไทย 

๑. ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
๒. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธี 

 

 

 

 



๘๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๒. การฟังนิทาน เรื่องราวเหตุการณ์
เก่ียวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

๓. การเล่นบทบาทสมมตติเหตุการณ์ต่างๆ 
๔. การพูดกับผู้อื่นเก่ียวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง 

๕. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

๖. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น  

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเม่ือเจ็บป่วย 
๓. การระวังภัยจากคนแปลกหน้าและอุบัติภัย
ต่าง 

 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐานที่ ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

๑.การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขา ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ืองโดย
ไม่เสียการทรงตัว 

 ๑. การเคลื่อนอยู่กับที่ 
 ๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขา ได้ 
 

๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิง่กีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว  

๑.  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
 

 ๑. การเคลื่อนไหวไปมาได้ กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเน้ือแขน ขาเช่น ลูกบอล ของเล่นมี
ล้อเลื่อน 
๒.การข้ามสิ่งกีดขวางด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
มุด การรอด 

 

 

 



๘๓ 
 

มาตรฐานที่ ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้
(ต่อ) 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ข้ึนจากพ้ืนได้ 

๑. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๓. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ 

๑. มีกล้ามเน้ือมื้อใหญ่เล็กแข็งแรงรับลูกบอล
ได้โดยใช้มือและล าตัวช่วยได้ 

๒.๒ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้ 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
 การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 
๒.การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 

๑. การพัฒนากล้ามเน้ือมือให้ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๒.๓ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมมุมชัดเจน 

๑. การเขียนภาพและการเล่นกับสี ๑. ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  

๒.๒.๔ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ กลาง ๐.๒๕ ซม. ได้ 

๑. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
 การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑. ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทาง
อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
เช่น การร้อยลูกปัดวัสดุต่างๆ 

 

พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม
กับวัย 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๓. การเล่นรายบุคคลกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

๔. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๕. การร้องเพลง 
๖. การท างานศิลปะ 

๑. การเรียนรู้เก่ียวกับภาษา จังหวะ 

 และการแสดงท่าทาง 

 

 

 



๘๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข(ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๒ มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๑. การเล่นบทบาทสมมติ 
๒. การร่วมสนทนาและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
๓. การเล่นนอกห้องเรียน 
๔. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง 

๑. การเล่านิทานเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 

 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเองตนเองและผู้อื่น 

๑. การเล่นบทบาทสมมติ 

๒. การแสดงความยินดีเมื่อมีผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ
และช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม เช่น ความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 
 

 

มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๔.๑สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออก ผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๒. การสร้างสรรคส์ิ่งสวยงาม 
๓. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้ บล็อก 
 

๑. เรียนรู้ศิลปะชื่นชมและสร้างสรรค์อย่างมี
ความสุข 
๒. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับตัวเด็ก 
๓. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
๔. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว 
๕. เรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
เด็ก 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

๑. กล้าแสดงออก 
๒. แสดงท่าทางตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข  และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๒ .การเล่นบทบาทสมมติ 
 

๑. เรียนรู้ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี 

 



๘๕ 
 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๑ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเอง 

 

๑. การฟังนิทาน  เก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๓. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๔. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

   -ความซื่อสัตย์สุจริต 

   -ความเกรงใจ 

๒. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

๕.๒มีความ
เมตตากรุณามี
น้ าใจและ
ช่วยเหลอืแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๑. การฟังนิทาน เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. การเล่นบทบาทสมมติ 

๓. การเลี้ยงสัตว์ 

๔.การปฏิบตัตินตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    - ความเมตตา  กรุณา 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

๑. การฟังนิทาน  เก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม 

๒. การเล่นบทบาทสมมุติ 

๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    -ความมีน้ าใจ  ช่วยเหลือแบ่งปัน 

    -ความกตัญญู 

๕.๓ มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๑. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒. การเล่นบทบาทสมมติ 

๑.คุณธรรมจริยธรรม 

   -ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จด้วย
ตนเอง 

๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 

๒. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

๔. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 

    -ความรับผิดชอบ 

    -ความอดทนมุ่งมั่น 

    -ความเพียร 

 

 

 

 



๘๖ 
 

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๑ ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน เช่น 
แต่งตัว ล้างมือ รับประทานอาหาร เข้าห้อง
ส้วมได้เอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 
๒. รับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใช้และท าความสะอาด
หลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมอย่างถูกวิธี 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 

๑. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 

๑. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง 

๑. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๒.การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. น าวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน  
๒. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

๑. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
๒. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๔. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 
๕. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการดูแลรักษา 
๒. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๓. การรักษาสาธารณสมบัติในห้องเรียน และ
บริเวณโรงเรียน 

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความ
เป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ตามกาลเทศะ 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรม
ไทย 
    - การแสดงความเคารพ 
    - การพูดสุภาพ 
    - การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ  

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 
๓. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น 
 

๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรม
ไทย 
    - การพูดสุภาพ 
    - การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ท้องถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นคนไทย 
๓. การร่วมกิจกรรมส าคัญ 

๑. วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 
 

 

 



๘๘ 
 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้
ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี ) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๑ ยอมรับ
ความเหมอืนและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท า 
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่ 

แตกต่างไปจากตน 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน
ทั้ ง ร ายบุ ค คล  กลุ่ ม ย่ อยและกลุ่ ม ใ ห ญ่ 
 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น 

 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมมือ
กับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 

๑. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่งหรือเล่นบทบาทสมมติ 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทายหรือพูดคุย
ผู้ใหญ่และบุคคลทีคุ่้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๑. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
๒. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑. การแสดงความยินดีกับเพ่ือนเมื่อเพ่ือนมี
ความสุข เช่น วันเกิด และแสดงความเห็นใจ
เพ่ือนและผู้อื่น 
๒. การแสดงความเคารพ ทักทายครู 
ผู้ปกครองตามสถานการณ์ต่างๆ 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มีความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม(ต่อ) 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

๑. การตัดสินใจและเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ระหว่างเล่น เช่น การเล่นเกมการศึกษา  
๒. การแก้ปัญหาในการจัดวางหรือเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบ 
๓. การวางแผนและลงมือแก้ปัญหาในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

 

 
 

 

 

 

 



๘๙ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทึ่งประสงค์ สาระการเรียนรู้รายป ี

ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบ 
และเลา่เรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเน่ืองเชื่อมโยงกับ 
เรื่องที่ฟัง 

๑. การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๓. การฟังเพลง นิทาน  ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

๔. การเล่นเกมทางภาษา 
๕. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 

๑. การฟังเสียงต่างๆรอบตัวและบอกเสียงที่ได้
ยิน 
๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า เช่น การ
เล่นเกม การเคลื่อนไหวตามค าบรรยาย 
๓. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทกรอง
ง่ายๆ หรือเรื่องราวต่างๆ 
 

๙.๒ อ่าน เขียน
ภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ ค า 
ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

๑. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท / รูปแบบ 
๒. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง 
 การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๓. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง 
๔. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า 
และข้อความ 
๕. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา  
จากบนลงล่าง 

๑. การอ่านภาพ นิทาน อ่านป้ายและ
สัญลักษณ์ที่เด็กสนใจ อ่านนิทานให้เพ่ือนฟัง 
๒. การอ่านนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจ
อย่างอิสระตามล าพังในมุมหนังสือ  
๓. อ่านร่วมกัน โดยครูแนะน าการอ่านโดยชี้
ค าในหนังสือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
ครูเป็นผู้น าการอ่านกับเด็กกลุ่มย่อย ๓ – ๕ 
คน 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดข้ึนเอง 

๑. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง 
๒. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ 
๓. การเขียนค าท่ีมีความหมายกับเด็ก/ค า
คุ้นเคย 
๔. การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑. การสังเกตการณ์เขียนตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ เช่น ป้ายชื่อครู ป้ายชื่อ 
๒. การเขียนเลียนแบบของครู ร่วมกับครูลอก
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์จากบัตรค าลงในสมุด
บันทึกการอ่าน ร่วมกับการวาดภาพ 
๓. การเขียนชื่อตนเอง เขียนค าท่ีคุ้นเคย จาก
การอ่านนิทาน ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆร่วมกัน 

 

 

 

 



๙๐ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทึ่งประสงค์ สาระการเรียนรู้รายป ี

ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๑มีความ 
สามารถ ในการคิด
รวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ          
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผสัอย่าง
เหมาะสม 

๒. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จาก
มุมมองที่ต่างกัน 

๑. การใช้ประสาทสัมผสัในการสังเกตและ
บอกลักษณะหรือบอกส่วนประกอบของสิง่
ต่างๆ 

๒. การสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ 

๓. การสังเกตและบอกความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะข้ึนไป 

๑. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๒. การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การจับคู่ของเล่น ของใช้ 
๒. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ความ
เหมือน 

๓. การเรียงล าดับตามขนาด ความยาว ความ
สูง น้ าหนัก  

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่สองลักษณะ
ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 

๑. การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม 
 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 

๒. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 

๓. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกส่วน 

๔. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
๕. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการ
เรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

๑. การคัดแยกสิ่งของเครื่องใช ้
๒. การจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามสี รูปร่าง  ขนาด 

๓. การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 
๔. การจับคู่เปรียบเทียบความยาว ความสูง 
ใหญ-่เล็ก 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ อย่างน้อย ๕ 
ล าดับ 

๑. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 

๒. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน
สิ่งของต่างๆ  
๓. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 

๑. การเรียงล าดับตามขนาด ส่วนสูง ของเล่น
ของใช้ การเรียงล าดับเหตุการณ ์

๒. การบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวาน 
วันน้ี พรุ่งน้ี 

 

 

 



๙๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทึ่งประสงค์ สาระการเรียนรู้รายป ี

ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๒ มีความ 
สามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วย
ตนเอง 

๑. การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

๒. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การบอกต าแหน่งใน-นอก บน-ล่าง  
ใกล้-ไกล หน้า-หลัง 
๒. การท าท่าทางตามจ านวน 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

๑. การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้าง 

แบบรูป 

๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๓. การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 

๑. การสร้างผลงาน การต่อเติมผลงานตาม
จินตนาการ 

๒. การชั่ง ตวง วัด จากการเล่น 

๑๐.๓ มีความ 
สามารถในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

๑. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ชอบ/สนใจ 

๒. การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่น 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 

๑. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

๑. การทดลองผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
๒. การท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทึ่งประสงค์ สาระการเรียนรู้รายป ี

ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๑ ท างาน
ศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
สื่อสารความคิดความรูส้ึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

๑. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทางการเคลื่อนไหว และศิลปะ 
๒. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๓. การปั้น 

๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

๕. การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปและ
น ากลับมาใช้ใหม่ 
๖. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะและการร้อยวัสดุ 

๗. การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อ  
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
๘. การสร้างสรรคช์ิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรง จากวัสดุที่หลากหลาย 

๑. การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างาน
ศิลปะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เช่น กรรไกร  
๒. การท างานศิลปะรูปแบบต่างๆ เช่น วาด
ภาพ ระบายสี ปั้น ฉีก ตัด ปะ  

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 

๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 

๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

๓. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ 

๔. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา 
ท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ 

๕. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและพ้ืนที่ 

๖. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

๗. การฟังเพลง การร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายในทิศทางระดับและ
พ้ืนที่ต่างๆ 

๒. การแสดงท่าทางต่างๆตามจินตนาการ 

๓. การใช้อุปกรณ์ต่างประกอบๆในการ
เคลื่อนไหว 

 

 

 

 



๙๓ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพทึ่งประสงค์ สาระการเรียนรู้รายป ี

ชั้น อ.๓ (๕ – ๖ ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๑ มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมา
อ่านและเขียนสื่อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ าอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑. การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 

๒. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๓. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือ
ค าท่ีคุ้นเคย 

๑. ทักษะการฟัง 

๒. การเล่าเรื่อง 

๓. การอ่านและการดูแลหนังสือ 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 

๑. การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค า
คล้องจอง 

๒. การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่าง
ง่าย 

๕. การศึกษานอกสถานที่ 

๑. มีความรับผิดชอบ 

๒. การแสดงความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๒ มีความ 
สามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง 

๑. การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว 
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

๓. การคาดเดาหรือคาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
๔. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑. ทักษะการใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า 

๒. ทักษะการสังเกต 

๓. ทักษะการทดลอง 

๔. การตัดสินและแก้ปัญหาขณะค้นหาค าตอบ 
๕. คิดหาเหตุผล 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“เมื่อไหร่” “อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

๑. การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งตางๆ 
๒. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และ
การกระท าต่างๆ  
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๔. การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

๑. การใช้ค าถาม 

๒. การสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น  
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กำรจัดประสบกำรณ์ 

     โรงเรียนวัดชนะสงคราม จัดประสบการณ์การเรียนรู้บนความเช่ือท่ีว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้เมื่อได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  จึงยึดหลักการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่น  กิจกรรมประจ าวัน  และกิจวัตรประจ าวันท่ีเด็กๆ 
ปฏิบัติท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง ๕          ได้เคล่ือนไหว  ส ารวจ สังเกต 
ทดลอง ลงมือปฏิบัติ และคิดแก้ปัญหา เด็กจะได้ท างานตามล าพัง ท างานเป็นกลุ่ม ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ส่ือ แหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  มารยาทไทยท่ีดีงาม เพื่อส่ งเสริมคุณลักษณะท่ีดีของ
เด็กไทยและเพื่อให้เด็กสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจัดให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 
๖ กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ ตามจังหวะ 
โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคล่ือนไหว ซึ่งจังหวะและเครื่องดนตรี
ประกอบ ได้แก่ การปรบมือ การร้องเพลง การเคาะไม้ ร ามะนา กลอง กรับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้ 
จุดประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดีในการเคล่ือนไหว 
๒. เพื่อฝึกทักษะภาษา ฝึกฟังค าส่ัง และข้อตกลง 
๓. เพื่อฝึกให้เกิดทักษะในการฟังดนตรี หรือจังหวะต่างๆ 
๔. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและสุนทรียภาพ 
๕. เพื่อฝึกความจ าและเสริมสร้างประสบการณ์ 
๖. เพื่อฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๗. เพื่อพัฒนาด้านสังคม การปรับตัวและความร่วมมือในกลุ่ม 
๘. เพื่อให้โอกาสเด็กได้แสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๙. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดท้ังร่างกายและจิตใจ 

ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๑. การเคล่ือนไหวร่างกาย 
๒. การฟังสัญญาณและการปฏิบัติตามข้อตกลง 
๓. การฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๔. การฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
๕. ความมีระเบียบวินัย 
๖. การเรียนรู้จังหวะ 
๗. ความเพลิดเพลินสนุกสนาน  

 ๘. การฝึกความจ า 
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 ๙. การแสดงออก 
๑๐. เนื้อหาของหน่วยการสอน 

 
รูปแบบการเคลื่อนไหว  
 ๑.  การ เคลื่ อน ไหวพื้ นฐาน เป็นกิ จกรรม ท่ี ต้อง ฝึก ทุกครั้ ง ก่ อน ท่ีจะ เริ่ ม ฝึกกิ จกรรมอื่ น ๆ ต่อไป 
ลักษณะการจัดกิจกรรมมี จุดเน้นในเรื่อง จังหวะและการเค ล่ือนไหวหรือท่าทางอย่างอิสระ การเคล่ือนไหว  
ตามธรรมชาติของเด็ก มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
     ๑.๑ การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี  เช่น ปรบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา ชันเข่า ขยับมือและแขน มือและ  
นิ้วมือ เท้าและปลายเท้า 
     ๑.๒ การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี  เช่น คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบม้า ก้าวกระโดด เขย่ง            
 ๒. การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับเนื้อหา เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เคล่ือนไหวร่างกายโดยเน้น การทบทวนเรื่องท่ีได้รับรู้
จากกิจกรรมอื่นและน ามาสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู ้ หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีเด็กสนใจ ได้แก่ 
     ๒.๑ การเคล่ือนไหวเลียนแบบ เป็นการเคล่ือนไหวเลียนแบบส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่น การเลียนแบบท่าทางสัตว์ 
การเลียนแบบท่าทางคน การเลียนแบบเครื่องยนต์กลไกและเครื่องเล่น และการเลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
     ๒.๒ การเคล่ือนไหวตามบทเพลง เป็นการเคล่ือนไหวหรือท าท่าทางประกอบเพลง เช่น เพลงไก่  
เพลงข้ามถนน เพลงสวัสดี 
     ๒.๓ การท าท่าทางกายบริหารประกอบเพลงหรือค าคล้องจอง เป็นการเคล่ือนไหวแบบกายบริหาร อาจจะมี
ท่ า ท า ง ไ ม่ สั ม พั น ธ์ ห รื อ ค า ค ล้ อ ง จ อ ง  เ ช่ น  เ พ ล ง ก า มื อ แ บ มื อ  เ พ ล ง อ อ ก ก า ลั ง ก า ย  ค า ค ล้ อ ง จ อ ง  
ฝนตกพร าพร า  
     ๒ .๔ การเค ล่ือนไหวเ ชิงสร้ างสรรค์  เป็นการเค ล่ือนไหว ท่ีให้ เ ด็ก คิดสร้ างสรรค์ท่าทางขึ้นเอง 
ห รื อ อ า จ ใ ช้ ค า ถ า ม ห รื อ ค า ส่ั ง  ห รื อ ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ก อ บ  เ ช่ น  ห่ ว ง ห ว า ย  แ ถ บ ผ้ า  ริ บ บิ้ น  ถุ ง ท ร า ย  
                ๒ .๕ การเค ล่ือนไหวหรือการแสดงท่าทางตามค าบรรยาย ท่ีครู เ ล่า  หรือ เรื่ องราว หรือนิทาน 
                ๒.๖ การเคล่ือนไหวหรือการแสดงท่าทางตามค าส่ัง เป็นการเคล่ือนไหวหรือท าท่าทางตามค าส่ังของครู เช่น 
การจัดกลุ่มตามจ านวน การท าท่าทางตามค าส่ัง 
     ๒.๗ การเคล่ือนไหวหรือการแสดงท่าทางตามข้อตกลง เป็นการเคล่ือนไหวหรือท าท่าทางตามข้อตกลงท่ีได้ตก
ลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
     ๒.๘ การเคล่ือนไหวหรือการแสดงท่าทางเป็นผู้น า ผู้ตาม เป็นการคิดท่าทางการเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์
ของเด็กเองแล้วให้เพื่อปฏิบัติตาม 
 

สื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ     
 ๑. เครื่องเคาะจังหวะ ฉิ่ง เหล็กสามเหล่ียม กรับ ร ามะนา กลอง เป็นต้น 

๒. อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบ้ิน แถบผ้า ห่วงพลาสติก  ฮูลาฮูบ เป็นต้น  
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๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้  มีทักษะ
ก า ร ฟั ง  ก า ร พู ด  ก า ร อ่ า น  ก า ร สั ง เ ก ต  ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า  ก า ร ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล  โ ด ย ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั น  
และการท างานเป็นก ลุ่ม ท้ังก ลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เพื่ อให้ เกิดความคิดรวบยอด เกี่ ยวกับเรื่ อง ท่ี ไ ด้ เรียนรู้ 
โดยการจัดกิจกรรมด้วยวิธีหลากหลาย เช่นสนทนา สาธิต ทดลอง เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง ศึกษานอกสถานท่ี  
เชิญวิทยากรให้ความรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้  
จุดประสงค์ 
           ๑. เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหา และเรื่องราวในหน่วยการจัดประสบการณ์ 
           ๒. เพื่อฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด และการถ่ายทอดเรื่องราว 
           ๓. เพื่อฝึกมารยาทในการฟัง การพูด 
           ๔. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย 
           ๕. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ผ่านการสังเกต เปรียบเทียบ 
           ๖. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
           ๗. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากกากค้นพบด้วยตนเอง 

๘. เพื่อฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น  ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเหตุผละและยอมรับฟังความ 

    คิดเห็นของผู้อื่น 

๙. เพื่อฝึกให้มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

๑๐. เพื่อฝึกลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม  จัดได้หลายวิธี ได้แก่ 

๑. การสนทนาหรือการอภิปราย เป็นการพูดคุย ซักถามระหว่างเด็กกับครู หรือเด็กกับเด็ก เป็นการส่งเสริม
พัฒนาการทาภาษาด้านการพูดและการฟัง โดยการก าหนดประเด็นในการสนทนาหรืออภิปราย 

๒. การเล่านิทาน และการอ่านนิทาน 

๓. การสาธิต เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยแสดงหรือท าส่ิงท่ีต้องการให้เด็กได้สังเกตและ
เรียนรู้ตามข้ันตอนของกิจกรรมนั้นๆ และเด็กได้อภิปรายและร่วมกันสรุปการเรียนรู้ 

๔. การทดลอง/ปฏิบัติการ  เป็นกิจกรรมท่ีจัดใกล้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง การคิด
แก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะคณิตสาสตร์ ทักษะภาษา 

๕. การประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทดสอบและ
ปฏิบัติการด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ 

๖. การเพาะปลูก ปนกิจกรรมทีเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ช่วยให้เด็กเข้าใจความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีอยู่รอบตัวโดยการสังเกต เปรียบเทียบ และการคิดอย่างมีเหตุผล 
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๗. การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีให้เด็กได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงนอกห้องเรียน จาก
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุด วัด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แก่เด็ก 

๘. การเล่นบทบาทสมมติ  
๙.การร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา 

๑๐. การเล่นเกม เป็นกิจกรรมท่ีน าเกมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการท างานเป็นกลุ่ม ไม่
ควรเน้นการแข่งขัน 

๑๑.การแสดงละคร เป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล าดับเรื่องราว การเรียงล าดับเหตุการณ์ หรือ
เรื่องราวจากนิทาน การใช้ภาษาในการส่ือสารของตัวละคร  

๑๒. การใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีครูหรือ
ผู้สอนก าหนด เพื่อให้เด็กได้ฝึกการแก้ปัญหา เช่น น้ าท่วม พบคนแปลกหน้า  

 

สื่อกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

๑. ส่ือของจริงท่ีอยู่ใกล้ตัวและส่ือธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เส้ือผ้า 

๒. ส่ือท่ีจ าลองขึ้น เช่น ต้นไม้ ตุ๊กตาสัตว์ 
๓. ส่ือประกอบภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ 

๔. ส่ือ เทคโนโลยี เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์ แม่เหล็ก แว่นขยาย เครื่องช่ัง กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 

๕.  ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา เช่น แปลงเกษตร สวนผัก ร้านค้า สวนสัตว์  
๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

กิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงาม และส่งเสริมกระตุ้นให้
เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมอื่นท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตะละวัยและสอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้ 

จุดประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และตาให้ประสานสัมพันธ์กัน 
๒. เพื่อส่งเสริมการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. เพื่อส่งเสริมการสดงออกและความมั่นใจในตนเอง 
๔. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม 
๕. เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษ 
๖. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และการแก้ปัญหา 
๗. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

 

 



๙๘ 
 

ขอบข่ายการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 

๑. การวาดภาพและระบายสี เช่น การวดภาพด้วยสีเทียน หรือสีไม้ การวาดภาพด้วยสีน้ า 
๒. การเล่นกับสีน้ า เช่นการหยดสี การเทสี การเป่าสี ละเลงสีด้วยนิ้วมือ 
๓. การพิมพ์ภาพ เช่น การพิมพ์ภาพด้วยพืช การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุต่างๆ 
๔. การปั้น เช่น การปั้นดินเหนียว การปั้นแป้งปั้น การปั้นดินน้ ามัน การปั้นแป้งขนมปัง 
๕. การปะติดวัสดุ 
๖. การประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์เศษวัสดุ การร้อย การสาน 
๗. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย 
๘. การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง  

แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

๑. เตรียมจัดโต๊ะและอุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอก่อนท ากิจกรรมโดยจัดไว้ ๒ – ๓ กิจกรรม เพื่อให้เด็กมีอิสระ
ในการเลือกกิจกรรมท่ีสนใจ 

๒. ควรสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรม เพื่อฝึกให้เด็กมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน 
 ๓. การจัดให้เด็กท ากิจกรรม ควรให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างมีระเบียบ และทยอยเข้าท ากิจกรรมโดยจัดโต๊ะละ  

๕ – ๖ คน 
 ๔. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ หรือการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใหม่ ครูจะต้องอธิบายวิธีการท า วิธีการใช้ วิธีการท าความ

สะอาด และการเก็บของเข้าท่ี 
๕. เมื่อท างานเสร็จหรือหมดเวลา ควรเตือนให้เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เข้าท่ีและช่วยกันดูแลห้อง

ให้สะอาด 

๔. กิจกรรมเสรีการเล่นตามมุม   
 กิจกรรมเสรีการเล่นตามมุม  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมประสบการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีเล่น
ท่ีจัดไว้ในห้องเรียน ซึ่งพื้นท่ีหรือมุมต่างๆเหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก 
ท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย เด็กอาจจะเลือกท ากิจกรรมท่ีครุจัดเสริมข้ึน เช่น เกมการศึกษา เครื่องเล่นสัมผัส โดยจัด
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้ 
จุดประสงค์ 

 ๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีวินัยเชิงบวก รู้จักการรอคอย อื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และให้อภัย 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และส่ิงแวดลอม 
๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 
๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
๖. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการส ารวจ การสังเกต และการทดลอง 
๗. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
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๘. เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับวัย 
๙. เพื่อส่งเสริมให้เด็กฝึกคิด วางแผน และตัดสินในการท ากิจกรรม 
๑๐. เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑๑. เพื่อฝึกการท างานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย 

ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม 

๑. เปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และเล่นตามมุมเล่นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างอิสระ 
๒. การจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ควรจัดอย่างน้อย ๓ - ๕ มุม ดังตัวอย่างมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ดังนี้ 

         ๒.๑ มุมบล็อก เป็นมุมท่ีส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ผ่านการสร้าง 
        ๒.๒ มุมหนังสือ เป็นมุมท่ีเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา จากการฟัง การพูด การอ่าน การเล่าเรื่อง         
     ๒.๓ มุมวิทยาศาสตร์ เป็นมุมท่ีเด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ผ่านการเล่นทดลองอย่างง่าย 
        ๒.๔ มุมเครื่องเล่นสัมผัส เป็นมุมท่ีเด็กจะได้ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การสร้างสรรค์ เช่น การ
ร้อย การสาน การต่อ เป็นต้น 
       ๒.๕ มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมท่ีเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของแต่ละอาชีพท่ีเด็กเลียนแบบ 
แนวการจัดกิจกรรม 

 ๑. แนะน ามุมเล่นใหม่ เสนอแนะวิธีใช้ การเล่นของเล่นบางชนิด 
 ๒. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่น 
 ๓. ครูเปิดโอกาสให้เด็กคิด วางแผน ตัดสินใจเลือกเล่นอย่างอิสระ เลือกท ากิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามความสนใจของเด็ก
แต่ละคน 
 ๔. ขณะเด็กเล่น/ ท างาน ครูอาจช้ีแนะ หรือมีส่วนร่วมในการเล่นกับแด็กได้ 
 ๕. เด็กต้องการความช่วยเหลือและคอบสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กพร้อมท้ังจดบันทึกพฤติกรรมท่ีน่าสนใจ 
 ๖. เตือนให้เด็กทราบล่วงหน้าก่อนหมดเวลาเล่น ประมาณ ๓ - ๕ นาที 
 ๗. ให้เด็กเก็บของเล่นเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเสร็จกิจกรรม 
 

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง  
 กิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน เพื่อเคล่ือนไหวร่างกายออกก าลัง และ
แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจ และความสามารถของเด็กเป็นหลัก โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้    
จุดประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ  
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด 
 ๔. เพื่อปรับตัว เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
 ๕. เพื่อเรียนรู้การระมัดระวัง รักษาความปลอดภัยท้ังของตนเองและผู้อื่น 
 ๖. เพื่อฝึกการตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 



๑๐๐ 
 

 ๗. เพื่อส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีแวดล้อมรอบตัว 
 ๘. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก เป็นต้น 
ขอบข่ายของกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

 ลักษณะกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งท่ีครูควรจัดให้เด็กได้เล่น ได้แก่ 

๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นท่ีเด็กอาจปีนป่าย หมุน ซึ่งท าออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเครื่องเล่นส าหรับ
ปีนป่าย เครื่องเล่นส าหรับโยกหรือไกว เช่น ชิงช้า ม้านั่งโยก พวงมาลัยรถส าหรับหมุนเล่น 
ราวโหนขนาดเล็กส าหรับเด็ก  ไม้กระดานแผ่นเดียว 

๒. การเล่นเกมการละเล่น  เช่น เกมการละเล่นของไทย เกมการละเล่นของท้องถิ่น เช่น มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร 
แม่งู โพงพาง เป็นต้น 

๓. การเล่นทราย  ท้ังทรายแห้ง ทรายเปียก น ามาก่อเป็นรูปต่างๆ ได้และสามารถน าวัสดุอื่นมาประกอบการเล่น
ตกแต่งได้ เช่น กิ่งไม้  ดอกไม้ เปลือกหอย พิมพ์ขนม ท่ีตักทราย 

๔. การเล่นน้ า  การเล่นน้ านอกจากสร้างความพอใจและคลายความเครียดให้เด็กแล้วยังท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อีก
ด้วย เช่น เรียนรู้ทักษะการสังเกต  จ าแนกเปรียบเทียบปริมาตร   
แนวการจัดกิจกรรม  
   ๑. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง 
   ๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเล่นให้พร้อม 
  ๓. สาธิตการเล่นเครื่องเล่นสนามบางชนิด 
  ๔. ให้เด็กเลือกเล่นอิสละตามความสนใจและให้เวลาเล่นนานพอสมควร 
  ๕. ครูควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย  (ไม่ควรจัดกิจกรรมพละศึกษา)  เช่น การเล่นน้ า เล่นทราย เครื่องเล่น
สนาม เกมการละเล่น เล่นอุปกรณ์กีฬาส าหรับเด็ก เล่นของเล่นพื้นบ้าน  
  ๖. ขณะเด็กเล่นครูต้องคอยดูแลความปลอดภัยและสังเกตพฤติกรรมการเล่น การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนของเด็กอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๗. เมื่อหมดเวลาควรให้เด็กเก็บของใช้หรือของเล่นให้เรียบร้อย 
  ๘. ให้เด็กท าความสะอาดร่างกายและดูแลเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยหลังเล่น 

 

๖. เกมการศึกษา  

 เกมการศึกษา (Didactic games) เป็นเกมท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญาช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน
ศึกษา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิด
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน  ประเภทและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับพื้นท่ี ระยะ เกมการศึกษาท่ีเหมาะสมช่วย
ฝึกทักษะความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาส าหรับเด็กวัย ๓-๖ ปี มีจุดประสงค์ ดังนี้ 
 
 



๑๐๑ 
 

จุดประสงค์  
๑. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 
๒. เพื่อฝึกการแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ 
๓. เพื่อส่งเสริมการคิดหาเหตุผล และตัดสินใจแก้ปัญหา 
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
๕. เพื่อส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๖. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

ประเภทเกมการศึกษา 

 ๑.  เกม จับ คู่  เ ช่น  จับ คู่ภาพ เหมื อน  จับ คู่ภาพกับ เหงา  จับ คู่ภาพกับ โ ครงร่ า ง  จับ คู่ ท่ีซ่ อนอยู่ ใ น 
ภ า พ ห ลั ก  จั บ คู่ ภ า พ ท่ี มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น  จั บ คู่ ภ า พ สั ม พั น ธ์ แ บ บ ต ร ง กั น ข้ า ม  จั บ คู่ ภ า พ ท่ี ส ม ม าต ร  
จับคู่ภาพแบบอนุกรม 

๒. เกมต่อภาพให้สมบูรณ์ (jigsaws) หรือภาพตัดต่อ  เช่น ภาพตัดต่อท่ีสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่างๆ เช่น ผลไม้ 
ผัก ภาพตัดต่อแบบมิติสัมพันธ์ 

๓. เกมภาพต่อปลาย(โดมิโน)  เช่น  โดมิโนภาพเหมือน  โดมิโนภาพสัมพันธ์   
๔. เกมเรียงล าดับ 
๕. เกมจัดหมวดหมู่  เช่น ภาพส่ิงต่างๆ ท่ีน ามาจัดเป็นพวก ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 
๖. เกมการศึกษาละเอียดของภาพ (ลอตโต้) 
๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม) 
๘. เกมพื้นฐานการบวก 
๙. เกมเรียงล าดับ  เช่น  เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง  เรียงล าดับขนาด 

แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ๑. แนะน ากิจกรรมใหม่ 
  ๒. สาธิต/อธิบาย วิธีเล่นเกมอย่างเป็นขั้นตอนตามประเภทของเกม 
  ๓. ให้เด็กหมุนเวียนเข้ามาเล่นเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล 
  ๔. ขณะท่ีเด็กเล่นเกม ครูเป็นเพียงผู้แนะน า 
  ๕. เมื่อเด็กเล่นเกมแต่ละชุดเสร็จเรียบร้อย ควรให้เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองหรือร่วมกันตรวจกับเพื่อน 
หรือครูเป็นผู้ช่วยตรวจ 

 ๖. ให้เด็กน าเกมท่ีเล่นแล้วเก็บใส่กล่องเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นเกมชุดอื่น 

 

 

 



๑๐๒ 
 

กำรจัดประสบกำรณ์โดยบรูณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

 การจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ ได้แก่ 

 ๑. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 

 ๒. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism Theory) 

 ๓. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 

 ๔. ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 

 ๕. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

 ๖. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) 

 ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม จะจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับ
ผู้เรียนแต่ละวัย 

กำรจัดสภำพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
การจัดสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเด็กอยู่ ในสภาพแวดล้อมท่ี 
เหมาะสม มีการสนับสนุนอ านวยความสะดวกจาก ผู้ใหญ่ ภายใต้บรรยากาศท่ีมีความสุข ไม่ เคร่งครัด ด้วย  
กฎระเบียบท่ีเคร่งครัดหรือยากต่อการปฏิบัติ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้จึงจัดแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมในห้องเ รียน  หลักการส า คัญในการจัดต้องค านึ งถึ งความปลอดภัย ความสะอาด 
เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข โดย
ค านึงเรื่องต่อไปนี้ 

๑) การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องเล่น ควรจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้เด็กสามารถ
ใช้หรือท ากิจกรรมได้สะดวกด้วยตนเอง 

๒) วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ ควรให้มีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

๓) การจัดพื้นท่ีในห้องเรียนควรจัดให้เหมาะสม เลือกท่ีต้ังครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ และมุมประสบการณ์โดยค านึงถึง
ทิศทางลม แสงสว่างเพียงพอต่อการท ากิจกรรม ไม่มีแสงแดดส่องรบกวนสายตาเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม ทุกจุดของห้องควร
ให้มองเห็นได้โดยรอบ 



๑๐๓ 
 

๔) สภาพแวดล้อมในห้องปลอดภัยจากสัตว์ แมลง พืช และสารเคมีท่ีมีพิษ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ไม่ควรเป็นมุม
แหลมท่ีเป็นอันตราย 

๑. พื้นท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 
            ๑) ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือท่ีแขวนผลงาน 
       ๒) ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท า เป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 
                     ๓) ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องครบตามจ านวนเด็ก 
                     ๔) ท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของใช้ส่วนตัว เป็นต้น 

๒. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคล่ือนไหว ควรก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถจะท างานได้ด้วยตนเอง 
และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่ง
โดยไม่รบกวนผู้อื่น 

๓. พื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน จัดแยก
ส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน ต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้โอกาส
เด็กได้เล่นอย่างเสรี การจัดมุมเล่นต่างๆ ผู้สอนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

     ๑) ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓ – ๕ มุม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีและขนาดของห้อง 
               ๒) ควรมีการผลัดเปล่ียนส่ือของเล่นตามมุม ตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และตามความสนใจ
ของเด็ก 
       ๓) ควรจัดให้มีส่ือและผลงานท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้ว จัดวางอยู่ในมุมเล่น เช่น การทดลองอย่างง่าย เรื่อง
การเปล่ียนแปลงของสี เป็นต้น  โดยผู้สอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กได้เล่น 

              ๔) ควรสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรม เพื่อเสริมสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเด็ก เช่น สร้างข้อตกลงร่วมกัน
ว่าเมื่อเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  ประกอบด้วย 

๑) สนามเ ด็กเล่น  ควรมีพื้น ผิวหลายประเภท เ ช่น ดิน ทราย หญ้า พื้น ท่ีส าหรับเ ล่นของเ ล่น ท่ีมี  
ล้อรวมท้ังท่ีร่ม ท่ีโล่งแจ้ง พื้นท่ีส าหรับขุด ท่ีเล่นน้ า บ่อทรายพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนาม  
ส าหรับปีนป่าย การทรงตัว ฯลฯ ท้ังนี้ ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ ใน 
สภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอและหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

๒) ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดท่ีให้นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรมท่ีต้องการความสงบ 
ห รื อ อ า จ จั ด เ ป็ น พื้ น ท่ี ใ ห้  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ป้ า ย นิ เ ท ศ  เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 
         ๓) บริเวณธรรมชาติ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ แปลงปลูกผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามีไม่มากนักอาจปลูก
พืชในกระบะหรือกระถาง หรือเศษวัสดุในท้องถิ่น 



๑๐๔ 
 

๔) ห้องปฎิบัติการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องศูนย์ส่ือ ห้องสมุด ควรจัดให้มพีื้นท่ีส าหรับเป็นให้เด็กท ากิจกรรมและ
เรียนรู้ ท่ีสะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

          บุคลิกภาพผู้สอน  ช่วยเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องได้เป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส    มี
กิริยามารยาทแบบไทย แต่งกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน เต็มใจตอบค าถามของเด็ก พูดกับ
เด็กด้วยเสียงนุ่มนวลเป็นมิตร และพูดช้ีแจงเหตุผลแก่เด็กด้วยน้ าเสียงปกติ 

          การจัดการช้ันเรียนของผู้สอน  ผู้สอนควรใส่ใจดูแลให้เด็กอยู่ร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีความสุข พร้อมท้ังเรียนรู้
สิทธิและหน้าท่ีของตน มีการสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติตนร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก การแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  แนวทางการปฏิบัติเมื่อไม่ท าตามข้อตกลง และแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 

          การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับเด็ก  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับเด็กช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้สึก
อบอุ่น ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในตนเอง และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง รับฟังเมื่อเด็กพูดด้วย ให้โอกาสเด็กท่ีต้องการ
พูดคุยกับผู้สอน ตอบเมื่อเด็กถาม และยอมรับการช่วยเหลือของเด็ก 

          การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา  ผู้สอนควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยการ
จัดท าป้ายนิเทศซึ่งมีสาระเกี่ยวกับเด็ก ผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดท าจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง หรือการส่ือสารผ่านส่ือและ
เทคโนโลยี กระตุ้นให้ผู้ปกครองแลกเปล่ียนเรียนรู้กับทางโรงเรียน จัดประชุมพบปะระหว่างผู้ปกครองและผู้สอน รวมท้ัง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ท างานอาสาสมัครร่วมกับทางโรงเรียน 

          การจัดสภาพแวดล้อมด้านสังคม  เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมให้เด็กปฐมวัยท่ีเรียนรู้ทางสังคมจากการเล่น การ
ท ากิจกรรมและการท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการจัดการท่ีให้เด็กอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่นสนับสนุนให้เกิดความแบ่งปันกันท้ังในด้านความคิด ความรู้สึก พื้นท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ จัดให้มี
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย เด็กได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ เช่น การก าหนดข้อตกลง 
กติกา กฎ การแบ่งหน้าท่ี การฝึกการมีวินัยในตนเอง 
 

สื่อเพือ่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  

ส่ือ เป็นตัวกลางกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด การเรียนรู้ของเด็กอายุ๓-๖ปีจ าเป็นต้องผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริงหรือเกิดจากการค้นพบด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง ซึ่ งเด็กจะเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือ
มองเห็น จับต้องได้ไปสู่ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเมื่อเข้าสู่อายุท่ีสูงขึ้น การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้จึงขึ้นอยู่กับของจริงท่ีพบเห็น ของ
เล่นท่ีเลียนแบบของจริง นิทานและเพลง ดังนี้ 

 

 

 



๑๐๕ 
 

๑.ของเล่น 

   ของเล่นเป็นส่ิงท่ีประกอบการเล่นของเด็ก ของเล่นช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความมั่นใจในการ
เล่นของเล่นอาจจัดท าขึ้นเองจากวัสดุ ส่ิงของ เศษวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่รอบตัวในชีวิตประจ าวันหรือเป็นการเลือกซื้อของเล่นท่ี
มีขายในท้องตลาด ซึ่งการจัดหาของเล่นให้เด็กต้องค านึงถึงความปลอดภัยและเหมาะกับวัยของเด็ก 

   ๑.๑ ลักษณะของเล่นเด็ก   ของเล่นท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็ก แบ่งเป็น 

                    ๑.๑.๑ของจริงเป็นของเล่นท่ีเป็นส่ิงของหรือเครื่องใช้ในชีวิตจริง ของจริงท่ีเด็กเล่นได้ เช่น ช้อน ถ้วย ชาม
พลาสติก หม้อ จาน 

                    ๑.๑.๒ ของเล่นเลียนแบบของจริง เป็นของเล่นท่ีท าขึ้นให้มีรูปแบบเหมือนของจริงท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
อาจท าจากวัสดุประเภทไม้ พลาสติก โลหะ หรือกระดาษก็ได้ เช่น ตุ๊กตาสัตว์ขนอ่อนนุ่ม ตุ๊กตาคน ลูกบอลเด็กเล่น  รถเด็ก
เล่น ของเล่นเครื่องครัว/เครื่องใช้ในบ้าน 

           ๑.๑.๓ ของเล่นสร้างสรรค์ เป็นของเล่นท่ีท าขึ้นไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนตายตัว สามารถประกอบเข้าด้วยกัน
ให้เป็นอะไรก็ได้ตามความต้องการหรือจินตนาการของผู้เล่น เช่น ตัวต่อพลาสติก พลาสติกสร้างสรรค์ บล็อกพลาสติก/ไม้ 
วัสดุท่ีใช้ในการวาดภาพ/การปั้น/การประดิษฐ์ 

                     ๑.๑.๔ ของเล่นเพื่อการศึกษา เป็นของเล่นท่ีท าขึ้น มีรูปแบบช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต ทักษะกล้ามเนื้อ
มือ ประสานสัมพันธ์กับตา ทักษะการคิด  เช่นไม้บล็อก เกมการตัดต่อ เกมโดมิโน 

 ๑.๒ ประเภทของเล่นเด็ก ของเล่นเด็กมีหลากหลายรูปแบบขึ้นแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้เล่น
แบ่งเป็น 

        ๑.๒.๑ ของเล่นฝึกประสาทสัมผัส เป็นของเล่นท่ีดึงดูดความสนใจของเด็กในการมองเห็น ได้ยิน และสัมผัส 
เช่น ของเล่นมีผิวสัมผัสเรียบขรุขระ ของเล่นหยิบจับไว้ในมือได้ เสียงเพลง 

        ๑.๒.๒ ของเล่นฝึกการเคล่ือนไหว เป็นของเล่นท่ีฝึกให้เด็กพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้
กล้ามเนื้อแขน ขา เช่น ลูกบอล ของเล่นลากจูงได้ ของเล่นไขลาน ของเล่นมีล้อเล่ือน 

        ๑.๒.๓ ของเล่นฝึกความสัมพันธ์มือ ตา เป็นของเล่นท่ีฝึกให้เด็กได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้กล้ามเนื้อมือและตาอย่างจุดหมาย เช่นกระดานค้อนตอก กล่องหยอดรูปทรง ของเล่นร้อยลูกปัดเม็ดโต ของเล่นร้อย
เชือกตามรู ของเล่นผูกเชือก/รูดซิป/ติดกระดุม 

        ๑.๒.๔ ของเล่นฝึกภาษา เป็นของเล่นท่ีช่วยในการฟัง การส่ือสารทางด้านการฟัง การพูดเล่าเรื่อง เช่น 
หนังสือภาพ นิทาน เทป เพลงเด็ก เครื่องดนตรีหุ่นมือ 

        ๑.๒.๕ ของเล่นฝึกการสังเกต เป็นของเล่นฝึกทักษะการเปรียบเทียบ การจ าแนกหรือ จัดกลุ่ม เช่น ของ
เล่นรูปทรงเรขาคณิต แผ่นภาพจับคู่ บล็อกต่างสีต่างขนาด 



๑๐๖ 
 

        ๑.๒.๖ ของเล่นฝึกการคิด เป็นของเล่นสอนให้เด็กสมาธิและรู้จักแก้ปัญหา คิดใช้เหตุผล เช่น ภาพตัดต่อ 
ภาพปริศนา บล็อกไม้ 

        ๑.๒.๗ ของเล่นฝึกคิดสร้างสรรค์ เป็นของเล่นทีส่งเสริมให้เด็กสร้างจินตนาการตามความนึกคิด หรือแสดง
บทบาทสมมติ เช่นบล็อกไม้ ตัวต่อ ของเล่นเครื่องครัว ของเล่นร้านค้า ของเล่นเครื่องมือแพทย์ 

๒. นิทาน  นิทานเป็นส่ือ เครื่องมือ และวิธีการท่ีส าคัญในการพัฒนาเด็ก การอ่านหนังสือให้เด็กฟังจะช่วยสร้าง
ความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับหนังสือ ถือเป็นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านหนังสือให้เด็ก 

         ๒.๑ ประโยชน์ของนิทาน นิทานมีบทบาทส าคัญต่อการเสริสร้างพัฒนาการเด็กในทุกด้าน ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ ด้านร่างกาย ในขณะท่ีเด็กฟังครูเล่นนิทาน หากครูสอดแทรกเทคนิคการเล่านิทานให้เด็กมีส่วนร่วม 
เช่น การเล่นกับนิ้วมือ การแสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติหลังกิจกรรม ท าให้เด็กได้พัฒนาและ
ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกายได้ 

  ๒.๑.๒ ด้านอารมณ์ จิตใจ การอ่านหนังสือให้เด็กฟังเด็กจะรู้สึกสนุกสนานมีความสุขท่ีได้ฟังเรื่องราวหรือ
ท่องบทกลอน และแสดงท่าทางอย่างอิสระตามความต้องการ เด็กจะมีอารมณ์ดี  

  ๒.๑.๓ ด้านสังคม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมรอบด้าน 

  ๒.๑.๔ ด้านสติปัญญา การอ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กสามารถจดจ าถ้อยค า จ าประโยคและเรื่องราวใน
หนังสือได้ รู้จักเลียนแบบค าพูด เข้าใจความหมายของเรื่องท่ีจะอ่าน รู้จักคิดและรู้จักจินตนาการ 

     ๒.๒ วิธีการเล่านิทานและเร่ืองราวส าหรับเด็ก 

  เมื่อเลือกนิทานเรื่องราวท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็กได้แล้ว วิธีการเล่านิทานหรือเรื่องราวเพื่อให้เด็กเกิด
ความสนใจติดตามฟังเนื้อเรื่องจนจบ จ าเป็นต้องท าให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีจะเล่าด้วย  ในการเล่าเรื่องนิทานท่ีนิยมใช้ ๒ วิธี 
ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ การเล่าเรื่องโดยไม่มีอุปกรณ์ เป็นการเล่านิทานด้วยการบอกเล่าด้วยน้ าเสียงและลีลาของผู้เล่า ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้ 

           ๑) การขึ้นต้นเรื่องท่ีจะกล่าวควรดึงดูดความสนใจเด็ก โดยค่อย ๆ เริ่มเล่าด้วยเสียงพูดท่ีชัดเจน 
ลีลาของการเล่าช้า ๆ และเริ่มเร็วขึ้นจนเป็นการเล่าด้วยจังหวะปกติ 

           ๒) ระดับเสียงท่ีใช้ควรดัง และประโยคท่ีเล่าควรแบ่งเป็นประโยคส้ัน ๆ แต่ได้ใจความ การเล่าควร
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเว้นจังหวะการเล่านิทานให้นานและจะท าให้เด็กเบื่อ อีกท้ังไม่ควรมีค าถามหรือค าพูดอื่น ๆ 
ท่ีเป็นการขัดจังหวะท าให้เด็กหมดสนุก 

           ๓) การใช้น้ าเสียงส้ัน สีหน้า ท่าทาง ควรแสดงให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวละคร ไม่ควรพูด
เนือย ๆ  เรื่อย ๆ เพราะจะท าให้ขาดความต่ืนเต้น 



๑๐๗ 
 

           ๔) การนั่งเล่าเรื่อง ควรจัดหาเก้าอี้นั่งให้เหมาะกับระดับสายตาเด็ก ควรเว้นระยะห่างของการนั่ง
เผชิญหน้าเด็กพอประมาณท่ีจะสามารถสบตาเด็กขณะเล่าเรื่องได้ท่ัวถึง 

           ๕) การใช้เวลาไม่ควรเกิน ๒๐ นาที โดยสังเกตจากท่าทางการแสดงออกของเด็กซึ่งไม่ได้ให้ความ
สนใจจดจ่อกับเรื่องท่ีเล่า 

           ๖) การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและวิจารณ์เรื่องท่ีเล่า ควรใช้ค าถามสอบถามความคิดของเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นภายหลังท่ีเรื่องเล่าจบลง 

  ๒.๒.๒ การเล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ช่วย อุปกรณ์ท่ีใช้ช่วยในการเล่าเรื่องมีหลายประเภท ได้แก่ 

           ๑) ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก ซึ่งสามารถน ามาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ให้แก่เด็กได้ อุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ สัตว์ พืช บุคคลส าคัญ สถานท่ีส าคัญ ข่าว และเหตุการณ์ ตลอดจนส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 

           ๒) วัสดุเหลือใช้ ส่ิงของท่ีไม่เป็นท่ีต้องการแต่ยังมีประโยชน์ เช่น ภาพจากหนังสือ นิตยาสาร กิ่งไม้ 
กล่องกระดาษ ส่ิงเหล่านี้อาจน ามาใช้ประกอบการเล่าเรื่องได้ 

           ๓) ภาพ ใช้รูปภาพท่ีมีเรื่องราวเล่าได้ เช่น ภาพท่ีมีเรื่องราวรวมอยู่ในแผ่นเดียวหรือท าเป็นแผ่น
ภาพพลิกหลายๆ แผ่น ขนาดใหญ่พอควรและมีเนื้อเรื่องเขียนไว้ด้านหลัง 

           ๔) หุ่นจ าลอง ใช้หุ่นท่ีท าด้วยผ้าหรือกระดาษท าเป็นละครหุ่นมือ หุ่นเชิด หุ่นชัก  

           ๕) สไลด์ประกอบการเล่าเรื่อง ใช้ภาพถ่ายเป็นสไลด์แผ่นฉายทีละภาพ 

           ๖) หน้ากากท าเป็นรูปตัวละคร ใช้วัสดุท าเป็นหน้ากากรูปตัวละครต่าง ๆ 

           ๗) เทปนิทานหรือเรื่องราว ใช้การเปิดเทปท่ีมีเสียงเล่าเรื่องราว 

           ๘) นิ้วมือประกอบการเล่าเรื่อง ใช้นิ้วมือเคล่ือนไหวเป็นตัวละครต่าง ๆ 

ข้อควรระวังในการใช้สื่อในการเรียนการสอน   การใช้ส่ือในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. วัสดุที่ใช ้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นเส้ียน 

๒. ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะยากต่อการหยิบยกอาจจะตกลงมาเสียหายแตก เป็นอันตรายต่อ 

เด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอี้ท่ีใหญ่หรือสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจน าไปอม
หรือกลืนท าให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก ลูกแก้วเล็ก  

               ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหล่ียม เป็นสัน  

               ๔. น้ าหนัก  ไม่ควรมีน้ าหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก 

 



๑๐๘ 
 

๕. สื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก  เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ 

๖. สีที่เป็นอนัตรายต่อสายตา  เช่น  สีสะท้อนแสง ฯลฯ 

กำรเกบ็  รกัษำ  และซ่อมแซมสื่อ 
 การจัดเก็บส่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจัดกลุ่ม  ส่งเสริมความรับผิดชอบ ความ
มีน้ าใจ  ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บส่ือเป็นการลงโทษเด็ก โดยด าเนินการดังนี้ 

๑. เก็บส่ือให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ ประเภทของส่ือ ส่ือท่ีเหมือนกัน จัดเก็บหรือจัดวางไว้
ด้วยกัน 

๒. วางส่ือในระดับสายตาของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
๓. ภาชนะท่ีจัดเก็บส่ือควรโปร่งใส เพื่อให้เด็กมองเห็นส่ิงท่ีอยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพื่อให้สะดวกในการ

ขนย้าย 
๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทส่ือ เพื่อให้เด็กจะได้เก็บเข้าท่ี

ได้ถูกต้อง   
๕. ซ่อมแซมส่ือท่ีช ารุด  และท าเติมส่ือท่ีขาดหายไปให้ครบชุด 

 

กำรพัฒนำสื่อ 

 การพัฒนาส่ือเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหาต่างๆ
ของส่ือทุกประเภทท่ีใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะได้ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับความต้องการ แนว
ทางการพัฒนาส่ือ  ควรมีลักษณะ เฉพาะ  ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงส่ือให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกนิไป เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
๒. รักษาความสะอาดของส่ือ ถ้าเป็นวัสดุท่ีล้างน้ าได้ เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือปัดฝุ่นให้สะอาด เก็บไว้เป็น

หมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 
๓. ถ้าเป็นส่ือท่ีผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้วควรเขียนคู่มือประกอบการใช้ส่ือนั้น โดยลอก

ช่ือส่ือ ประโยชน์และวิธีใช้ส่ือ  รวมทั้งจ านวนช้ิน ส่วนของส่ือในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุง พร้อมส่ือ
ท่ีผลิต 

๔. พัฒนาส่ือท่ีสร้างสรรค์ ใช้ได้อเนกประสงค์ คือ เป็นได้ท้ังส่ือเสริมพัฒนาการและเป็นของเล่นสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

กำรประเมินพัฒนำกำร 
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญาเด็ก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้สอนท่ีต้องด าเนินการต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม ได้แก่ การสังเกต การสนทนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กและสรุปการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าเด็กบรรลุตามสภาพท่ีพึ่งประสงค์ตัวบ่งช้ี และ
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์หรือไม่ ผู้สอนวางแผนและพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยมีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยยึดหลักการดังนี้ 

๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ เป็นภารกิจหนึ่งของผู้สอนโดยเริ่มต้นจาก  

     ๑.๑ น าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติด้วยการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

     ๑.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

     ๑.๓ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนและออกแบบว่าในแต่ละกิจกรรมจะสังเกตพฤติกรรมใด และน าข้อมูลท่ี
ได้ไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลต่อไป 

๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน คือ การประเมินพัฒนาการเด็กร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึ่งประสงค์แต่ละช่วงวัยท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลให้
เต็มตามศักยภาพ สังเกตพฤติกรรมหรือปฏิบัติตนของเด็กเป็นระยะๆ ตลอดปีการศึกษา            มีจ านวนครั้งในการสังเกต
พฤติกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนจะสรุปหรือให้ระดับคุณภาพของพฤติกรรมตามสภาพท่ีพึ่งประสงค์ในแต่ละวัย 

๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือละวิ ธีการท่ีหลากหลาย    ไม่ใช้
แบบทดสอบ ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ด้วย
วิธีการสังเกต การสนทนา การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก  

๕. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กแต่ละคนตามสภาพท่ีพึ่งประสงค์ท่ีรวบรวมได้จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน น าไปเทียบเกณฑ์ การให้ระดับคุณภาพในแต่ละสภาพท่ีพึ่งประสงค์ ตัวบ่งช้ี  และมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ พร้อมจัดท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศในระดับห้องเรียนว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการใดบ้างเป็นจุดเด่น
หรือควรได้รับการส่งเสริม และน าไปใช้ในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลและใช้เป็นข้อมูลส่ือสารกับผู้ปกครองในการเสริม
ศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป 

 



๑๑๐ 
 

แนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดเป้าหมายคุณภาพของ
เด็กปฐมวัยโดยยึดพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 

๑) พัฒนาการด้านร่างกาย  เป็นการเปล่ียนแปลงความสามารถ ของร่างกายในการเคล่ือนไหวสุขภาพอนามัยท่ีดี
รวมถึงการใช้มือกับตาท่ีประสานสัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการประเมินน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์  สุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี การรู้จักความปลอดภัย การเคล่ือนไหวและการทรงตัว การเล่นและการออกก าลังกาย 
และการใช้กล้ามเนื้อเล็กอย่างประสานสัมพันธ์กัน 

๒) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นความสามารถในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกโดยท่ีเด็กรู้จักควบคุม
อารมณ์และแสดงออกอยากเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนการรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ความสนใจ ความสามารถ และมีความสุขในการท างานศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหวความรับผิดชอบในการท างาน ความซื่อสัตว์สุจริตและรู้สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มีน้ าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัด  อดออม และพอเพียง 

๓) พัฒนาการด้านสังคม เป็นความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น ปรับตัวในการเล่นและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นสามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทของตน ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ รู้กาลเทศะสามารถช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับเด็กคนอื่น รู้จักร่วมมือในการเล่นกันกับกลุ่มเพื่อน ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่น 
รู้จักรอคอยตามล าดับก่อน-หลัง ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การมี
สัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนความแตกต่างระหว่างบุคคล การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๔) พัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการเปล่ียนแปลงความสามารถทางสมองท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ
รอบตัว และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและส่ิงแวดล้อม ด้วยการรับรู้ สังเกต จดจ า วิเคราะห์ รู้คิด รู้เหตุผล และแก้ปัญหา 
ท าให้สามารถปรับตัวและเพิ่มทักษะใหม่ ซึ่งแสดงออกด้วยการใช้ภาษาส่ือความหมายและการกระท า ใช้ภาษาจากการท า
กิจกรรมต่างในรูปของการสนนทนา ตอบค าถาม เล่าเรื่อง นิทานและกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วย การประเมิน
ความสามารถในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ 
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล                  การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การท างานศิลปะ การ
แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การมีเจตนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการ
แสวงหาความรู้  

 



๑๑๑ 
 

ข้ันตอนการประเมินพัฒนาการ 

การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น เกิดขึ้นในห้องขณะจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็ก มีข้ันตอนดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และการก าหนดประเด็นการประเมิน 

    วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ และก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเรียนรู้และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เพื่อวางแผนการประเมินพัฒนาการและการตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง  
ความครอบคลุมและความเช่ือมโยง อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 

    ๑.๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี  สภาพท่ีพึงประสงค์ การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดประสบการณ์ 
ได้มีวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีท่ีสอดคล้องของมาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี  สภาพท่ีพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้เพื่อก าหนด
หน่วยการเรียนรู้โดยการน าสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนรู้นั้นๆ และก าหนดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  

    ๑.๒ การก าหนดประเด็นการประเมิน เป็นการก าหนดพัฒนาการท่ีต้องการประเมิน คือสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ี
น ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
และเช่ือมโยงไปยังจุดประสงค์ของแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวัน ประเด็นการประเมินประกอบไปด้วยจุดประสงค์
ของแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเรียนรู้ 

๒. การก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 

    เมื่อก าหนดประเด็นการประเมินพัฒนาการได้ชัดเจนแล้ว ก าหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน
พัฒนาการ โดยวางแผนและก าหนดวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม เช่น ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผล
งาน/ช้ินงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก  

               ๒.๑ การสังเกตและการบันทึก ดังนี้  

                     ๑) แบบบันทึกพฤติกรรมแบบเป็นทางการ โดยก าหนดประเด็นหรือพัฒนาการท่ีต้องการสังเกต(สอดคล้อง
กับสภาพท่ีพึงประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้) ด าเนินการสังเกตโดยบรรยายพฤติกรรมเด็กท่ีสังเกต
ได้ตามประเด็น ต้องบันทึกวัน เดือน ปีท่ีท าการสังเกตแต่ละครั้ง                    

๒) แบบส ารวจรายการ โดยก าหนดประเด็นหรือพัฒนาการท่ีต้องการส ารวจ (สอดคล้องกับสภาพท่ีพึง
ประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรูของหน่วยการเรียนรู้) มีการก าหนดรายการพฤติกรรมท่ีต้องการส ารวจละเอียดขึ้น และ
ก าหนดเกณฑ์ในการส ารวจพฤติกรรม เช่น ปฏิบัติ-ไม่ปฏิบัติ  

 



๑๑๒ 
 

ข้อพึงระวังในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

ระหว่างการสังเกต ไม่ควรแปลความพฤติกรรมของเด็ก ให้สังเกตการณ์แสดงออกของเด็กท่ีเด็กใช้ประสาทสัมผัส
ท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และร่างกายหรือการสัมผัส การแปลความจะด าเนินการหลังเสร็จส้ินการสังเกตในส่วนของการ
บันทึก ครูอาจบันทึกย่อหรือท าสัญลักษณ์ไว้ และบันทึกเป็นหลักฐานทันทีเมื่อมีเวลา 

๒.๒ การบันทึกการสนทนา   

เป็นการบันทึกการสนทนาท้ังแบบเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็ก ความสามารถมารถในการคิดรวบยอด                         การแก้ปัญหา รวมถึง
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาการผ่านสภาพพึงประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง 

๒.๓ การสัมภาษณ ์ 

      เป็นวิธีการพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม ครูควรใช้ค าถามท่ีเหมาะสม
เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระจะท าให้ครูสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก  

๒.๔ สารนิทัศน์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการประเมินพัฒนาการ  

      การจัดท าสารนิทัศน์(Documentation) เป็นการจัดท าข้อมูลท่ีเป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นร่องรอยของการ
เจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการท ากิจกรรมท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์ของครูและร่องรอยผลงานของเด็ก ได้แก่ 

๑) พอร์ตโฟลิโอส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล เช่น การเก็บช้ินงานหรือภาพถ่ายเด็กขณะท ากิจกรรมีการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการบันทึกเสียง บันทึกภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในงานท่ีเด็กท า เป็นต้น 

๒) การบรรยายเก่ียวกับเร่ืองราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับ  เช่น การสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) สามารถให้สารนิทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน  

๓) การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็ก ใช้แบบสังเกตพัฒนาการ  

๔) การสะท้อนตนเองของเด็ก เป็นค าพูดหรือข้อความท่ีสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกจากการ
สนทนา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเด็กขณะท ากิจกรรม ซึ่งอาจบันทึกด้วยเทคโนโลยีบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ 

๕) ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะจิตนิสัยของเด็ก น า
ผลงานของเด็กมาใช้พิจารณาพัฒนาการและกระบวนการท างานของเด็ก เก็บผลงานหลากหลายประเภท เช่น ภาพเขียน 
การร่วมระดมความคิดและเขียนออกมาในลักษณะใยแมงมุม การแสดงออกทางดนตรีการก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ หรือ
ตัวอย่างค าพูด  



๑๑๓ 
 

๒.๕ การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็ก อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง  เส้นรอบศีรษะ ฟัน   

๓. การก าหนดเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 

    การก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ ด้าน ในแต่ละ
สภาพท่ีพึงประสงค์ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การผ่านตัวบ่งช้ีและมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรือพฤติกรรมท่ีจะประเมิน 
เป็นระบบตัวเลข คือ ๓ ,๒ ,๑ หมายถึง ดี ,พอใช้ ,ควรส่งเสริม 

๔. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ประเมินพัฒนาการแล้วสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เช่น การพูดคุย การสัมภาษณ์ 
หรือการประเมินผลงานเด็ก รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมเด็กทุกคนสรุปลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
สภาพท่ีพึงประสงค์ ประเมินพัฒนาการ ๒ ครั้ง ต่อ ๑ ภาคเรียน  

๕. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมท่ีแสดงถึงพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินซ้ าในพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อ
ยืนยันความเช่ือมั่นของผลการประเมิน สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพท่ีพึงประสงค์ให้ครบทุกสภาพท่ีพึง
ประสงค์ ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่งช้ี รายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ในภาพรวมพัฒนาการรายด้านของเด็กแต่ละคน  

๖. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการและการน าข้อมูลไปใช ้

     การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการส่ือสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  

    ๖.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 

  ๑) เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาเด็กให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง ๑๒ ข้อตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  ๒) เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

  ๓) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบในการ
ก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 



๑๑๔ 
 

     ๖.๒ เป้าหมายของการรายงาน 

       การรายงานผลการประเมินผลพัฒนาการของเด็กเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 

ผู้สอน - วางแผนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็ก 

- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดประสบการณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

พ่อ แม่ และผู้ปกครอง - รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

- ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก รวมท้ังการดูแล สุขภาพอนามัย 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและพฤติกรรมต่างๆของเด็ก 

 

๖.๕ วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 

       รายงานผลการประเมินพัฒนาการโดยบันทึกข้อมูลในแบบรายงานต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการประจ าช้ัน สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก แฟ้มสะสมผลงานของเด็กรายบุคคล การรายงานคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยประจ าปี หรือให้ข้อมูลกับผู้ปกครองผ่านการ
ให้ค าปรึกษา สารสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน หรือจดหมายน้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหัวใจส าคัญของการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวั ยของ

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมีบทบาทส าคัญในกานด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการบริการจัดการหลักสูตรปฐมวัย จึงประกอบด้วยบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งมี
บทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ของผู้เก่ียวข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  มีบทบาทท่ีส าคัญ ดังนี้ 

    ๑) ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

       ๒) เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ ก าหนดวิทัศน์และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ 

        ๓) คัดเลือกบุคลากรท่ีท างานกับเด็ก ได้แก่ ผู้สอน พี่เล้ียง โดยค านึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคลากร 
ดังนี้  

         - มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

         - มีความรักเด็ก จิตใจดี และใจเย็น ให้ความเป็นกันเองกับเด็กอย่างเสมอภาค 
             - มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย 

            - มีสุขภาพและสุขภาพจิตดี  พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้ 
                  - มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จักประหยัด 
                - มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและการปฏิบัติต่อเด็ก 
               - มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของเด็ก และตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมี
เหตุผลด้วยความเป็นธรรม 

๔) ส่ง เสริมและจัดบริการทางการศึกษาให้ เ ด็กไ ด้ เข้ า เรียนอย่าง ท่ัวถึ ง  เสมอภาค และปฏิบั ติการ 
รับเด็กตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๕ )  ส่ ง เ สริ ม ให้ ผู้ สอน แ ละ ผู้ ท่ี ปฏิ บั ติ ง านกั บ เ ด็ ก ไ ด้พัฒน าตน เอ ง ให้ มี ค ว า มรู้ ก้ า วหน้ าอ ยู่ เ ส ม อ  
    ๖ )  ส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ละ ป ร ะ ส าน กั บ บุ ค ค ลก ร ทุ ก ฝ่ า ย ใ น ก า ร จั ดท า ห ลั ก สู ต ร สถ าน ศึ ก ษ า  
    ๗) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเอง งานวิชาการหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สถานศึกษา 



๑๑๖ 
 

 ๘) สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้ออ านวยต่อ การเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
     ๙) นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
          ๑๐) ก ากับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยในสถานศึกษาและน าผลจากการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพเด็ก 

 ๑๑) ก ากับติดตามให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ เพื่ อน าผลจากการประเมินมาปรับปรุ ง  
และพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคมและให้มีความทันสมัย 

๒. ผู้สอนปฐมวัย 

    การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ 
เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มศักยภาพ ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง 
ในการจัดท าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติท่ีประสิทธิภาพท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้สอนจึงควรมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

    ๑) บทบาทในฐานะผู้ริหารหลักสูตร 
     - ท าหน้าท่ีวางแผน จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การประเมินพัฒนาการ 
       - จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/
ท างานและเรียนรู้ท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
            - ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

    ๒) บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
    - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเด็กก าหนดขึ้นด้วยตนเอง และผู้สอนกับเด็กร่วมกันก าหนด เพื่อพัฒนาเด็ก
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ในชีวิตประจ าวัน หรือหาค าตอบในส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล ให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาท่ีน าไปสู่การใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง 
     - จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมให้เด็กปฏิบัติผ่านการเล่นได้เต็มศักยภาพ
และความสามารถของเด็กแต่ละคน 
     - สอดแทรกการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้กิจวัตร
ประจ าวัน และกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
     - จัดกิจกรรมการเล่นเสริมการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ  
      - จัดการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
เด็กเต็มศักยภาพและการจัดประสบการณ์ของตนให้มีประสิทธิภาพ 



๑๑๗ 
 

๓) บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 
         - สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมและด้าน
สติปัญญา 
         - ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ฝึกการเรียนรู้หน้าท่ี มีวินัย และการมีนิสัยท่ีดี 
             - ฝึกให้เด็กมีความเช่ือมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก 
         - ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๔) บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลย ี
            - ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
         - จัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาส่ือการเรียนรู ้
           - พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์ 

    ๓. บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

      ผู้สอนระดับปฐมวัยและพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรส่ือสารกันตลอดเวลา เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันใน
อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  
    ๑) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กตามศักยภาพ โดย
เช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องและมีความหมายต่อเด็ก 

๒) เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          ๔) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามเหมาะสมและจ าเป็น 
          ๕) อบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ 

๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ๗) เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการปฏิบัติให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรมน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นเป็น
สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
    ๘) มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๔. ชุมชน/ท้องถ่ิน 
   ชุมชนท้องถิ่น มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
    ๑) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/
ชมรมผู้ปกครอง 
    ๒) เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้ มี
ประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 



๑๑๘ 
 

   ๓) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น    

๔) ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 

การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย 

การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีความส าคัญมากในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้สอนให้สามารถน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียนการจัดพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินพัฒนาการโดยมีมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์
ของหลักสูตรสถานศึกษาเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็ก จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย ดังนี้ 

๑) ส ารวจและการประเมินความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้สอนและบุคลากรปฐมวัย และน าข้อมูลมาจัดท า
แผนการพัฒนาตนเองท้ังแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว 

๒) พัฒนาบุคลากรปฐมวัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดประสบการณ์ เทคนิค  
วิธีการ จัดประสบการณ์ เทคนิคการควบคุมช้ันเรียน และด้านอื่นๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลกรควรใช้วิธีการท่ี
ห ล าก ห ล าย  เ ช่ น  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
PLC เป็นต้น 

๓) ส่ง เสริมสนับสนุนให้มีมุมความรู้ โดยการ จัดหาเอกสารหลักสูตร แนวทางการ จัดประสบการณ์ 
ตลอดจนองค์ความรู้ดา้นอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ครูปฐมวัยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

๔) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฐมวัยมีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมปรึกษากับครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและภารกิจของตนในการน าหลักสูตรไปสู่ผลดีการท างานร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นการเช่ือมต่อในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 

การพัฒนาหลักสูตรและการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องจัดหางบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดงบประมาณส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้/โครงการการทัศนศึกษานอกสถานท่ี การพัฒนา
บุคลากร การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัยและการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 



๑๑๙ 
 

๒) จัดหา จัดซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดสภาพล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน จัดซื้อและจัดหาส่ือของเล่นท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามมุมประสบการณ์ต่างๆ การพัฒนาสนามเด็กเล่นและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงการ
จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวให้แก่เด็กตามความจ าเป็น เพื่อการดูแลอนามัยส่วนบุคคลและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเด็กได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

๓) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเอกชน ในการสนับสนุนการจัดหาครู ท่ีมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย พี่เล้ียงเด็ก รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

การนิเทศ ติดตาม การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ    
  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีบทบาทหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยการตรวจเยี่ยม การสังเกตการณ์สอนในช้ันเรียน การ
แนะน า การตรวจแผนการจัดประสบการณ์ ท้ังนี้ควรด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและเป็นกัลยาณมิตร
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีแนวทางการด าเนินทาง ดังนี้ 

๑) ประชุมผู้บริหารและครูปฐมวัย เพื่อร่วมกันก าหนดความความต้องการและช่วงเวลาในการจัดท าปฏิทินการ
นิเทศหรือแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามท่ีเหมาะสม ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๒) สร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีในการจัดกิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๓) ด าเนินการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ตามแผนการนิเทศและน าผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม  
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรปฐมวัยความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

๔) น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย 

 ๑. การประเมินก่อนน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ ด าเนินการดังนี้ 

    ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ในการร่างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใช้
ข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา การประเมินพัฒนาการ 
นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล  

     ๒) การตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โดยการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีจะน าไปใช้ในการ
ปรบัปรุงและแก้ไขเอกสารหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และมีคุณภาพ 

     ๓) การประเมินความพร้อมก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ประเมินความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยหรือ
ทรัพยากรในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ ประเมินโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม การตรวจสอบรายการ  



๑๒๐ 
 

 ๒. การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร
เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบหลักสูตรเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน มีปัญหาและอุปสรรค ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ใดบ้าง การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะสงคราม ใช้
วิธีการนิเทศ ติดตาม การสนทนากลุ่ม 

 ๓. การประเมินหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เป็นการประเมินหลักสูตรท้ังระบบหลังจากด าเนินการใช้
หลักสูตรครบวงจรแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และ
สรุปผลภาพรวมของหลักสูตรท่ีจัดท าว่าบรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดชนะ
สงครามหรือไม่ บรรลุผลมากน้อยเพียงใด ต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร ประเมินโดยใช้วิธีการตรวจสอบรายการ 
การศึกษาเอกสาร การสอบถาม หรือการสนทนากลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

กำรเชื่อมต่อของกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
โรงเรียนวัดชนะสงครามมีแนวทางในการสร้างการเช่ือมต่อของการศึกษาปฐมวัยกับระดับช้ั นประถมศึกษา            

ปีท่ี ๑ ดังนี้  

การวิเคราะห์การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กับหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม ด้านทักษะทางภาษา 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด  
และสภาพที่พึงประสงค์ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษา
สื่อสารให้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ สนทนา
โ ต้ตอบและเล่า เรื่ องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเน่ือง เชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราวที่
ต่อเน่ือง  

๑.การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๒.การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๓.การฟังเพลง นิทาน  ค าคล้องจอง 
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

๔.การเล่นเกมทางภาษา 
๕.การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด ป.๑  
๑.ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม 

๒.ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 

๓.พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
๔.พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค ์

๕.มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ อ่าน เขียน 
ภาพและสัญลักษณ์ได้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค าด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ้ม
ต้นและจุดจบของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบเขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดข้ึนเอง 

 

๑.การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 
๒.การอ่านอย่างอิสระตามล าพังการอ่าน 
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๓.การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
๔.การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร      
ค า และข้อความ 
๕.การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 

๖.การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
๗.การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่าน
การอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๘.การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค าคล้อง
จอง 

๙.การเล่นเกมทางภาษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจองและข้อวามสั้นๆ 

๒.บอกความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 

๓.ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 

๔.เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 

๕.คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน 

๖.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอ
เรื่องที่อ่าน 

๗.บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่มักพบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน 

๘.มีมารยาทในการอ่าน 
 



๑๒๒ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐาน ตัวชี้วัด  
และสภาพที่พึงประสงค์ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ อ่าน เขียน 
ภาพและสัญลักษณ์ได้ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบเขียนข้อความด้วยวิธี
ที่คิดข้ึนเอง 

 

๑.การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง 
๒.การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการ
เขียนอิสระ 
๓.การเขียนค าท่ีมีความหมายกับเด็ก/ค า
คุ้นเคย 
๔.การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ ๒ การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 

ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความ ย่อวามและ
เขียนเรื่ องราวในรูปแบบต่างๆ เ ขียนรายงาน ข้อมูล
สารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นค ว้าอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

๒. เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 

๓. มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางภาษา และพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 

๒.เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

๓.เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆ 

 

การวิเคราะห์การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กับหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงคราม ด้านทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  

และสภาพที่พึงประสงค์ 

ประสบการณ์ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐานที่ ๑๐ มี
ความสามารถในการคิดที่เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที ๑๐.๑ มีความสมา
รถในการคิดรวบยอด 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ

๑. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 

๒. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่
จากมุมมองที่ต่างกัน 

๓. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตาม

สาระที่๑ จ านวนและพืชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.บอกจ านวนสิ่งของต่างๆแสดง
สิ่งต่างๆตามจ านวนที่ก าหนด 
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐  

สาระที่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัย
อยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

๒. บอกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในบริเวณที่พืชและ



๑๒๓ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  

และสภาพที่พึงประสงค์ 

ประสบการณ์ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

เปลี่ยนแปลงหรือหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิงต่างโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ 
ลักษณะข้ึนไป 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้ต้ังแต่ ๒ 
ลักษณะ ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ 
ล าดับ 

ลักษณะ ความยาว/ความสูง 
น้ าหนัก ปริมาตร 
๔.การนับและแสดงจ านวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๕. การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย 

๖. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง 

๗. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกส่วน 

๘. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
๙. การบอกและแสดงต าแหน่ง 
ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ
ด้วยการกระท า ภาพวาด 
ภาพถ่าย และรูปภาพ 

๑๐. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์
กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

๑๑. การท าซ้ า การต่อเติม และ 
การสร้างแบบรูป 

๒.เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน
๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย 
= ≠  >  < 

๓.เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ 
จ านวน 

สาระที่๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 

๒.วัดและเปรียบเทียบน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

 

สัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่
ส ารวจ(หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อ
โยง เช่น หน่วยธรรมชาติที่รัก 
สัตว์โลกน่ารัก) 
มาตรฐาน ว ๑.๒ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ 
และบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และ
พืช รวมทั้งบรรยายการท า
หน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์ในการท า
กิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้(หน่วยการเรียนรู้ที่
เชื่อโยง เช่น หน่วย ร่างกาย
ของเรา) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มี
ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วย
ตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการ
ลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

๑๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดย
ใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 

๑๓. การนับและแสดงจ านวนของ
สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

๑๔. การบอกและแสดงอันดับที่
ของสิ่งต่างๆ 
๑๕. การตัดสินใจและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑๖. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระท า 

๑๗. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่ง
ที่อาจเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 

๑๘. การมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

สาระที่๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑. จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่
เลี่ยมมุม ฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย 

 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 
๑.อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุชนิดเดียวกันหรือหลาย
ชนิดประกอบกัน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์

๒.ระบุชนิดของวัสดุ และจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 
(หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อโยง 
เช่น หน่วย นักวิทยาศาสตร์
น้อย) 
มาตรฐาน ว ๒.๓ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 



๑๒๔ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  

และสภาพที่พึงประสงค์ 

ประสบการณ์ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 

๑.บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (หน่วย
การเรียนรู้ที่เชื่อโยง เช่น หน่วย 
นักวิทยาศาสตร์น้อย) 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า
ในเวลากลางวันและกลางคืน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

(หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อโยง 
เช่น หน่วย กลางวันกลางคืน) 
สาระที่ ๔ เทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว ๔.๒ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

๒.แสดงล าดับข้ันตอนการ
ท างานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือ
ข้อความ 

๓.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์
เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ 

๑.การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 

๒.การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 
๓.การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

๓.การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอ 

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะ
เป็น 

มาตรฐาน ค ๓.๑ 

ตัวชี้วัด ป.๑ 

๑.ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
ในการหาค าตอบของโจทย์

คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้น
อนุบาล ๓  
- แสดงความกระตือรือร้น 
สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามก าหนดให้หรือตาม
ความสนใจ มีส่วนร่วมในการ



๑๒๕ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  

และสภาพที่พึงประสงค์ 

ประสบการณ์ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๒ มี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบข้อสงสัย
ต่างๆ โดยใช้วิธีการหลากหลาย
ด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“เมื่อไหร่” “อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

ข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่าง
ง่าย 

๔.การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งตางๆ 
๕.การรอจังหวะที่เหมาะสมในการ
พูด 
๖.การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 

ปัญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน 
๑ หน่วย 

แสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
- ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ด ารงชีวิต ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม  
ท าโครงงานหรือชิ้นงานที่
ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
(หน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อโยง 
เช่น หน่วย นักวิทยาศาสตร์
น้อย  การเรียนการสอนแบบ
โครงงาน) 
 

 

บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 

     ๑.๑ จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้ผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อร่วมกันสร้าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรอยเช่ือมต่อของการศึกษาปฐมวัยและช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ทักษะทางพื้นฐาน ทักษะทางภาษา 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

     ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ รวมท้ังช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยผู้สอนระดับปฐมวัยควรด าเนินการ ดังนี้ 

     ๒.๑ จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ส่งต่อให้ผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑    เพื่อช่วยให้
ผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ ศึกษาและท าความเข้าใจเด็กรายบุคคล ซึ่งจะช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้
ใหม่ได้ดีขึ้น 

     ๒.๒ สร้างความเข้าใจร่วมกับเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อให้เด็ก
เกิดเจตคติท่ีดีและปรับตัวได้ดีขึ้น 



๑๒๖ 
 

     ๒.๓ จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เช่น การเยี่ยม
ห้องเรียน การส ารวจอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นต้น 

     ๒.๔ จัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับรอย
เช่ือมต่อในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เช่น จัดกิจกรรมบทบาทสมมติในการนั่งเก้าอี้ ฝึกการจัดกระเป๋า         
โต๊ะ –เก้าอี้ และอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว และจ าลองสถานการณ์การเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เป็นต้น 

 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 

     ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ผู้สอนระดับประถมศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 

     ๓.๑ จัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยให้เด็ก พ่อแม่ ละผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักกับผู้สอนและห้องเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 

     ๓.๒ จัดห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้มีบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภัย และมีพื้นท่ีส าหรับเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ เช่น ช้ันวางหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้เด็กได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง 

     ๓.๓ วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับระดับปฐมวัยควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับเด็กท่ีเข้าเรียน ประมาณ ๒-๔ สัปดาห์ โดยร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนซึ่งจะช่วยให้เด็ก
คุ้นเคยและสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

     ๓.๔ ศึกษาข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างเหมาะสม หากพบเด็กมีความต้องการ
จ าเป็นจ าพิเศษ หรือลักษณะเฉพาะ ควรจัดกิจกรรมช่วยเหลือ หรือส่งเสริมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 

    ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนโดยจัดท า
จุลสาร แผ่นพับ หรือใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Group Line เป็นต้น 

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
         พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน และเพื่อช่วย
บุ ต ร ห ล าน ข อ ง ตน เ อ ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ าปี ท่ี ๑  พ่ อ แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง ค ว ร เ นิ น ก า ร  ดั ง นี้ 
        ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ  
        ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก   
       ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใส่ใจ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  
       ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนาพูดคุยซักถาม
ปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ  



๑๒๗ 
 

        ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลานเพื่อช่วยให้บุตรหลานของตนปรับตัวได้ดี
ขึ้น  
          การจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ท่ีเหมะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยให้ความส าคัญกับการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้ใน
รูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กิจวัตรประจ าวันในระดับปฐมวัยมีความยืดหยุ่น เน้นการช่วยเหลือตนเองและส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็น ซึ่งจะช่วยให้
เด็กเกิดทักษะน าไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ และประสบความส าเร็จในการเรียนท่ีมีลักษณะอย่างเป็นทางการของระดับ
ประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีทักษะจ าเป็นส าหรับความพร้อมในการเรียนรู้ส าหรับเด็กช้ันปฐมวัยศึกษากับช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี ๑ ประกอบด้วยทักษะท่ีส าคัญ ดังนี้  
        ๑. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เด็กสามารถใช้ห้องน้ า ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง แต่งกายได้เองเก็บของเข้าท่ีเมื่อ
เล่นเสร็จและช่วยท าความสะอาด ร้องขอให้ช่วยเมื่อจ าเป็น  
        ๒. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  เด็กสามารถวิ่งได้อย่างราบรื่น วิ่งก้าวกระโดดได้ กระโดดด้วยสองขาพ้นจาก
พื้น ถือจับ ขว้าง กระดอนลูกบอล ปีนป่ายเครื่องเล่นสนามได้  
       ๓. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เด็กสามารถใช้มือประสานสัมพันธ์กับตาและหยิบจับอุปกรณ์วาดภาพ วาดภาพ
คนมีแขน ขา และส่วนต่างๆของร่างกาย ตัดตามรอยเส้นและรูปร่างต่างๆ เขียนตามแบบได้  
       ๔. ทักษะภาษาและการรับรู้หนังสือ เป็นทักษะจ าเป็นท่ีเด็กสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ฟังและปฏิบัติตามค า
ช้ีแจงง่ายๆ อย่างสนใจ เข้าร่วมฟัง และสนทนาอภิปรายในเรื่องต่างๆ และทบทวนเรื่องราวหรือประสบการณ์ตามล าดับ
เหตุการณ์ เล่าเรื่องจากหนังสือภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผล อ่านหรือจดค าบางค าท่ีมีความหมายต่อตนเอง เขียนช่ือของตนเอง
ได้ เขียนค าท่ีมีความหมายต่อตนเอง มีความคิดรวบยอด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและความหมายของภาษา
เขียนท่ีปรากฏตามส่ือ ส่ิงพิมพ์รูปแบบต่างๆ   
       ๕.ทักษะการคิด เด็กสามารถแลกเปล่ียนความคิดและให้เหตุผลได้ จดจ าภาพและวัตถุท่ีเหมือนและต่างกันได้ 
ใช้ค าใหม่ในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง เปรียบเทียบจ านวนของวัตถุ ๒ กลุ่ม โดย
ใช้ค า “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากัน” อธิบายเหตุการณ์/เวลาตามล าดับอย่างถูกต้อง เช่ือมโยงเวลากับกิจวัตรประจ าวัน
  
       ๖.ทักษะทางสั งคมและอารมณ์  เ ช่น  ปรับ ตัวตามสถานการณ์  ใ ช้ ค าพู ด เพื่ อแก้ ไ ขข้ อขั ดแย้ ง 
นั่งได้นาน ๕ – ๑๐ นาที เพื่อฟังเรื่องราวหรือท ากิจกรร มาจนเสร็จ ร่วมมือกับคนอื่นและผลัดกันเล่นควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เมื่อกังวลหรือตื่นเต้น หยุดเล่นและท าในส่ิงท่ีผู้ใหญ่ต้องการให้ท าได้ ภูมิใจความส าเร็จของตนเอง 

ดังนั้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจความแตกต่างของการเรียนรู้ระหว่างเด็กปฐมวัยกับเด็กประถมศึกษา ทุก
ฝ่ายจะสามารถร่วมกันพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม และ
หลีกเล่ียงท่ีจะเน้นเฉพาะทักษะอ่านเขียนเรียนเลขและเรียนรู้แบบท่องจ าให้เด็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการท่ีจ าเป็น
ส าหรับความส าเร็จทางวิชาการของเด็กในอนาคตหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดหนังจึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลทุกด้านมากกว่าเน้นทักษะการอ่านเขียนเรียนเลข การปรับตัวของเด็กในช่วงรอยเช่ือมต่อ



๑๒๘ 
 

ระหว่างช้ันเรียนอนุบาล และประถมศึกษาเป็นส่ิงส าคัญต้องได้รับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีสอดรับเช่ือมต่อกันท้ังสองระดับซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถใน
ปรับตัวต่อเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ ได้อย่างเหมะสม และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม สมดุลและต่อเนื่อง
ทุกด้านตามเป้าหมายของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๖๑  
 

 

 

 
    

 
 
 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

 

 
 

แบบตรวจสอบหลกัสตูรสถำนศึกษำกำรศกึษำปฐมวัยโรงเรียนวดัชนะสงครำมก่อนกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 

ค าช้ีแจง 

           แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับนี้  เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนน าหลักสูตรไปใช้และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทน
ชุมชน เป็นต้น 

ตอนที่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

๑. เพศ       ชาย                หญิง 
๒. อายุ        ๒๐-๔๐ ปี       ๔๑-๕๐ ปี    ๕๑-๖๐ ปี    มากกว่า ๖๐ปี      
๓. สถานะ/ต าแหน่งหน้าท่ี 
 ผู้บริหารสถานศึกษา           ครูปฐมวัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ผู้แทนผู้ปกครอง                ผู้แทนชุมชน 
 อื่นๆ  โปรดระบุ......................................................................... 
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๑๓๐ 
 

ตอนที่๒ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนน าไปใช ้

           โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่อง ใช่/ไม่ใช่ และบันทึกความคิดเห็นในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ท่ี รายการ ใช ่ ไม่ใช ่ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๑.๑แสดงแนวคิดและความเช่ือในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชัดเจน ครบถ้วน 

   

๑.๒มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  

๑.๓มีความเช่ือมโยงกับความเช่ือในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

๑.๔ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
ปรัชญาการศึกษา 

  

๒ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
๒.๑มีความชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

   

๒.๒แสดงความคาดหวังและวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในอนาคตได้ชัดเจน 

  

๒.๓แสดงถึงจุดเน้น อัตลักษณ์ ท่ีต้องการของ
สถานศึกษา 

  

๒.๔ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด   
๒.๕มีการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ 

  

๓ จุดหมาย 
๓.๑มีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

   

๓.๒มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ การศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

  

๓.๓มีความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติตาม
จุดหมายท่ีก าหนดในหลักสูตร 

  

           
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ท่ี รายการ ใช่ ไม่ใช่ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๔ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๔.๑น ามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสภาพท่ี
พึงประสงค์มาก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ครบถ้วน 

   

๔.๒น ามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสภาพท่ี
พึงประสงค์มาจัดแบ่งกลุ่มอายุเด็ก และระดับช้ันเรียน
ได้ชัดเจน ครบถ้วน 

  

๕ การจัดเวลาเรียน 
๕.๑มีการก าหนดเวลาเรียนต่อ๑ ปีการศึกษาไม่น้อย
กว่า๑๘๐วัน 

   

๕.๒มีการก าหนดเวลาเรียนแต่ละวันไม่น้อยกว่า๕ 
ช่ัวโมง 

  

๕.๓มีการก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจ าวัน
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 

  

๖ สาระการเรียนรู้รายปี 
๖.๑มีความสอดคล้องกับมารตฐาน ตัวบ่งช้ีสภาพท่ีพึง
ประสงค์ ในแต่ละช่วงวัย 

   

๖.๒มีการก าหนดครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญและ
สาระท่ีควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

๖.๓มีการจัดแบ่งสาระการเรียนเหมาะสมกับช่วงเวลา
ในการจัดหน่วยประสบการณ์ 

  

๗ การจัดประสบการณ์ 
๗.๑มีก าหนดการจัดประสบการณ์โดยใช้หลักการ 
บูรณาการผ่านการเล่นท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการตาม
วัยของเด็ก 

   

๗.๒มีรูปแบบการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

  

๗.๓มีก าหนดการจัดประสบการณ์แต่ละช่วงอายุท่ี
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 

  

         
 
 



๑๓๒ 
 

ท่ี รายการ ใช่ ไม่ใช่ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๗ ๗.๔มีก าหนดการจัดประสบการณ์เน้นให้เด็กลงมือ

ปฏิบัติ ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้

   

๗.๕มีก าหนดการจัดประสบการณ์เปิดโอกาสให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ส่ือ และใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

  

๗.๖มีก าหนดการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะชีวิตและและการปฏิบัติตนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

๗.๗มีก าหนดการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการพัฒนา
ให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย และมีความเป็นไทย 

  

๘ การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ระบุแนวการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

   

๘.๒มีส่ือท่ีหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ   
๘.๓มีแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานท่ีส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

  

๙ การประเมินพัฒนาการ 
๙.๑มีการประเมินพฒันาการเด็กครอบคลุมมาตรฐาน
คุณลักษณะพึงประสงค์ 

   

๙.๒มีการประเมินพฒันาการตามสภาพจริง   
๑๐ การบริหารจัดการหลักสูตร 

๑๐.๑มีความพร้อมด้าน ครู บุคลากร และข้อมูล
สารสนเทศ 

    

๑๐.๒มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ   
๑๐.๓มีการวางแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
(ก่อน-ระหว่าง-หลังการใช้) 

  

๑๐.๔มีแผนการนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ 

  

  
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ท่ี รายการ ใช่ ไม่ใช่ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑๑ การเชื่อมต่อของการศึกษา 

๑๑.๑ผู้บริหารมีการวางแผนและสร้างความเข้าใจแก่
ผู้สอนปฐมวัย ผู้สอนประถมศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างรอยเช่ือมต่อของ
หลักสูตรท้ังสองระดับ 

   

๑๑.๒ครูผู้สอนปฐมวัยและประถมศึกษามีการ
แลกเปล่ียนและก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน 

  

๑๑.๓มีแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมี
ความพร้อมในการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ของ
ครูผู้สอนร่วมกันด้วยวิธีการหลากหลาย 

  

๑๑.๔มีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
รายบุคคลส่งต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑เพื่อการวางแผน
พัฒนาเด็กร่วมกัน 

  

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

                                                                             ลงช่ือ...........................................ผู้ตรวจสอบ 

                (......................................................) 
                                                                         ต าแหน่ง................................................. 
                                                                              วันท่ี................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 
 
 
 

แบบตรวจหลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัยโรงเรียนวัดชนะสงครำม ระหว่ำงใช้และหลังกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 
 

ค าช้ีแจง 

แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังการน าหลักสูตรไปใช้และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาท าหน้าท่ีตรวจสอบ 
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา/ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้น 

ตอน ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
๑. เพศ            ชาย              หญิง   
๒. อายุ            ๒๐ – ๔๐       ๔๑ – ๕๐       ๕๑ – ๖๐        มากกว่า ๖๐ ปี        
๓. สถานะ/ต าแหน่งหน้าท่ี 
   ผู้บริหารสถานศึกษา           ครูปฐมวัย            ผู้ปกครอง           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
           อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................... 
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๑๓๕ 
 

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยระหว่าง/หลังการน าหลักสูตรไปใช้ 
  โปรดท าเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
         ระดับคุณภาพ ๓ ดี   หมายถึง  สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้ครบถ้วนและเหมาะสม 
         ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้  หมายถึง  สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้แต่บางประเด็นแต่ควรปรับปรุง 
         ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง  หมายถึง  ไม่สามารถน าไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ที่ รายการ ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
๓ ๒ ๑ 

๑ ปรัชญาการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา 
๑.๑ แนวคิดและความเช่ือของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
ชัดเจนครบถ้วน 

    

๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาเด็กตามเป้าหมาย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

๒ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
๒.๑ บรรลุผลปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

    

๒.๒ บรรลุผลตามความคาดหวังในอนาคตได้ชัดเจน    
๒.๓ สอดคล้องจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ท่ีต้องการของ
สถานศึกษา 

   

๒.๔ บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้องการในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ  

   

๓ จุดหมาย 
๓.๑ มีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๖๐ 

    

๓.๒ มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ การศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

    

๓.๓ น าไปสู่การปฏิบัติตามจุดหมายท่ีก าหนดในหลักสูตรได้     
๔  น ามาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ 

๔.๑ น ามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ไปใช้ได้ครบถ้วน 

    

๔.๒ น ามาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ไปใช้กับเด็กทุกกลุ่มอายุและรับช้ันเรียนได้ครบถ้วน 

    

  

 

 

 



๑๓๖ 
 

ที่  รายการ  ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
๓  ๒  ๑  

๕ การจัดเวลาเรียน  
๕.๑ ก าหนดเวลาเรียนต่อ ๑ ปีการศึกษาได้ความเหมาะสม 

    

๕.๒ ก าหนดเวลาเรียนแต่ละวันมีความเหมาะสม    
๕.๓ ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจ าวันมีความ
เหมาะสม 

   

๖ สาระการเรียนรู้รายป ี
๖.๑ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึง
ประสงค์ ในแต่ละช่วงวัย 

    

๖.๒ มีความครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญและสาระท่ีควร
เรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   

๖.๓ มีการจัดแบ่งสาระการเรียนรู้ได้เหมาะกับหน่วย
ประสบการณ ์

   

๗ การจัดประสบการณ ์
๗.๑ ใช้หลักการบูรณาการผา่นการเล่นท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก  

    

๗.๒ มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดหมายของ
การศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

   

๗.๓ มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก    
๗.๔ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ ริเร่ิมมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

   

๗.๕ เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสื่อ     
๗.๖ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   

๗.๗ ส่งเสริมการพฒันาให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย และมีความ
เป็นไทย 

   

๘ การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสภาพแวดล้อมทาง
จิตภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

    

๘.๒ มีสื่อท่ีหลากหลายเหมาะสม เพียงพอ    
๘.๓ มีแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาเหมาะสม เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรม 

   

 

 

 



๑๓๗ 
 

ท่ี  รายการ  ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
๓  ๒  ๑  

๙ การประเมินพัฒนาการ 
๙.๑ มีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมมาตรฐาน
คุณลักษณะพึงประสงค์ 

    

๙.๒ มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง    
๙.๓ มีร่องรอยการประเมินพัฒนาการเด็ก    
๙.๔ มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการแก่ ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

   

๑๐ การบริหารจัดการ 
๑๐.๑ มีความพร้อมด้าน ครู บุคลากร และข้อมูลสารสนเทศ 

    

๑๐.๒ มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอ    
๑๐.๓ มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา    
๑๐.๔ มีการนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
สู่การปฏิบัติ 

    

๑๑ การเช่ือมต่อของการศึกษา      
๑๑.๑ ผู้บริหารสรา้งความเข้าใจในการสร้างรอยเช่ือมต่อของ
หลักสูตรท้ังสองระดับ 

   

๑๑.๒ ครูผู้สอนปฐมวัยและประถมศึกษามีการแลกเปลี่ยน
และท างานร่วมกัน 

   

๑๑.๓ มีการจัดกจิกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการ
เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ของครูผู้สอนร่วมกันด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

   

๑๑.๔ มีการจัดกจิกรรมให้ความรู้และกิจกรรมสัมพันธ์ 
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทุกระดับ 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….........…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                     ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                                         (......................................................) 
                                                                                       ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                                       วันท่ี..................................................... 

 



๑๓๘ 
 



๑๓๙ 
 

 


