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คำนำ 

 

  สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี       
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับ
เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง                  
โดยได้แต่งตั ้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครั ว ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติในอนาคต 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจน
ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสม               
ต่อการนำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศต่อไป 
 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใช้ 
แทนหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้สถานศึกษา นำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดย
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 
 
 
 
                             คณะผู้จัดทำ 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
คำนำ 
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓) 
ความนำ 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน 
คำขวัญของโรงเรียน 
จุดหมาย 
หลักการ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
การจัดเวลาเรียน 
สาระการเรียนรู้รายปี 
การวิเคราะหส์าระการเรียนรู้รายปี 
สาระที่ควรเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ 
การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
การประเมินพัฒนาการ 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
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                สารบัญ (ต่อ) 
 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
แนวทางในการสร้างการเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัย กับการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
การวิเคราะห์การเชื่อมโยงกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย 
คณะผู้จัดทำ 
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ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

____________________ 
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล                   
เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์                       
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ                   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ดังปรากฏแนบท้ายคำสั่งฯ นี้ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้สถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพ
ท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
          (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๓) 
____________________ 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๓) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีจุดหมายให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๓) ฉบับ
นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสาระการเรียนรู้รายปี ที่
เพิ่มเติมเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔  
 ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๓) 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เมื่อวั นที่ ๑๐ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๓)  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
   ลงชื่อ                                                    ลงชื่อ                                  
             (นายพิพัฒน์   พรรณศุภมิตร)                                         (นายปรพล   แก้วชาติ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                       ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
                 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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ความนำ 
  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื ่อให้
สถานศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรฉบับนี้ ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและ
สภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
พบว่า ๒๕๔๖ มีจุดดีหลายประการ เช่น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ ยืดหยุ่น มีความเป็นสากลบน
พื้นฐานความเป็นไทย สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษา            
ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม         
ผลการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีอยู่รอบด้านและความไม่ชัดเจนของการ      
นำหลักสูตรสู่การปฏิวัติ ได้แก่ ปัญหาความไม่ชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และสาระการเรียนรู้ ปัญหาการประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการ
ประเมินพัฒนาการในภาพรวมไม่เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแผนแม่บทกฎหมายต่าง ๆ 
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพเด็กและกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไร
ก็ตาม การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง
ได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชน และครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับ
จากการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจำเป็นจะต้อง                
มีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก
ปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
 

      โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดการศึกษาระดับอนุบาลเพ่ือพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ ๓-๖ ปี  โดยการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ด้วยการเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในลักษณะบูรณาการผา่นการเล่น โดยใชป้ระสาทสัมผัสท้ัง ๕ 
อย่างสมดุลและต่อเนื่องยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบททางสังคมมีความร่วมมือระหว่างครอบครัว                     
ชุมชน และสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ให้มีความพร้อม
ทางพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการ
เล่น ลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕   ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้
เด็กมีนิสัยการประหยัด อดออม โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข
และ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน เป็นคนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย  

พันธกิจ 
 

 ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔  ด้าน อย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ 
 ๒. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีจุดหมาย
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก 
 ๕. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

  กีฬาเด่น  เป็นคนดี  มีความรู้  
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

  โรงเรียนของชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
สากล 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
  

  “สุปฏิปนฺโน ภวํโหตุ” ผู้ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
 

คำขวัญของโรงเรียน 
 

  เรียนดี   มีวินัย   ใจสะอาด 
 

 คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานข้างต้น แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเด็กและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สำหรับ
เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ แล้วนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำ “หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”               
ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนได้มีการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตร
ของปีทีผ่่านมา พบว่าควรมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมในส่วนของหลักสูตรต้านทุจริตและการปรับเปลี่ยนหน่วย
การจัดประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป  
 

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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หลักการ 
 

 เด็กทุกคนมีสิทธิที ่จะได้รับการอบรมเลี ้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย                
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ               
พ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษา                
แก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม                    
มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรม 
ที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อน
เพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับ
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สำหรบัเด็กอายุ ๓-๖ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 25๖๓ 
5 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป ี
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย
และความสามารถของแต่ละบุคคล  
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ   
  ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ   
  สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที ่ดีต่อการเรียนรู ้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ได้
เหมาะสมกบัวัย 
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ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 

สภาพที่พึงประสงค ์
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือนำไปใช้ในการกำหนดสาระการ
เรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑.๑ น้ำหนักและ 
ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
      สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ ยอม
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ำที่
สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ำสะอาดด้วย
ตนเอง 
 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด
และดื่มน้ำสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน  
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำ  
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๑ ร่างการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
 ๑.๒.๓ นอนพักผ่อน

เป็นเวลา 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็น
เวลา 

๑.๓ รักษาความ 
      ปลอดภัยของ 
      ตนเองและผู้อ่ืน 

๑.๓.๑ เล่นและทำ  
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและทำ  
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ทำกิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาทสัมพันธ์กัน 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๒.๑ เคลื่อนไหว 
      ร่างกายอย่าง 
      คล่องแคล่ว 
      ประสานสัมพันธ์ 
      และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่
กำหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ไดโ้ดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขา
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขา
เดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสีย การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๒ ใช้มือ-ตา 
      ประสานสัมพันธ์ 
      กัน 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือและลำตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือท้ังสองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระ
ตอบขึ้นจากพ้ืนได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตามแบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาทสัมพันธ์กัน 
(ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
 ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ชม. ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. 
ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕ 
ชม. ได้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๓.๑ แสดงออก 
      ทางอารมณ์ได้ 
      อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม
กับบางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม 
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี 
      ต่อตนเองและ 
      ผู้อ่ืน 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
      และแสดงออก 
      ผ่านงานศิลปะ 
      ดนตรี และ 
      การเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้

ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง
และสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน 

๕.๑.๑ ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตา 
      กรุณา มีน้ำใจ 
      และช่วยเหลือ 
      แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือนและมีเมตตา  
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพ่ือนและมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือนและมีเมตตา สัตว์
เลี้ยง 
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มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๕.๓ มีความเห็นอก 
      เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
หรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๕.๔ มีความ 
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จด้วย
ตนเอง 

 
มาตรฐานที ่๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
      ในการปฏิบัติ 
      กิจวัตร     
      ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใชห้้องน้ำห้อง
ส้วม โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใชห้้องน้ำห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และทำความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้อง
ส้วม ด้วยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีเมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)  
 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษา 
      ธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
ร ักษาธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
ร ักษาธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ 
๗.๒ มีมารยาทตาม 
      วัฒนธรรมไทย  
      และรักความ    
      เป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได ้ด ้ วย
ตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏ ิบ ัต ิตนตาม
ม า ร ย า ท ไ ท ย ไ ด ้ ต า ม
กาลเทศะ 

๗ . ๒ . ๒  ก ล ่ า ว ค ำ
ขอบค ุณและขอโทษ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗ . ๒ . ๒  ก ล ่ า ว ค ำ
ขอบค ุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื ่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารม ี

๗.๒.๓ ย ืนตรงและร ่วม
ร ้องเพลงชาต ิ ไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารม ี
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๓ ประหยัดและ 
      พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับความ 
      เหมือนและความ 
      แตกต่างระหว่าง 
      บุคคล 

๘.๑.๑ เล ่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘ . ๑ . ๑  เ ล ่ น แ ล ะท ำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
      กับผู้อ่ืน 

๘.๒.๑ เล ่นร ่วมกับ
เพ่ือน 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒ .๑ เล ่นหร ือทำงาน
ร ่วมม ือก ับเพ ื ่อนอย ่างมี
เป้าหมาย 

๘ . ๒ . ๒  ย ิ ้ ม ห รื อ
ท ักทายผ ู ้ ใหญ ่และ
บุคคลที่คุ้นเคย เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ
พ ูดค ุยก ับผ ู ้ ใหญ ่และ
บุคคลที ่คุ ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๒.๒ ย ิ ้ ม  ทั กทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
ค ุ ้ น เคย ได ้ เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

๘.๓ ปฏิบัติตน 
      เบื้องต้นในการ 
      เป็นสมาชิกท่ีดี 
      ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏ ิบ ัต ิตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื ่อม ี      ผู้
ชี้แนะ 

๘.๓.๑ ม ีส ่ วนร ่วมสร ้ าง
ข ้อตกลงและปฏ ิบ ัต ิตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นำและผู้ตามเมื ่อมี    
ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบ ัต ิตนเป็น
ผู ้นำและผู ้ตามได้ด ้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู ้นำ
และผู ้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

๘.๓.๓ ยอมร ับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า โ ด ย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
      และเล่าเรื่องให้ 
      ผู้อ่ืนเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู ้อื ่นพูดจน
จบและพ ู ด โ ต ้ ต อ บ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู ้อื ่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผ ู ้อ ื ่นพูดจนจบ
และสนทนาโต ้ตอบอย ่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื ่องที่
ฟัง 

๙.๑.๒ เล ่าเร ื ่องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล ่าเร ื ่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล ่าเป ็นเรื่ องราว
ต่อเนื่องได ้

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
      และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และ
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน 

๙ . ๒ . ๑  อ ่ า น ภ า พ 
สัญลักษณ์ คำ พร้อม
ทั ้งชี ้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
คำ ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มอง จุดเริ ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนข ีดเขี่ย 
อย่างมีทิศทาง 

๙.๒ .๒ เข ี ยนคล ้ าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเอง 

 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๑ มีความสามารถ 
 ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
และส่วนประกอบของสิ่ง
ต ่าง ๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑ .๑ บอกล ักษณะ
ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
จากการส ั ง เกต โดยใช้
ประสาทสัมผัส 
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
 ๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ

เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ  
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้น
ไป 

๑๐.๑.๓ คัดแยก      สิ่ง
ต่าง ๆ ตามลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์ 
อย่างน้อย ๔ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย 
๕  ลำดับ 

๑๐.๒ มี
ความสามารถ ในการ
คิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผล
ที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และยอมรับผลที่
เกิดข้ึน 
 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา 
และแก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๑.๑ ทำงานศิลปะ 
ความจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง 
และแปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม และ
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ 
        การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและเขียน
สื่อความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มี
ความสามารถ ในการ
แสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตาม
วิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ 
ข้อสงสัยต่าง ๆโดย
วิธีการหลากหลายด้วย
ตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
                    กับวัย (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
 ๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค

คำถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหา 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า “ที่ไหน” 
“ทำไม” ในการค้นหา
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า “เมื่อไร” 
“อย่างไร” ในการค้นหา
คำตอบ 
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การจัดเวลาเรียน 
 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลา     
ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๓ - ๖ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ ่มเข้า
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดย
มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยสามารถ
ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
 

ช่วงอายุ อายุ ๓ - ๖ ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ 

- ด้านร่างกาย 

- ด้านอารมณ์ จิตใจ 

- ด้านสังคม 

- ด้านสติปัญญา 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 

  สถานที่แวดล้อมเด็ก 

- ธรรมชาติรอบตัว 

- สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน หรือ ๑๘๐  วัน/วันละ ๕-๖ ชัว่โมง 
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การจัดกิจกรรมประจำวัน 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมประจำวัน 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  

(อายุ ๓-๔ปี) 

เวลาเรียน (นาที/

วัน) 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  

(อายุ ๔-๕ปี) 

เวลาเรียน (นาที/

วัน) 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  

(อายุ ๕-๖ปี) 

เวลาเรียน (นาที/

วัน) 

๑ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๒ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๓ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๔ กิจกรรมการเล่นตามมุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๕ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๖ กิจกรรมเกมการศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๗ ทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 

- ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ำ 

- ดื่มนม 

- ล้างมือ  ล้างเท้า 

- รับประทานอาหาร 

- นอนพักผ่อน 

- เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 

แปรงฟัน 

 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๕๐ 

๑๒๐ 

๑๐ 

 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๕๐ 

๑๒๐ 

๑๐ 

 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๕๐ 

๑๒๐ 

๑๐ 

รวม ๖ ชั่วโมง/วัน ๖ ชั่วโมง/วัน ๖ ชั่วโมง/วัน 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

เวลา กิจกรรม 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. - รับเด็กเป็นรายบุคคล   

๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น. - เคารพธงชาติ 

- สวดมนต์ 

- ตรวจสุขภาพ / พาเด็กไปห้องน้ำ 

- ดื่มนม 

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕  น. - ทำสมาธิ 

- กิจกรรมสนทนา  ข่าว และเหตุการณ์ประจำวัน 

๐๘.๔๐ - ๐๙.๐๐ น. - กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐  น. - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

๐๙.๒๐ – ๑๐.๒๐  น. - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมการเล่นตามมุม 

๑๐.๒๐ - ๑๐.๕๐  น. - กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐  น. - ล้างมือ /เตรียมรับประทานอาหาร 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐  น. - รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน 

๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐  น. - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( เล่า/ฟังนิทาน ) 

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. - ทำสมาธิ / ไหว้พระ / นอนหลับพักผ่อน 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕  น. - เก็บท่ีนอนล้างหน้า 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐  น. - พัก ( รับประทานอาหารว่าง ) 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น. - กิจกรรมเกมการศึกษา 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  น. - สรุป / เตรียมตัวกลับบ้าน 
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หน่วยการจัดประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563  

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3 

 

ที ่ หน่วยการจัดประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

2 โรงเรียนของเรา บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

3 ตัวเรา เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

4 หนูทำได ้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

5 ครอบครัวมีสุข บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

6 อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

7 ฝน ธรรมชาติรอบตัว  

8 ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

9 ปลอดภัยไว้ก่อน สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

10 รกัเมืองไทย บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

12 ของเล่นของใช้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

13 วันแม ่ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

14 อาชีพ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

15 ต้นไม้ที่รัก ธรรมชาติรอบตัว  

16 ดิน หิน ทราย ธรรมชาติรอบตัว  

17 สัตว์น่ารัก ธรรมชาติรอบตัว  

18 คมนาคม สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

19 โครงการ   

20 โครงการ   
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หน่วยการจัดประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 3 

ที ่ หน่วยการจัดประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

21 รู้รอบ – ปลอดภัย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

22 ลอยกระทง บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

23 กลางวัน – กลางคืน ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  

24 บ้านแสนสุขสันต์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

25 วันชาติ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

26 เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

27 เทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

28 สนุกกับตัวเลข สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

29 วันขึ้นปีใหม่ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

30 วันเด็ก – วันครู บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

31 ขนาด รูปร่าง รูปทรง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

32 ค่านิยมไทย บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  

33 ฤดูหนาว ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  

34 แรงและพลังงานชีวิตประจำวัน สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

35 เสียงรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

36 รักการอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

37 ปริมาตร – น้ำหนัก สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  

38 ฤดูร้อน ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  

 

หมายเหตุ บูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโตไปไม่โกง กิจกรรมภาษาจีนวันสำคัญต่าง ๆ  
ลงในหน่วยการเรียนรู้ 



  

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 25๖๓ 
22 

สาระการเรียนรู้รายปี 
 สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์สำคัญ ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบ
การจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน 
ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่

(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้ 
     กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วย เศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ 
     การร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ 
         อนามัยส่วนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 
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 ๑.๒ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เป็น     
อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื ่น ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

     เสียงดนตร ี
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 

๑.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 
 

 

   

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๑.๔ การรักษาความ 
         ปลอดภัย 

(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
(๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน 
     และรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่าง ๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ 
         ร่างกายตนเอง 

(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
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  ๑.๓ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส 
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม 
เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทาง 
         อารมณ์ 

(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
        ตนและเชื่อว่าตนเอง     
        มีความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ   
     บาดเจ็บ 

ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจำวัน 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษา 
         ธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำหรือ
แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 
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ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
 (๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำ

หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 
 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม 
         วัฒนธรรมท้องถิ่น    
          และความเป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยฃ 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์  
         มีวินัย มีส่วนร่วม 
         และบทบาทสมาชิก 
         ของสังคม 

(๑) การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
 

๑.๓.๕ การเล่นและทำงาน 
         แบบร่วมมือร่วมใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) การทำศิลปะแบบร่วมมือ 
 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหา 
         ความขัดแย้ง 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ 
         เหมือนและความ 
         แตกต่างระหว่าง 
         บุคคล 
 

(๑) การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
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 ๑.๔ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา การคิด
เชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๔.๑ การใช้ภาษา (๑) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม 

(๒) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
(๓) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า 
     เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ 
     ของสิ่งต่าง ๆ 
๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่าง ๆ 
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย 
       มีผูช้ี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก   
       ซ้าย ไปขวา และจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือ 
       เขียนของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ำ ๆ กัน จาก 
นิทาน เพลง คำคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
 (๒๑) การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 

(๒๒) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง 
       อย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอดการ
คิดเชิงเหตุผลการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา 

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ 
     ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง    
     เหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง 
     ต่าง ๆด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
     ทรงกระบอก กรวย 
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่าง ๆ ตาม 
     ลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก 
     ชิ้นส่วน 
(๗) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่าง ๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่าง ๆ 
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่ 
       หนว่ยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม 
       ช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 
       หรือการกระทำ 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
 (๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี 

       เหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
 

๑.๔.๓ จินตนาการและ 
         ความคิดสร้างสรรค์ 

(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น 
     และชิ้นงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การ 
     เคลื่อนไหวและศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่ 
     หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการ 
         เรียนรู้และการ 
         แสวงหาความรู้ 

(๑) การสำรวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจาก     
     การสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
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การวิเคราะห์สาระการเรียนรูร้ายป ี

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยทีด่ี  
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๑.๑ น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ นำ้หนักและสว่นสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ นำ้หนักและสว่นสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ นำ้หนักและสว่นสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตัว 
 - การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย  สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจำวัน  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ำสะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รบัประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด
ได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รบัประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด
และ ดื่มน้ำสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

๑.การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตัว 
 - การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย  สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจำวัน 
 - การประกอบอาหาร
ไทย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- อาหารที่มีประโยชน์และไม่มี
ประโยชน์ 
- อาหารหลัก ๕ หมู่ 
- การรับประทานอาหาร 
- การมีเจตคติที่มีต่อการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
- มารยาทในการรับประทานอาหาร  
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 
 
 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๑.การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตัว 
 -การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย  สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจำวัน 
๒.การรักษาความ
ปลอดภัย 
 -การปฏิบัติให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 
-การฟังนิทานเรื่องราว 
เหตุการณ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
-การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจำวัน  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
และการรักษาความ
ปลอดภัย 
- วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตัว 
 - การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย  สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจำวัน 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ 
๒.การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตัวเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพ้ืนที่ 
- การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีด
ขวาง  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- ประโยชน์ของการนอน
หลับพักผ่อน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็น
เวลา 

๑.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่  
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
- การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
การเนื้อใหญ่ 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ 
๒.การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตัวเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพ้ืนที่ 
- การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีด
ขวาง 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- ประโยชน์ของการออก
กำลังกาย 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างถูกวิธี 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อ่ืน 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยดว้ยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น  อย่าง
ปลอดภัย 

๑.การรักษาความ
ปลอดภัย 
- การปฏิบัติให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 
- การฟังนิทาน เรื่องราว  
เหตุการณ์  เกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย  
- การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย 
- การเล่นบทบาทสมมุติ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  

ตัวเด็ก 
- การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน 
- การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม เมื่อเจ็บป่วย 
- การระวังภัยจากคนแปลก
หน้าและอุบัติเหตุต่าง ๆ  
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มาตรฐานที ่๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนือ้เลก็แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคลว่ 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได ้
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑ เดินตามแนว ที่
กำหนดได ้

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้า 
เป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ต้อง
กางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง 
เป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ต้อง
กางแขน 

๑.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่  
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
- การเคลื่อนไหวที่ใช้
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง  
การจับ  การโยน  การเตะ 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อิสระ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สามารถเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมร่างกายไปใน
ทิศทาง  ระดับและพ้ืนที่
ต่าง ๆ  
 

 
 
 
 
 

๒.๑.๒ กระโดดสองขา ขึ้นลง
อยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว อยู่
กับที่ได้โดยไม่เสีย การทรงตวั 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว ไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่เสียการทรงตวั 

๑.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่  
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
- การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 
อย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์ และ
ทรงตัวได ้
 
 

   - การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
- การเคลื่อนไหวที่ใช้
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง  
การจับ  การโยน  การเตะ 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
อิสระ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยควบคุมให้อยู่
กับท่ี 

๒.๑.๓ วิ่งแลว้หยุดได ้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได ้

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง ได้อย่างคล่องแคลว่ 

๑.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่  
 - การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒.การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพ้ืนที่ 
- การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีด
ขวาง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สามารถเคลื่อนไหวโดย
การควบคุมร่างกายไป
ในทางทิศทาง ระดับและ
พ้ืนที่ต่าง ๆ 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได ้
 
 

๒.๑.๔ รบัลูกบอลโดยใช้มือ 
และลำตวัชว่ย 

๒.๑.๔ รบัลูกบอลโดยใช้มือ 
ทั้ง ๒ ข้าง 

๒.๑.๔ รบัลูกบอลที่กระดอน 
ขึ้นจากพ้ืนได้ 

๑.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
 - การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
 - การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
 - การเคลื่อนไหวที่ใช้
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง  
การจับ  การโยน  การเตะ 
๒.การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง  
 - การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปในทาง
ทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สามารถเคลื่อนไหวโดย
การควบคุมร่างกายไป
ในทางทิศทาง ระดับและ
พ้ืนที่ต่าง ๆ 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๒.๒ ใช้มือ - ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ 
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ 
ตามแนวเส้นตรงได ้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ 
ตามแนวเส้นโค้งได้ 

๑.การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  
- การหยิบจับ การใช้
กรรไกร  การฉีก  การตัด  
การปะ  และการร้อยวัสดุ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การกำกับตนเอง 
- การเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ตามลำพังหรือ
กับผู้อ่ืน 

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม ตาม
แบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสีเ่หลีย่ม ตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม 
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๑.การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
- การเขียนภาพและการ
เล่นกับสี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การกำกับตนเอง 
- การเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ตามลำพังหรือ
กับผู้อ่ืน 
 
 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ 
เซนติเมตร ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕  
เซนติเมตร ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ 
เซนติเมตร ได ้

๑.ใช้กล้ามเนื้อเล็ก  
- การหยิบจับ การใช้
กรรไกร  การฉีก  การตัด  
การปะ  และการร้อยวัสดุ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การกำกับตนเอง 
- การเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ตามลำพังหรือ
กับผู้อ่ืน 

 

 



  

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 25๖๓ 
38 

 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม 
 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบาง
สถานการณ ์

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตามสถานการณ ์

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๑.การเล่น 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคล   
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
- การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
- การเล่นนอกห้องเรียน  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 
 
 
 
 
 
 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์  

๑.สุนทรีภาพ ดนตรี 
- การฟังเพลง การร้องเพลง 
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
- การเล่นเครื่องเล่นดนตรี
ประกอบจังหวะ 
- การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง ดนตรี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 
 
 
   
 
 
 

- การเล่นบทบาทสมมติ 
๒.คุณธรรมจริยธรรม 
- การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 
๓.การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
- การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น 
- การเล่นบทบาทสมมติ 
- การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 
- การร้องเพลง 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น  

๑.การมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 
- การปฏิบัติกิจกรรม    
ต่าง ๆ ตาม ความสามารถ
ของตนเอง 
๒. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
- การแสดงความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อ
ผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ และ
การช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๑.สุนทรีภาพ ดนตรี 
- การทำกิจกรรมศิลปะต่าง 
ๆ 
- การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม  
๒.การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
- การทำงานศิลปะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- ความภูมิใจในตนเอง   
การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสยีงเพลง 
ดนตร ี

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสยีงเพลง 
ดนตร ี

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสยีงเพลง 
ดนตร ี

๑.สุนทรีภาพ ดนตรี 
- การฟังเพลง การร้องเพลง
และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
- การเล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ 
๒.การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
- การร้องเพลง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จงัหวะ และ
ดนตร ี

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จงัหวะ และ
ดนตร ี

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จงัหวะ และ
ดนตร ี

๑.สุนทรีภาพ ดนตร ี
- การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 
- การเล่นบทบาทสมมุติ 
๒.การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
- การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การกำกับตนเองการเล่น
และทำสิ่งต่างด้วยตนเอง
ตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน 
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มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติใจทีด่ีงาม  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต 
 

๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใดเป็น
ของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอย  เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอย  เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น ด้วยตนเอง 

๑.สุนทรีภาพ ดนตร ี
 - การเล่นบทบาทสมมติ 
๒.คุณธรรมจริยธรรม 
- การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
- การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 
๓.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเมตตากรุณา 
- เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
โตไม่ไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(การเข้าแถว) 
- พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(ความรับผิดชอบต่อตนเอง) 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

    ๔. การเล่นและทำงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
- การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  

 

๕.๒ มีความกรณุา มีน้ำใจ
และช่วยเหลือแบ่งปัน 
 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๑.สุนทรีภาพ ดนตร ี
- การเล่นบทบาทสมมุติ 
๒.คุณธรรมจริยธรรม 
- การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม  
เรื่องความเมตตากรุณา 
โตไปไม่โกง 
- จิตต่อต้านการทุจริต 
(ความเอ้ืออาทร) 

๕.๒.๒ แบง่ปันผู้อื่นได้เมื่อ 
มีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

๑.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-  คุณธรรม จริยธรรม เรื่อง 
มีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือ 
โตไปไม่โกง 
- จิตต่อต้านการทุจริต   
(การช่วยเหลือเพ่ือน) 

 

 

 

 

 



  

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 25๖๓ 

45 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 
อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

๑. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
- การแสดงความยนิดีเมื่อ
ผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อ
ผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจและ
ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
๒. การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- การเล่นหรือทำกิจกรรม 
ร่วมกับเพื่อน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- ความกตัญญู 
- การแสดงออกทางอารมณ์ 
- การแสดงมารยาทที่ดีใน
การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
โตไปไม่โกง 
- จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต (ความเอ้ืออาทร) 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ 
 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จ เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จ เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จดว้ย
ตนเอง 

๑.การมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 
- การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถของ
ตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- มุ่งม่ันในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
- ความภูมิใจในตนเอง
สะท้อนการรับความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น 

 

 



  

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 25๖๓ 

46 

 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

    ๒. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม 
 - การให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

โตไม่ไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ทำงานที่ได้รับมอบหมาย) 
- ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
(ทำงานที่ได้รับมอบหมาย) 
- พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(ความรับผิดชอบต่อตนเอง) 
(ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น) 
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พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๖.๑ ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน 

๖.๑.๑ แต่งตวัโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตวัด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง  ได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๑.การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตัว 
 - การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจำวัน 
๒.การรักษาความปลอดภัย 
 - การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกจิวัตรประจำวัน 
๓.การมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 
 - การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถของ
ตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
-การแต่งกาย 
โตไม่ไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(การแต่งกาย) 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ๖.๑.๒ รบัประทานอาหาร 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร ด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร ด้วย
ตนเองอย่างถกูวิธี 

๑.การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 
- การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจำวัน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกวิธี 
-การแสดงมารยาทที่ดี 
โตไม่ไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องสว้ม 
โดยมีผู้ชว่ยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องสว้ม 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และทําความสะอาด 
หลังใช้ห้องน้ำห้องสว้ม วย
ตนเอง 

๑.การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตัว 
- การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจำวัน 
๒. การรักษาความ
ปลอดภัย 
 - การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจำวัน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาด 
- สุขภาพอนามัยที่ดี 
โตไปไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช ้
เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช ้
เข้าที่ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช ้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย ดว้ย
ตนเอง 

๑.การดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- การมสี่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
๒.การเล่นและทำงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
 - การเล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  
- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
และสร้างสิ่งต่างๆจาก   
แท่งไม้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การกำกับตนเอง การเล่น
และทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
ตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก  
ที่ด ี
โตไปไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ของเล่น) 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ๖.๒.๒ เข้าแถวตามลําดับ 
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลําดับ 
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลําดับ 
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๑.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม 
 - การร่วมกำหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมและโรงเรียน 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
โตไปไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช ้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
ด้วยตนเอง 

๑.การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 
-การปฏิบัติตนตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ธรรมชาติรอบตัว 
-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
รักษาสาธารณสมบัติ 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

    ๒. การดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างมีค่า 
- การเพาะปลูกและดูแล
ต้นไม้ 
- การเลี้ยงสัตว์ 

โตไปไม่โกง 
- จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 
(ความพอเพียง) 
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มาตรฐานที่   ๗   รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 
 
 
 
 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

๑.การดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- การมีส่วนร่วม ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน  
- การเพาะปลูกและดูแล
ต้นไม้ 
- การสนทนาข่าวและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวัน 

ธรรมชาติรอบตัว 
-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
รักษาสาธารณะสมบัติ 
โตไปไม่โกง 
- พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(ความรับผิดชอบต่อตนเอง) 
(ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน) 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๑.การดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
-การมีส่วนร่วม ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 
-การสนทนาข่าวและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวัน 
  

ธรรมชาติรอบตัว 
-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
รักษาสาธารณะสมบัติ 
โตไปไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(การใช้น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ 
การทิ้งขยะ 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ 
 

๑.การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
- การปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาศัย
และประเพณีไทย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
-การมีมารยาทที่ดี 
 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 
 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 
 

๑.การแสดงออกทาง
อารมณ์ 
- การพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น 
ด้านสังคม 
๒. การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 
- การมีส่วนร่วมในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน รู้จักการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

    ๓.การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
- การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๑.การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- การเล่นบทบาทสมมติ                  
- การปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๒.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม 
- การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
-สัญลักษณ์สำคัญของชาติ
ไทย 
-การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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มาตรฐานที่ ๘   อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๘.๑ ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๘.๑.๑. เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑. เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑. เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๑.การเล่นและทำงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
- การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การทำงานศิลปะแบบร่วมมือ 
๒.การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
-การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 

๘.๒.๑. เล่นร่วมกับเพื่อน 
 
 
 
 

๘.๒.๑. เล่นหรือทำงาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 
 
 
 

๘.๒.๑. เล่นหรือ
ทำงานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย 

๑.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน
ร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม 
- การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

    ๒. การเล่นและทำงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
- การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
๓. การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 - การเล่นหรือทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

โตไปไม่โกง 
- จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 
(ความโปร่งใส) 
 

๘.๒.๒. ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

๘.๒.๒. ยิ้มทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒. ยิ้มทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๑.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม 
 - การให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
๒. การเล่นและทำงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
- การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๘.๓.๑.ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 
 
 

๘.๓.๑. มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 
 
 
 
 
 

๘.๓.๑. มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

๑.การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม 
 - การร่วมกำหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 
 - การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน 
 
 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
-การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
โตไปไม่โกง 
- การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(การคิดแยกแยะ) 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

    ๑.การเล่นและทำงานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
- การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
-การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

   ๑.การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 
- การมีส่วนร่วมในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา 
- การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
๒.การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- การเล่นหรือทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น 
-การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
โตไปไม่โกง 
- จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
(ความโปร่งใส) 
(ความมุ่งไปข้างหน้า) 
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พัฒนาการด้านสติปัญญา 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ ตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ(ด้านสติปัญญา) สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ 
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การใช้ภาษา                                                            
- การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม 
- การฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง 
- การฟังเพลง  นิทาน  คำคล้องจอง  บท
ร้อยกรอง  หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
- การพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกและ
ความต้องการ 
- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือเล่าเรื่องราวกับตนเอง 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
- การรู้จักประวัติความ

เป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว 

- การแสดงมารยาทที่ดี 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- บุคคลต่าง ๆที่เด็กต้อง

เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด 
- สถานที่สำคัญ วันสำคัญ  

อาชีพของคนในชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
-  สัญลักษณ์ของชาติไทย 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พงึประสงค์ ตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ(ด้านสติปัญญา) สาระท่ีควรเรียนรู้ 

    - การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ  เหตุการณ์   
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
- การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น  และ
การกระทำต่าง ๆ 
- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
- การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ ตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ๙.๑.๒ เล่าเรื่องดว้ย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่าเปน็เรื่องราว
อย่างต่อเนื่อง 

๑. การใช้ภาษา                                                             
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ  
- การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
- การรู้จักประวัติความเป็นมา

ของตนเองและครอบครัว 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- บุคคลต่าง ๆที่เด็กต้อง

เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด 
- สถานที่สำคัญ วันสำคัญ  

อาชีพของคนในชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย
ในชีวิตประจำวัน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ ตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

๙.๒ อ่านเขียนภาษาและ
สัญลักษณ์ได ้

๙.๒.๑  อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้ง
ชี้หรือกวาดตามอง 
ข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑  อ่านภาพ  
สัญลักษณ์ คำ ด้วย การชี้
หรือกวาดตามอง  
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

๑. การใช้ภาษา 
- การอ่านหนังสือภาพ  นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
- การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การ
อ่านรวมกันการอ่าน โดยผู้ชี้แนะ 
- การเห็นแบบอย่างของผู้อ่านที่
ถูกต้อง 
- การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร  คำ  และข้อความ 
- การอ่านและชี้ข้อความ  โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา  
จากบนลงล่าง 
- การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน  
หรือคำคุ้นเคย 
- การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็น
คำ ผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
- การรู้จักประวัติความเป็นมา

ของตนเองและครอบครัว 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ครอบครัว 
- บุคคลต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ  วันสำคัญ  
อาชีพของคนในชุมชน   

-  สัญลักษณ์ของชาติไทย 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
- การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ ตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ – ๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 ๙.๒..๒ เขียนขีดเขี่ย
อย่างมีทิศทางง 

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ  เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง 

-การคาดเดาคำวลี หรือประโยคที่มี
โครงสร้างซ้ำ ๆกันจากนิทาน เพลง 
คำคล้องจอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
- ชื่อ – นามสกุล 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
- การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ของสิ่งต่าง ๆ  จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
และส่วนประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ   จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง 
 ๆจากการสังเกตโดยใช้ 

ประสาทสัมผัส 

๑.การใช้ภาษา 
- การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ       
สิ่งต่าง ๆ 
๒.การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
- การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
- การคิดแยะ การจัดกลุ่มและจำแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- รูปร่าง 
หน้าตา อวัยวะต่าง ๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
- ชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ 
พืช 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
- รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 

ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
 

๑๐๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ  โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ 
ลักษณะขึ้นไป 

๑.  การคิดรวบยอด การคิด 
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ 
- การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลำดับต่าง ๆ ตามลักษณะความ
ยาวความสูง น้ำหนัก ปริมาณ 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
- รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ขนาด
รูปร่าง 
- การเปรียบเทียบและการ
เรียงลำดับสิ่งต่าง ๆตาม
ลักษณะความยาว ความสูง 
น้ำหนัก ปริมาตร 

 ๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่าง ๆ  
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ  โดยใช้อย่าง
น้อย ๑ ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ  โดยใช้ตั้งแต่ 
๒ ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

๒. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ แก้ปัญหา 
-  การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
จำแนกสิ่งต่าง ๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 
- การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน 
-การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ 

ธรรมชาติรอบตัว 
- ดินน้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
- รู้จักชื่อ ลักษณะ สีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
น้ำหนัก จำนวน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

 

๑๐.๑..๔ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรยีงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๔ ลำดับ 

๑๐.๑.๔เรียงลำดับ
สิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ลำดับ 

๑.การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ แก้ปัญหา 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ 
-การบอกและแสดงอันดับสิ่งต่าง ๆ 
-การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
-การบอกและเรียงลำดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
-การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การจับคู่ การเปรียบเทียบและ
การเรียงลำดับต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาวความสูง 
น้ำหนัก ปริมาณ 
- ขนาด รูปร่าง รูปทรง  
ปริมาตร 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการ
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุ หรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง 

๑.การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
- การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
- การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
- การมีส่วนรวมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
-การบอกและแสดงตำแหน่ง
ทิศทางและระยะทางของสิ่ง
ต่าง ๆด้วยการกระทำ 
-โตไปไม่โกง 
-การคิดแยกแยะ 

 ๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑.การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
-การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
-การมีส่วนรวมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

ธรรมชาติรอบตัว 
- ดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆรอบตัว 
- ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆรอบตัว 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

    ๒.เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
- การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
คำตอบของข้อสงสัย 
- การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจาก
การสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆและแผนภูมิ 
อย่างง่าย 
 
 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่าย  ๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผล
ที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ตัดสนิใจในเรื่อง
ง่ายๆ และยอมรับผลที่
เกิดขึ้น 

๑.การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
- การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
๒. การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ แก้ปัญหา 
-การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมีอย่างมีเหตุผล 
-การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

ธรรมชาติรอบตัว 
- ดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ
กับธรรมชาติ 
- แรงและพลังงานใน
ชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็กสิ่ง
ต่าง ๆรอบตัว 
-การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

 ๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา
สร้างทางเลือกและวิธี
แก้ปัญหา 

๑.การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
- การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
- การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 
๒.การรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ แก้ปัญหา 
-การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
-การมีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
-การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 
๓.เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
-การสำรวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
- ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆรอบตัว 
- เวลา ประโยชน์และการใช้

งานสภาพอากาศกับ
ธรรมชาติ 

- แรงและพลังงานใน
ชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

    - การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
คำตอบของข้อสงสัย 
- การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย 
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มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

๑๑.๑ ทํางานศิลปะ                
ตามจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค ์
 

๑๑.๑.๑ สรา้งผลงาน
ศิลปะ 
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สรา้งผลงาน
ศิลปะ เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

๑๑.๑.๑ สรา้งผลงาน
ศิลปะ เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น 

๑.สุนทรียภาพ ดนตรี 
- การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ 
- การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
๒.การสดงออกทางอารมณ์ 
- การทำงานศิลปะ 
๓.การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำ 
หรือแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
๔.จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
-การรับรู้และแสดงความคิด 
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การทำงานศิลปะ 
-ศิลปะสร้างสรรค์ 
-การเล่านิทาน 
-ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ                
อย่างอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

    - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ 
- การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง 
เคลื่อนไหว                          
ตามจินตนาการ                  
อย่างสร้างสรรค ์
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทาง เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 
 
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทาง เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม ่

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทาง เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย 
และแปลกใหม ่

๑.ใช้กล้ามเนื้อใหญ่  
- การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
- การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
๒.การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง  
- การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง
ไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่  
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-เล่านิทาน บริหารร่างกายตาม
เรื่องราวของนิทาน 
-การเล่าเรื่อง โดยมีอุปกรณ์
ช่วย 
-เล่านิทาน แสดงท่าทางอิสระ
ตามความต้องการ 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

    ๓. สุนทรียภาพ ดนตรี 
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
๔. การแสดงออกทางอารมณ์ 
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
๕. จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ 
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู ้

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจชักถาม
เกี่ยวกับ สัญลักษณ์
หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. การใช้ภาษา 
- การฟังเสียงต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม 
- การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
- การฟังเพลง นิทาน                           
คําคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ  
- การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ 
- การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
- การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การ
อ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
- การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ 
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
-ชุมชน 
-แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
-แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
-พืช,สัตว ์
-ดิน,น้ำ,ท้องฟ้า,สภาพอากาศ
,ภัยธรรมชาต ิ
-แรงและพลังงานใน
ชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ ตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปี 

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

    - การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
คำ และข้อความ 
- การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัด จากซ้ายไปขวา 
จากบนลงล่าง 
- การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน 
หรือคำคุ้นเคย 
- การสังเกตตวัอักษรที่ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่าน หรือเขียนของผู้ใหญ่ 
- การเขียนร่วมกันตามโอกาส และ
การเขียนอิสระ 
- การเขียนคำที่มีความหมายกับตัว
เด็ก/คำคุ้นเคย 
- การคิดสะกดคำและเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายด้วยตนเอง อย่างอิสระ 
๒. เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
-ยานพาหนะการคมนาคม 
-เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
-การเล่านิทาน 
-ภาษาในชีวิตประจำวัน 
-การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
-กิจกรรมทางภาษาที่
หลากหลาย ในสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-มุมหนังสือ 
-มุมห้องสมุด 
-รักการอ่าน 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู ้

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น                  
ในการเข้ารว่มกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น                
ในการเข้ารว่มกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น                 
ในการเข้ารว่มกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

๑.การเล่นและทำงานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
- การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การทำศิลปะแบบร่วมมือ 
๒. การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
-การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 
๓. เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
- การสำรวจสิ่งต่าง ๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
-การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา   
คำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 

สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก 
-สำรวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
-การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
-กิจกรรมผ่านการละเล่น
พ้ืนบ้านต่าง ๆ 
-ศิลปะสร้างสรรค์ 
-ดนตรี 
-การเคลื่อนไหวและจังหวะ
ตามจินตนาการ 
-ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ 
-การเล่นบทบาทสมมติ 
-เล่นน้ำ เล่นทราย 
-เล่นบล็อก 
-เล่นก่อสร้าง 
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ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

    - การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 

 

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู ้

๑๒.๒.๑ ค้นหาคําตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ ตาม
วิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคําตอบ
ของข้อสงสัยต่าง ๆ                
ตามวิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคําตอบ               
ของข้อสงสัยต่าง ๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย                
ด้วยตนเอง 

๑.เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
- การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
คำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 
- การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 

สิ่งตา่ง ๆรอบตัวเด็ก 
-ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 
-การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
-การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
-ฝึกออกแบบ และสร้างชิ้นงาน 
 



  

 

หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 25๖๓ 

79 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

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

 ๑๒.๒.๒ ใชป้ระโยค
คำถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหา
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใชป้ระโยค
คำถามว่า “ที่ไหน” 
“ทำไม” ในการค้นหา
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใชป้ระโยค
คำถามว่า “เมื่อไร” 
“อย่างไร”                
ในการค้นหาคำตอบ 

๑.การใช้ภาษา 
- การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ 
๒.เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
- การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
 
 
 
 

- การตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย  
ใคร่รู้ 
- กิจกรรมทางภาษาท่ี
หลากหลาย 
- การแสดงบทบาทสมมติ 
- การใช้ภาษา 
- การสนทนา 
-การศึกษานอกสถานที่ 
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