
๑ 

 

ปรัชญา วิสัยทศัน์ หลกัการ และจุดหมายของหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 

 

 
 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี บริบูรณ์ บนพื้นฐานการอบรม
เล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ
ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน ์

 

 

        หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสานึกความเป็น
ไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม ่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หลักการ 

 
     
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรม ท่ีหลากหลาย 
ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษา กับพ่อแม่  
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

จุดหมาย 

 
 
 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 

              และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
          ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 

 



๓ 

 

ปรัชญา วิสัยทศัน์ หลกัการ และจุดหมายของหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
 
 

ปรัชญาโรงเรียนวัดสุวรรณจนิดาราม 
ปัญญา คือ แสงสว่างของชีวิต 

 
 
 
 
 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นองค์รวม      

อย่างสมดุล ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย   

 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าประชาธิไตย 
โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษา ให้ เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเด็กให้
สมบรูณ์เต็มตามศักยภาพท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
ในระดับช้ันต่อไปโดยใช้ส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์  เน้นความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 
 
 

พนัธกิจ 
 

 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุ่งหวังท่ีจะพัฒนาเด็กอายุ  4  -  6  ปี  ให้มีร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  

สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมเรียนรู้อย่าง  
มีความสุข มีทักษะชีวิตท่ีจ าเป็น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส านึกในความเป็นไทย  โดยทาง
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้ก าหนดภารกิจดังนี้   

 
1.พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพท้ัง   4   ด้าน 
2.ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจท่ีดีงามและมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามแบบวิถีชีวิตแบบไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความพรอ้มท่ีจะเรียนในช้ัน ป.1 
5.ส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
6.ส่งเสริมครูให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
7.ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
8.จัดหาและส่งเสริมการใช้ส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 
9.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน   ชุมชน  และผู้ปกครอง 
   
 
 

    วิสยัทัศน ์
 



๔ 

 

 
                                                   เป้าหมาย 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุ่งหวังท่ีจะพัฒนาเด็กอายุ  4  -  6  ปี  ให้มีร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  
สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยทางโรงเรียนวัด
สุวรรณจินดาราม มีความคาดหวังดังต่อไปนี้   

1.   เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมเต็มตามศักยภาพท้ัง   4  ด้าน    
2.   เด็กปฐมวัยทุกคนมีจิตใจท่ีดีงามและมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข                    
3.   เด็กปฐมวัยทุกคนมีความตระหนักในเรื่องมารยาทแบบไทยและด ารงวิถีชีวิตตามความ
เป็นไทย 
4.  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมท่ี
จะเรียนในช้ัน ป.1 

                     5.   การจัดการเรียนการสอนโดย มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
6.   มีและใช้ส่ือนวัตกรรม   และแหล่งเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ 

                     7 .  มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน   ชุมชน  และผู้ปกครอง 
8.   พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ   และจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยอย่าง    
      มีคุณภาพ 
 

 
 

มาตรฐานคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
  
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดวัดสุวรรณจินดาราม ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ท่ีครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในตัวเด็กเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ประกอบด้วย 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานท่ี ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

               มาตรฐานท่ี ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
                                                       สัมพันธ์กัน 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานท่ี ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
   มาตรฐานท่ี ๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  

     มาตรฐานท่ี ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 

 

 

 



๕ 

 

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานท่ี ๗  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

    มาตรฐานท่ี ๘  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
                                        สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 

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

                                          เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

มาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 

๑.พัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ป ี อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ -๖ ป ี
๑.๑ มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

  1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

  1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย  
สุขนิสัยท่ีดี  

-   1.2.1 ยอมรับประทาน
อาหารท่ีมี ประโยชน์และด่ืม
น้ าท่ีสะอาดเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 

1.2.1 รับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชน์และด่ืมน้ า 
สะอาดได้ด้วยตนเอง 

1.2.1 รับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชน์ได้หลายชนิด
และด่ืมน้ าสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
โดยมีผู้ช้ีแนะ 

 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

1.2.3 นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

1.2.3 นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

1.2.3 นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

1.2.4 ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

1.2.4 ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

1.2.4 ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

1.3 รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น 

1.3.1 เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

1.3.1 เล่นและท า
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

1.3.1 เล่น ท ากิจกรรม 
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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๒.๑ เคล่ือนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว 

 ประสานสัมพันธ์ 
 และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนว 
ท่ีก าหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้ 

โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้า 
ถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ 

โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขา 
ขึ้นลงอยู่กับท่ีได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว 
อยู่กับท่ีได้โดยไม่เสีย 

  การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว 
ไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกส่ิง
กีดขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกส่ิง
กีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้
มือและล าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้
มือท้ัง ๒ ข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลท่ี
กระดอนขึ้นจากพื้นได้ 

  ๒.๒ ใช้มือ – ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได้ 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
ได้ 
 

2.2.2 เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้ 

2.2.2 เขียนรูปส่ีเหล่ียม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

2.2.3 เขียนรูป
สามเหล่ียมได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

2.2.3 ร้อยวัสดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เซนติเมตรได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.5 เซนติเมตรได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.25 เซนติเมตรได้ 
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๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 
มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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  ๓.๑ แสดงออกทาง 
  อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้เหมาะสม
กับบางสถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้ตาม
สถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

  ๓.๒  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออก   

 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม               
บางสถานการณ์ 

 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและความ 
สามารถของตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและความ 
สามารถของตนเองและ
ผู้อื่น 

 

    มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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  ๔.๑ สนใจและ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ  ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว 

4.1.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
 

4.1.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
 

4.1.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
 

4.1.2 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

4.1.2 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

4.1.2 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ 
จังหวะและดนตรี 

4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ 
จังหวะและดนตรี 

4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ 
จังหวะและดนตรี 
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 มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม    

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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  5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
 

5.1.1 บอกหรือช้ีได้ว่า
ส่ิงใดเป็นของตนเองและ
ส่ิงใดเป็นของผู้อื่น 

5.1.1 ขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ
ส่ิงของของผู้อื่นเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

5.1.1 ขออนุญาตหรือ
รอคอย เมื่อต้องการ
ส่ิงของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

 

  ๕.2 มีความเมตตากรุณา 
มีน้ าใจ และช่วยเหลือ
แบ่งปัน   

5.2.1 แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาสัตว์
เล้ียง 

5.2.1 แสดงความรัก 
เพื่อนและมีเมตตาสัตว์
เล้ียง 

5.2.1 แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาสัตว์
เล้ียง 

5.2.2 แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี 
ผู้ช้ีแนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

5.3 มีความเห็นอก  
เห็นใจผู้อื่น 

 

5.3.1 แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

  ๕.4 มีความรับผิดชอบ 5.4.1 ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อ
มีผู้ช่วยเหลือ 

5.4.1 ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อมี
ผู้ช้ีแนะ 

5.4.1 ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
ด้วยตนเอง 
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๓.พัฒนาการด้านสังคม 
 

มาตรฐานที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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  ๖.1 ช่วยเหลือตนเอง 
  ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

6.1.1 แต่งตัวโดยม ี
ผู้ช่วยเหลือ 

 

6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเอง 6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเอง 
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 
 

6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง                    

6.1.2 รับประทาน
อาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี 

6.1.3ใช้ห้องน้ าห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือ  
 

6.1.3ใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 
 

6.1.3ใช้และท าความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ า
ห้องส้วมด้วยตนเอง 
 

  ๖.2 มีวินัยในตนเอง 6.2.1 เก็บของเล่น 
ของใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 

6.2.1 เก็บของเล่น 
ของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง 

6.2.1 เก็บของเล่น 
ของใช้เข้าท่ีอย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 

6.2.2 เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

  ๖.๓  ประหยัดและ
พอเพียง 

6.3.1 ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

 

6.3.1 ใช้ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 

6.3.1 ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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 ๗.๑   ดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

7.1.1 มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

7.1.1 มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

7.1.1ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง 
 

7.1.2 ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
 

7.1.2 ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
 

7.1.2 ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
 

  ๗.๒  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมี 
ผู้ช้ีแนะ 
 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาละเทศะ 

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

 

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

 

7.2.2 หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 

7.2.2 หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 

7.2.2 หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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  ๘.๑  ยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

8.1.1 เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

 ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 

8.2.1 เล่นร่วมกับเพื่อน 
 

8.2.1 เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

-8.2.1 เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 

8.2.2 ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลคุ้นเคย
ได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 

8.2.2 ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลคุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 
 

8.2.2 ยิ้ม ทักทาย หรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลคุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

  ๘.๓  ปฏิบัติตนเบ้ืองต้น
ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

 

8.3.1 ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
 

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าและผู้ตามเม่ือมีผู้
ช้ีแนะ 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 

8.3.3 ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

8.3.3 ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากความรุนแรง
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

8.3.3 ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากความรุนแรง
ด้วยตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

๔. ด้านสติปัญญา 
 
มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ป ี อายุ ๔ – ๕ ป ี อายุ ๕ -๖ ปี 
  ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เช่ือมโยงกับเรื่อง
ท่ีฟัง 

9.1.2 เล่าเรื่องด้วย
ประโยคส้ันๆ 

9.1.2 เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

9.1.2 เล่าเรื่องเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องได้ 

  ๙.๒  อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได้ 

9.2.1 อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน 

9.2.1 อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค า พร้อมท้ังช้ี
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด 

9.2.1 อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค า พร้อมท้ัง
ช้ีหรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

9.2.2 เขียนขีดเข่ีย 
อย่างมีทิศทาง 

9.2.2 เขียนคล้าย
ตัวอักษร  

9.2.2 เขียนช่ือของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ป ี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ -๖ ป ี
  ๑๐.1  มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด     

10.1.1 บอกลักษณะ
ของส่ิงต่างๆจากการ
สังเกต โดยใช้ประสาท
สัมผัส  

 

10.1.1 บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ
จากการสังเกต โดยใช้
ประสาทสัมผัส  

 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลง หรือ
ความสัมพันธ์ของ 
ส่ิงต่างๆจากการสังเกต 
โดยใช้ประสาทสัมผัส  

10.1.2 จับคู่หรือ
เปรียบเทียบส่ิงต่างๆโดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าท่ี
การใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของส่ิง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะท่ีสังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของส่ิง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะท่ี
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้น
ไป 

10.1.3 คัดแยกส่ิงต่างๆ
ตามลักษณะหรือหน้าท่ี
การใช้งาน  

10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่ม
ส่ิงต่างโดยใช้อย่างน้อย 1 
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

10.1.3 จ าแนกและจัด
กลุ่มส่ิงต่างโดยใช้ต้ังแต่ 2 
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

10.1.4 เรียงล าดับ
ส่ิงของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 3 ล าดับ 

10.1.4 เรียงล าดับส่ิงของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 4 
ล าดับ 

10.1.4 เรียงล าดับส่ิงของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
5 ล าดับ 

  ๑๐.๒  มีความสามารถ 
  ในการคิดเชิงเหตุผล 

10.2.1 ระบผุลท่ี
เกดิขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระท ามีผู้ช้ีแนะ 

10.2.1 ระบุสาเหตุ หรือผล
ท่ีเกดิขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระท ามีผู้ช้ีแนะ 

10.2.3 อธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผล 
ท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระท าด้วยตนเอง 

10.2.2 คาดเดา หรือ 
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

10.2.2 คาดเดา หรือ 
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้น
หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

10.2.2 คาดเดา หรือ 
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้น
หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่าง
มีเหตุผล 

 10.3 มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลท่ี
เกิดขึ้น 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผลท่ี
เกิดขึ้น 

10.3.2 แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือกและวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 
 



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ป ี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ -๖ ปี 
  ๑๑.๑  ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง โดย
มีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

  ๑๑.๒  แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

11.2.1 เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

11.2.1 เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

-11.2.1 เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย   

ตัวบ่งชี้ที่ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ – ๔ ป ี อายุ ๔ – ๕ ปี อายุ ๕ -๖ ป ี
 ๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู ้

12.1.1 สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

12.1.1 สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือท่ีพบเห็น 

12.1.1 สนใจหยิบหนังสือ
มาอ่านและเขียนส่ือ
ความคิดด้วยตนเองเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

12.1.2 กระตือรือรน้
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

12.1.2 กระตือรือรน้ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

12.1.2 กระตือรือรน้ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่
ต้นจนจบ 

-ถามค าถามและส ารวจ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

-ถามค าถามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสนใจ 

-ถามค าถามเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆและกระตือรือร้นท่ี
จะหาค าตอบด้วยวิธีการ
หลากหลาย  

 ๑๒.๒ มีความสามารถ 
 ในการแสวงหาความรู้ 

12.2.1 ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆตาม
วิธีการเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

12.2.1 ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆตาม
วิธีการของตนเอง 

12.2.1 ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
ท่ีหลากหลายของตนเอง 

12.2.2 ใช้ประโยค
ค าถามว่า“ใคร”“อะไร” 
ในการค้นหาค าตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยค
ค าถามว่า“ท่ีไหน”
“ท าไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยคค าถาม
ว่า“เมื่อไร”“อย่างไร” ใน
การค้นหาค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ก าหนดเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้ 
 

  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้ก าหนดการจัดเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
และสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการและจุดหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
ช่วงอายุ อายุ 4-6 ปี 

 
 

สาระการเรียนรู ้
 
 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
-ด้านร่างกาย 
-ด้านอารมณ์และจิตใจ 
-ด้านสังคม 
-ด้านสติปัญญา 

 

-เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ  
 สภาพแวดล้อมเด็ก 
-ธรรมชาติรอบตัว 
-ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 2 ภาคเรียน/ปีการศึกษา  (ระดับช้ันละ ๑ ปีการศึกษา) 
 
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย กลุ่มอายุ คือ 4-6 ปี ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี ได้แก่   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และ  ช้ันอนุบาลปีท่ี  3 จัด
การศึกษาเป็นรายปี ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน ดังนี ้

ภาคเรียนท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ถึง  ๑๐ ตุลาคม 
ภาคเรียนท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ถึง   ๓๑  มีนาคม 

            มีการก าหนดเวลาเรียน ต่อ 1  ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า  180  วัน 
สาระการเรียนรู้ 
   

โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ส าหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 - 3 ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

๑.ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่(กล้ามเนื้อแขน-ขา-ล าตัว) กล้ามเนื้อเล็ก (กล้ามเนื้อมือ - นิ้วมือ) และการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท (กล้ามเนื้อมือ-ประสาทตา) ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท า
กิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย 
ดังนี ้    

๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่  

   ๑) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี  

   ๒) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี  

   ๓) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

    ๔) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 

       ในการขว้าง  การจับ การโยน การเตะ  

              ๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสรt 
  



๑๘ 

 

    ๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
  ๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างส่ิงต่างๆจากแท่งไม้ บล็อก 

  ๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 

  ๓) การปั้น 

  ๔) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆด้วยวัสดุ 

  ๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ  
     ๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  
    ๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 
    ๑.๔ การรักษาความปลอดภัย  
    ๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
    ๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

    ๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

    ๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

     ๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 
  ๑) การเคล่ือนไหวเพื่อควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นท่ี 
  ๒) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

  ๒. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ ความเป็นตัวของตนเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
     ๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี  
    ๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
    ๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
    ๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
    ๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
    ๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
    ๖) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 
      ๒.๒ การเล่น 
    ๑) การเล่นอิสระ 
    ๒) การเล่นรายบุคคล  กลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่ 
    ๓) การเล่นในตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
    ๔) การเล่นนอกห้องเรียน  
 

      

   



๑๙ 

 

  ๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
    ๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
    ๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
    ๓) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงคุณธรรม 
    ๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
    ๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
    ๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
    ๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
    ๔) การร้องเพลง 
   ๕) การท างานศิลปะ 
      ๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ         
    ๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

     ๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

     ๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ  
        และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อคนอื่นได้รับบาดเจ็บ 
 
              ๓. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ  

       ๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
   ๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
    ๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  
๒) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า     
๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว  
มาใช้ซ้ า หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม ่ 
๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๕) การเล้ียงสัตว์ 
๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

    
 

 

    

 



๒๐ 

 

   ๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเป็นไทย 

         ๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย  
                                      ๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาศัยและประเพณีไทย 
                           ๓) การประกอบอาหารไทย 
                           ๔) การศึกษานอกสถานท่ี 
                           ๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย  
  ๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม  
                           ๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
                           ๒) การเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน  
                           ๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   
                           ๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
                           ๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
  ๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ  
                         ๑) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                          ๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
                          ๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 
   ๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

  ๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
  ๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

                   ๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                ๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

     ๔. ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ 
เรียนรู้ ส่ิงต่างๆรอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนกและ
เปรียบเทียบ  จ านวน  มิติสัมพันธ์(พื้นท่ี/ระยะ) และเวลา 

   ๔.๑ การใช้ภาษา    
         ๑) การฟังเสียงต่างๆ  ในส่ิงแวดล้อม  
         ๒) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  
        ๓) การฟังเพลง นิทาน  ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
        ๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
        ๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
        ๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 
        ๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
        ๘) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
        ๙) การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
      ๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 

     



๒๑ 

 

      ๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 
      ๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
      ๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
      ๑๔) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
       ๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือค าคุ้นเคย 
       ๑๖) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
       ๑๗) การคาดเดาค า วลี หรือประโยคท่ีมีโครงสร้างซ้ าๆกันจากนิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
       ๑๘) การเล่นเกมทางภาษา 
       ๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
       ๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
      ๒๑) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
 ๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล  การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
                           ๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ  
                                โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
         ๒) การสังเกตส่ิงต่างๆและสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
                            ๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆ ด้วยด้วยการกระท า  
                                 วาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ 

                 ๔) การเล่นกับส่ือต่างๆท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากทรงกระบอก ทรงกรวย 
       ๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง 
       ๖) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
       ๗) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
       ๘) การนับและแสดงจ านวนของส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
       ๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของส่ิงต่างๆ 
       ๑๐) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 
       ๑๑) การบอกและแสดงล าดับท่ีของส่ิงต่างๆ 
       ๑๒) การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐาน 
       ๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับส่ิงต่างๆตามลักษณะความยาว/ 
            ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
       ๑๔) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
       ๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
       ๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
       ๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
       ๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
       ๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
 
 



๒๒ 

 

๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
                ๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น และช้ินงาน 
                ๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว และศิลปะ 
                  ๓) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 
           ๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
                 ๑) การส ารวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
                 ๒) การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 

                      ๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
                           ๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ 

                              ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่ายการมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรม มีสมาธิจดจ่อ 

  สาระที่ควรเรียนรู้ 

     สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจากน าสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้              
ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ครูสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความ
สนใจของเด็ก  โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ท้ังนี้  อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึง
ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  ดังนี้ 

         ๒.๑ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะ
ต่างๆวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์                   
การรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่นการรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเอง   และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและท า 
ส่ิงต่างๆด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อน
การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วควรเกิดแนวคิด ดังนี้ 

- ฉันมีช่ือตั้งแต่เกิด ฉันมีเสียง รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนใคร ฉันภูมิใจท่ีเป็นตัวฉันเอง 
เป็นคนไทยท่ีดี มีมารยาท มีวินัย รู้จักแบ่งปัน ทาส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น แต่งตัว แปรงฟัน รับประทาน
อาหาร ฯลฯ 
- ฉันมีอวัยวะต่างๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก ขา มือ ผม นิ้วมือ นิ้วเท้า ฯลฯ และฉันรู้จักวิธีรักษาร่างกายให้สะอาด 
ปลอดภัย มีสุขภาพดี 
- ฉันใช้ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย ช่วยในการรับรู้ส่ิงต่างๆ จึงควรดูแลรักษาให้ปลอดภัย 
- ฉันต้องการอากาศ น้าและอาหารเพื่อการดารงชีวิต ฉันจึงต้องรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกก าลังกาย 
และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต 
- ฉันตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองว่า ฉันสามารถเคล่ือนไหวโดยควบคุมของร่างกายไปในทิศทางระดับ และพื้น              
ท่ีต่าง ๆ ร่างกายของฉันอาจมีเปล่ียนแปลงเมื่อฉันรู้สึกไม่สบาย 



๒๓ 

 

- ฉันเรียนรู้ข้อตกลงต่างๆ รู้จักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเมื่อท างาน เล่นคนเดียว 
และเล่นกับผู้อื่น 
- ฉันอาจรู้สึกดีใจ เสียใจ โกรธ เหนื่อย หรืออื่นๆ แต่ฉันเรียนรู้ท่ีจะแสดงความรู้สึกในทางท่ีดีและเหมาะสม    
เมื่อฉันแสดงความคิดเห็นหรือท าส่ิงต่างๆ ด้วยความคิดของตนเอง    แสดงว่าฉันมีความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดของฉันเป็นส่ิงส าคัญ แต่คนอื่นก็มีความคิดท่ีดีเหมือนฉันเช่นกัน 
 

๒.๒ เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน สถานท่ี
ส าคัญ วันสาคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย                   
และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ เมื่อเด็ก               
มีโอกาสเรียนรู้แล้วควรเกิดแนวคิด ดังนี้ 
- ทุกคนในครอบครัวของฉันเป็นบุคคลส าคัญ ต้องการท่ีอยู่อาศัย อาหาร เส้ือผ้า และยารักษาโรค รวมท้ัง
ต้องการความรัก ความเอื้ออาทร ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยกันท างานและปฏิบัติตามข้อตกลงภายใน
ครอบครัว ฉันต้องเคารพ เช่ือฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัว ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ครอบครัว
ของฉันมีวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเกิดของบุคคลในครอบครัว วันท าบุญบ้าน ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน 
- สถานศึกษาของฉันมีช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีเด็กๆ มาทากิจกรรมร่วมกันและทาให้ได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมาย 
สถานศึกษาของฉันมีคนอยู่ร่วมกันหลายคน ทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบช่วยกันรักษา
ความสะอาดและทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา ครูรักฉันและเอาใจใส่ดูแลเด็กทุกคน เวลาท ากิจกรรมฉันและ
เพื่อนจะช่วยกันคิด ช่วยกันท า รับฟังความคิดเห็น และรับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน 
- ท้องถิ่นของฉันมีสถานท่ี บุคคล แหล่งวิทยากร แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีส าคัญ คนในท้องถิ่นท่ีฉันอาศัยอยู่มีอาชีพ
ท่ีหลากหลาย เช่น ครู แพทย์ ทหาร ต ารวจ ชาวนา ชาวสวน พ่อค้า แม่ค้า ท้องถิ่นของฉันมีวันส าคัญของ
ตนเองซึ่งจะมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแตกต่างกันไป 
- ฉันเป็นคนไทย ฉันภูมิใจในความเป็นไทยท่ีมีวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มีภาษา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและท้องถิ่นหลายอย่าง ฉันและเพื่อนนับถือศาสนาหรือมีความเช่ือ
ท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 

๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง 
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วควรเกิดแนวคิด ดังนี้ 

- ธรรมชาติรอบตัวฉันมีท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิตต้องการอากาศ แสงแดดน้ าและอาหาร
เพื่อเจริญเติบโต ส่ิงมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะลมฟ้าอากาศในแต่ละวันหรือฤดู และยังต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่ งกันและกัน  สาหรับ ส่ิงไม่มี ชีวิต  เช่น  น้า หิน  ดิน  ทราย มีรูปร่าง รูปทรง ลักษณะ  สีต่างๆ                      
และมีประโยชน์ 

- ลักษณะลมฟ้าอากาศรอบตัวแต่ละวันอาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ บางครั้งฉันคาดคะเนลักษณะ
ลมฟ้าอากาศได้จากส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่น เมฆ ท้องฟ้า ลม ในเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาท่ีดวงอาทิตย์ขึ้นจน
ดวงอาทิตย์ตก คนส่วนใหญ่จะต่ืนและท างาน ส่วนฉันไปโรงเรียนหรือเล่น เวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาท่ีดวง



๒๔ 

 

อาทิตย์ตกจนดวงอาทิตย์ขึ้น ฉันและคนส่วนใหญ่จะนอนพักผ่อนตอนกลางคืน กลางวันและกลางคืนมีลักษณะ
แตกต่างกัน เช่น ท้องฟ้าในเวลากลางวันเป็นสีฟ้าในเวลากลางคืนเป็นสีดา กลางวันมีแสงสว่างแต่กลางคืนมืด 
อากาศเวลากลางวันร้อนกว่าเวลากลางคืน 

- เมื่อฉันออกแรงกระท าต่อส่ิงของด้วยวิธีต่างๆ เช่น ผลัก ดึง บีบ ทุบ ตี เป่า เขย่า ดีดส่ิงของจะมี             
การเปล่ียนแปลงรูปร่าง การเคล่ือนท่ี และเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

- แสงและไฟฟ้า ได้มาจากแหล่งพลังงาน เช่น ดวงอาทิตย์ ลม น้า เช้ือเพลิง แสงช่วยให้เรามองเห็น 
เมื่อมีส่ิงต่าง ๆ ไปบังแสงจะเกิดเงา ไฟฟ้าท าให้ส่ิงของเครื่องใช้บางอย่างท างานได้ ช่วยอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน การนาพลังงานมาใช้ท าให้แหล่งพลังงานบางอย่างมีปริมาณลดลง เราจึงต้องใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด 

- ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติรอบตัวฉัน  เช่น สัตว์ พืช น้ า ดิน หิน ทราย สภาพของลมฟ้าอากาศ               
เป็นส่ิงจ าเป็นสาหรับชีวิตต้องได้รับการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นรอบๆ ตัวฉัน เช่น ส่ิงของเครื่องใช้ 
บ้านอยู่อาศัย ถนนหนทาง สวนสาธารณะ สถานท่ีต่างๆ เป็นส่ิงท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทุกคนรวมท้ังฉันช่วยกัน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและรักษาสาธารณสมบัติโดยไม่ท าลายและบารุงรักษาให้ดีขึ้นได้ 
 

๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน 
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว เวลา 
เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและ 
การส่ือสารต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ เมื่อเด็กมีโอกาส 
เรียนรู้แล้ว เด็กควรเกิดแนวคิด ดังนี้ 

- ฉันใช้ภาษาท้ังฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการส่ือความหมายในชีวิตประจาวัน ฉันติดต่อส่ือสารกับบุคคล
ต่างๆ ได้หลายวิธี เช่น โดยการไปมาหาสู่ โทรศัพท์ จดหมาย หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารต่างๆ                
และฉันทราบข่าวความเคล่ือนไหวต่างๆ รอบตัวด้วยการสนทนา ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน ์และ 
อ่านหนังสือ หนังสือเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกไปยังผู้อ่าน ถ้าฉันชอบอ่านหนังสือ 
ฉันก็จะมีความรู้ความคิดมากขึ้น ฉันสามารถรวบรวมข้อมูลง่ายๆ น ามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยน าเสนอ
ด้วยรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนผัง ผังความคิด แผนภูมิ 

- ส่ิงต่างๆ รอบตัวฉันส่วนใหญ่มีสี ยกเว้นกระจกใส พลาสติกใส สีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งท่ีฉันสามารถเห็น
ตามดอกไม้ เส้ือผ้า อาหาร รถยนต์ และอื่นๆ สีท่ีฉันเห็นมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เช่น แดง เหลืองน้าเงิน สีแต่ละสี
ท าให้เกิดความรู้สึกต่างกัน สีบางสีสามารถใช้เป็นสัญญาณหรือสัญลักษณ์ส่ือสารกันได้ 

- ส่ิงต่างๆ รอบตัวฉันมีช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก และ
ส่วนประกอบต่างๆ กัน สามารถจ าแนกประเภทตามชนิด ขนาด สี พื้นผิว วัสดุ รูปร่าง รูปทรง หรือประโยชน์
ในการใช้งาน 

- ฉันสามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่น การเจริญเติบโตของมนุษย์ สัตว์
หรือพืช การเปล่ียนแปลงของสภาพของลมฟ้าอากาศ การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ จากการทดลองอย่างง่ายๆ 
หรือการประกอบอาหาร และฉันสามารถเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตัว เช่น การน าส่ิงต่างๆ มาใช้



๒๕ 

 

ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าบางอย่างกับผลท่ีเกิดขึ้น เช่น ถ้ารับประทานอาหารแล้วไม่แปรงฟัน
ฟันจะผุ ถ้าใส่น้ าตาลลงไปในน้าแล้วน้ าตาลจะละลาย ถ้าปล่อยส่ิงของจากท่ีสูงแล้วส่ิงของจะตกลงมา 

- การนับส่ิงต่างๆ ทาให้ฉันรู้จ านวนส่ิงของ และจ านวนนับนั้นเพิ่มหรือลดได้ ฉันรู้ว่าส่ิงของแต่ละช้ิน
นับได้เพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้ า และเสียงสุดท้ายท่ีนับเป็นตัวบอกปริมาณ 

- ฉันเปรียบเทียบและเรียงล าดับส่ิงของต่างๆ ตามลักษณะ รูปร่าง รูปทรง จ านวน ขนาด น้ าหนัก
ปริมาตร ส่ิงท่ีช่วยฉันในการสังเกต เช่น แว่นขยาย ส่ิงท่ีช่วยในการ ช่ัง ตวง วัด มีหลายอย่าง เช่น เครื่องช่ังสอง
แขนอย่างง่าย ถ้วย ช้อน เชือก วัสดุส่ิงของอื่นๆ ท่ีฉันอาจใช้การคาดคะเนหรือกะประมาณ 

- ฉันใช้ค าท่ีเกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจาวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ก่อน หลัง เช้า บ่ายเย็น เมื่อวานนี้ 
วันนี้ พรุ่งนี้ 

- ฉันใช้เงินเหรียญและธนบัตรในการซื้อขนมและอาหาร ตัวเลขท่ีอยู่บนเหรียญและธนบัตรจะบอกค่า
ของเงิน 

- ฉันใช้ตัวเลขในชีวิตประจ าวัน เช่น วันท่ี ช้ันเรียน อายุ บ้านเลขท่ี นาฬิกา หรือเบอร์โทรศัพท์ และใช้
ตัวเลขในการบอกปริมาณของส่ิงต่างๆ และแสดงอันดับท่ี 
- ส่ิงของเครื่องใช้มีหลายชนิดและหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ในการท าสวนเพาะปลูกการก่อสร้าง เครื่องใช้
ภายในบ้าน เราใช้ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังใน
การใช้งาน เพราะอาจเกิดอันตรายและความเสียหายได้ถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ผิดประเภท เมื่อใช้แล้วควรท าความ
สะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย เราควรใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและรักษาส่ิงแวดล้อม 

- ฉันเดินทางจากท่ีหนึ่ งไปยังท่ีหนึ่ งได้ด้ วยการเดินหรือใช้ยานพาหนะ  พาหนะบางอย่างท่ี                            
ฉันเห็นเคล่ือนท่ีได้โดยการใช้เครื่องยนต์ ลม ไฟฟ้า หรือคนเป็นผู้ท าให้เคล่ือนท่ี คนเราเดินทางหรือขนส่ง                 
ได้ท้ังทางบก ทางน้า ทางอากาศ พาหนะท่ีใช้เดินทาง เช่น รถยนต์ รถเมล์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ผู้ขับข่ีจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตขับขี่ และท าตามกฏจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน  และฉันต้องเดินบนทางเท้า                         
ข้ามถนนตรงทางม้าลายสะพานลอยหรือตรงท่ีมีสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัยและต้องระมัดระวัง



๒๖ 
 

สาระการเรียนรู้รายป ี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
 

 
 

ตัวบ ่งชี ้

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้รายป ี

ชั้น อ.๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

 
ประสบการณ์ส าคัญ 

 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

  ๑.๑ น้ าหนักและ 
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนัก 
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของ 
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนัก 
และส่วนสูงตาม 
เกณฑ์ของ 
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนัก 
และส่วนสูงตาม 
เกณฑ์ของ 
กรมอนามัย 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสุขนิสัยท่ีดีใน 
กิจวัตรประจ าวัน 
๒.การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การนอน 
การออกก าลังกาย 
ดานสติปญญา 
๑.การช่ัง ตวง วัดส่ิงตางๆ โดยใชเครื่องมือ 
และหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
๒.การจับคู การเปรียบเทียบ และการ 
เรียงล าดับ ส่ิงตางๆ ตามลักษณะ ความยาว/ 
ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

 ตัวเด็ก 
๑.อาหารท่ีชวยใหรางกายเจริญเติบโต 
๒.การพักผอน 
๓.การออกก าลังกาย 
ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.เครื่องมือท่ีใชช่ังน้ าหนัก วัดสวนสูง 
๒.หนวยที่ใชบอกน้ าหนัก-กิโลกรัม/ 
หนวยที่ใชบอกความสูง-เซนติเมตร 
๓.การเปรียบเทียบและเรียงล าดับส่ิงของตางๆ 
ตามน้ าหนัก ความสูง 



๒๗ 
 

๑ .๒ มีสุขภาพ
อนามัยและสุขนิสัย
ที่ดี 

๑.๒.๑ ยอม 
รับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชน์และ 
ด่ืมน้ าสะอาดเมื่อ  
มีผ ู้ช้ีแนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน 
อาหารท่ีมีประโยชน ์ 
และด่ืมน้ าสะอาด 
ได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทาน 
อาหารท่ีมีประโยชน ์ 
ได้หลายชนิดและ 
ด่ืมน้ าสะอาดได้ 
ด้วยตนเอง 

 ด้านร่างกาย 
๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสุขนิสัยท่ีดีใน 
กิจวัตรประจ าวัน 
ดานสังคม 
๑.การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวนั 
๒.การประกอบอาหารไทย 
 
 
 

 ตัวเด็ก 
๑. อาหารท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน 
๒. อาหารหลัก ๕ หมู 
๓. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑. ภาชนะและส่ิงของเครื่องใชในการประกอบ 
อาหาร และรับประทานอาหาร 
๒. น้ าด่ืม-น้ าใช 
๓. อาหารไทย 



๒๘ 
 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติมโตตามวัย(ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

 
ประสบการณ์ส าคัญ 

 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๒ มีสุขภาพ 
อนามัยและ  
สุขนิสัยที่ดี (ต่อ) 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อน รับประทาน
อาหาร และ
หลังจากใช้ 
ห้องน้ าห้องส้วม
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหาร 
และหลังจากใช้ 
ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อน-หลัง 
รับประทาน
อาหาร และ
หลังจากใช้ห้องน้ า
ห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสุขนิสัยท่ีดีใน
กิจวัตรประจ าวัน 
๒.การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
๓.การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
๔.การฟงนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับสุขนิสัยท่ีดี 
๕.เลนบทบาทสมมติ 
ดานสังคม 
๑.การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
ดานสติปญญา 
๒.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๓.การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของ
ตนเองหรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

ตัวเด็ก 
๑.อวัยวะตางๆ ของรางกายและการรักษาความ 
ปลอดภัย 
๒.วิธีระวงัรักษารางกายใหสะอาดและมีสุขภาพ 
อนามัยท่ีดี 
๓.การลางมือกอน รับประทานอาหาร และ
หลังจากใชหองน้ําหองสวม 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็นเวลา 
 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็นเวลา 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีใน 
กิจวัตรประจ าวัน 
ดานสังคม 
๒.การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
ดานสติปญญา 

ตัวเด็ก 
๑. การนอนหลับพักผอน 
๒. ส่ิงของเครื่องใชในการนอน-หมอน ผาปูท่ีนอน 
ผาหมฯลฯ 
๓. การจัดเก็บส่ิงของเครื่องใชในการนอน 
 



๒๙ 
 

๓.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๑.๒.๔ ออกก าลัง 
กายเป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลัง 
กายเป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลัง 
กายเป็นเวลา 

ดานรางกาย 
๑.การเลนอิสระ 
๒.การเคล่ือนไหวขามส่ิงกีดขวาง 
๓.การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย 
๔.การละเลนพื้นบานไทย 
๕.การเลนนอกหองเรียน 
๖.การเลนเครื่องเลนสนาม 
๗.การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
๘.การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพื้นท่ี 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การเลนอิสระ 
๒.การเลนนอกหองเรียน 
ดานสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๒.การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๓.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 

ตัวเด็ก 
๑.ประโยชนของการออกก าลังกาย 
๒.การเลนเครื่องเลนสนามอยางถูกวิธี 
๓.การรักษาความสะอาดรางกายหลังการเลน 
และออกก าลังกาย 
๔.การเลนและท ากิจกรรมรวมกับผูอื่น 
๕.ระมัดระวงัรักษาความปลอดภัยของตนเอง 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
๑. การละเลนพื้นบานไทย 



๓๐  

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย ( ต่อ ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 

(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 

(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 

(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 ๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและ 
ท ากิจกรรมอย่าง 
ปลอดภัยเมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

๑.๓.๑ เล่นและ 
ท ากิจกรรมอย่าง 
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

๑.๓. เล่นและ 
ท ากิจกรรม 
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
๒.การฟงนิทาน เรื่องราวเหตุการณเกี่ยวกับการปอง
กันและรักษาความปลอดภัย 
๓.การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตาง ๆ 
๔.การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย 
 
ดานสังคม 
๑.การเลนอิสระ 
๒.การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ 
๓.การเลนนอกหองเรียน 
๔.การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๕.การเลนหรือท ากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 
 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงเพลง นิทาน คาคลองจอง บทรอยกรอง 
หรือเรื่องราวตางๆ 
๒.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 
 

ตัวเด็ก 
๑.การรักษาความปลอดภัยของตนเองและการ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
๒.การปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ 
๓.การรูจักระมัดระวงัรักษาความปลอดภัย 
ของตนเองและผูอื่น เมื่อท างาน เลนคนเดียว 
และเลนกับผูอื่น 
๔.การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเม่ือเจ็บปวย 
๕.การระวงัภัยจากคนแปลกหนาและ 
อุบัติภัยตางๆ 
 
ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.การระมัดระวงัอันตรายจากการใชส่ิงของ 
เครื่องใชตางๆ เชน เครื่องใชในการท าสวน 
การเพาะปลูก การกอสราง เครื่องใชภายใน 
บาน 
๒.การระมัดระวงัและรักษาความปลอดภัยใน 
การเดินทาง 
 



๓๑  

๓.การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
 
๔.การอานหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/ 
รูปแบบ 
๕.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 

๓.การระมัดระวงัและรักษาความปลอดภัยใน 
การขามถนน 
๔.การปฏิบัติตามกฎจราจร 
๕.ปาย/ สัญลักษณ เกี่ยวกับการระมัดระวัง 
อันตรายท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 



32  

พฒันาการดา้นร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 ๒.๑ เคลื่อนไหว 
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ ์
และทรงตัวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑ เดินตาม
แนวทีห่นดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าไปข้างหน้า 

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดย 
ไม่ต้องกางแขน 

ดานรางกาย 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๒.การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพื้นท่ี 
ดานสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑.อวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ 
๒.การตระหนักรเูกี่ยวกับตนเองในการ 
เคล่ือนไหวรางกาย 

๒.๑.๒ กระโดด 
สองขาขึ้นลง 
อยู่กับท่ีได้ 
 

๒.๑.๒ กระโดด 
ขาเดียวอยู่กับท่ี 
ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 
 
 

 

๒.๑.๒ กระโดด 
ขาเดียวไป
ข้างหน้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ดานรางกาย 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๒.การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ต่างๆ 
 ด้านสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑.อวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ 
๒.การตระหนักรเูกี่ยวกับตนเองในการ 
เคล่ือนไหวรางกาย 

๒.๑.๓ วิ่งแล้ว 
หยุดได้ 
 

๒.๑.๓ วิ่งหลบ
หลีกส่ิงกีดขวาง
ได้ 
 

๒.๑.๓ วิ่งหลบ
หลีกส่ิงกีดขวาง
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

ดานรางกาย 
๑.การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๒.การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพื้นท่ี 
๓.การเคล่ือนไหวขามส่ิงกีดขวาง 
ดานสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
 
ดานสติปญญา 
๑.การสังเกตส่ิงตางๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีตาง

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑.อวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ 
๒.การตระหนักรเูกี่ยวกับตนเองในการ 
เคล่ือนไหวรางกาย 



33  

 ๒.๑.๔ รับลูก
บอลโดยใช้มือ
และล าตัวช่วย 
 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลโดยใช้มือท้ัง 
๒ ข้าง 

 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลท่ีกระดอน
ขึ้นจากพื้นได้ 

ดานรางกาย 
๑.การเคล่ือนไหวท่ีใชการประสานสัมพันธของการ
ใชกลามเนื้อใหญ ในการขวางการจับ การโยน        
การเตะ 
ดานสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๒.การเลนอิสระ 
๓.การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ 
ดานสติปญญา 
๑.การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การ
เปล่ียนแปลง 
และความสัมพันธของส่ิงตางๆ โดยใชประสาท
สัมผัส 
อยางเหมาะสม 
๒.การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
อยางมีเหตุผล 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑.อวัยวะและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ 
๒.การตระหนักรเูกี่ยวกับตนเองในการ 
เคล่ือนไหวรางกาย 
ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.ลูกบอล -รูปราง ลักษณะ และการเคล่ือนท่ี 
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พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน(ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 

(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 

(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 

(๕ – ๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๒ ใช้มือ-ตา
ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษขาด 
จากกันได้โดยใช้ 
มือเดียว 
 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตาม 
แนวเส้นตรงได้ 
 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตาม 
แนวเส้นโค้งได้ 

ดานรางกาย 
๑.การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด 
การปะ และการรอยวัสดุ 
๒.การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
๒.การท างานศิลปะ 
ดานสติปญญา 
๑.การรับรู และแสดงความคิด ความรูสึก 
 
 

ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.กรรไกร -รูปราง ลักษณะ การใชงาน 
๒.การระมัดระวงัในการใชกรรไกร 
๓.การท างานศิลปะสรางสรรค์ 
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๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตาม             
แบบได้ 
 

๒.๒.๒ เขียนรูป
ส่ีเหล่ียมตาม 
แบบได้ อย่างมี
มุมชัดเจน 
 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหล่ียม 
ตามแบบได้อย่าง 
มีมุมชัดเจน 

ดานรางกาย 
๑.การเขียนภาพและการเลนกับสี 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
ดานสติปญญา 
๑.การเลนกับส่ือตางๆ ท่ีเปนทรงกลม 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
๒.การท าซ้ า การตอเติม และการสรางแบบรูป 
๓.การคัดแยก การจัดกลุม และการจ าแนก 
ส่ิงตางๆ ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง 

ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.รูปรางลักษณะของ รูปวงกลม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปสามเหล่ียม 
๒.ส่ิงตางๆรอบตัวที่มีลักษณะเปนรูปวงกลม 
รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ี
มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ซม.
ได้ 
 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ี
มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง              
๐.๕ ซม.ได้ 
 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ี
มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง                       
๐.๒๕  ซม.ได้ 

ดานรางกาย 
๑.การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด การปะ 
และการรอยวัสดุ 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
๒.การท างานศิลปะ 
๓.การปฏบิัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถของ
ตนเอง 
ดานสังคม 
๑.การใชวัสดุและส่ิงของเครื่องใชอยางคุมคา 
ดานสติปญญา 
๑.การตอของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญใหสมบูรณ 
และการแยกช้ินสวน 
๒.การท าซ้ า การตอเติม และการสรางแบบรูป 

ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ – การรอยวัสดุ 
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พัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

๓.๑ แสดงออก 
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึก 
ได้เหมาะสมกับ 
บางสถานการณ์ 
 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึก 
ได้ตาม
สถานการณ์ 
 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ ความรู้สึก 
ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
อย่างเหมาะสม 

ดานอารมณ-จิตใจ 
๑.การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยา 
โตตอบเสียงดนตรี 
๒.การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๓.การเลนบทบาทสมมติ 
๔.การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
๕.การสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
๖.การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและผูอื่น 
๗.การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข เห็นใจ 
เมื่อผูอื่นเศราหรือเสียใจ และการชวยเหลือ 
ปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับบาดเจ็บ 
๘.การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๙.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เชิงจริยธรรม 
ดานสังคม 
๑.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๒.การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๓.การเลนหรือท ากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 
๔.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 

ตัวเด็ก 
๑.การสะทอนการรับรอูารมณและ 
ความรูสึกของตนเองและผูอื่น 
๒.การแสดงออกทางอารมณและความรูสึก 
ดีใจ เสียใจ โกรธ เหนื่อย หรืออื่นๆในทาง 
ท่ีดีและเหมาะสม 
๓.การแสดงมารยาทท่ีดี 
๔.การมีคุณธรรมจริยธรรม 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
๑.การปฏิบัติตนใหถูกตองตามกาลเทศะ 
ท้ังภายในครอบครัวและในสถานท่ีตางๆ 
๒.การรับรูความรูสึกของบุคคลตางๆ ท่ีเด็ก 
ตองเกี่ยวของหรือใกลชิดและมีปฏิสัมพันธ 
ในชีวิตประจ าวัน 
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๓.๒ มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก 
 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 
 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี 
๒.การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๓.การเลนบทบาทสมมติ 
๔.การรองเพลง 
๕.การเลนอิสระ 
๖.การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ 
๗.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๘.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เชิงจริยธรรม 
๙.การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและผูอืน่ 
๑๐.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถ 
ของตนเอง 
๑๑.การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข เห็นใจ 
เมื่อผูอื่นเศราหรือเสียใจ และการชวยเหลือ 
ปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับบาดเจ็บ 
๑๒.การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ 
เปนคนไทย 
๑๓.การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 
๑๔.การรวมกิจกรรมวันส าคัญ 
๑๕.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๑๖.การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๑๗.การท าศิลปะแบบรวมมือ 
๑๘.การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหา 

ตัวเด็ก 
๑.การเลนและท าส่ิงตางๆ 
๒.การแสดงออกทางอารมณและความรูสึก 
อยางเหมาะสม 
๓.การแสดงความคิดเห็นหรือท าส่ิงตางๆ 
ดวยความคิดของตนเอง 
๔.การแสดงมารยาทท่ีดี/การแสดงความ 
เคารพ 
๕.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของ 
ครอบครัวและโรงเรียน 
๖.การรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
๗.การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 
๘.การเคล่ือนไหวรางกายไปในทิศทาง 
ระดับและพื้นท่ีตาง ๆ และเคล่ือนไหวตาม 
เสียงเพลง/ดนตรี 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอม 
๑.วันส าคัญของครอบครัว สถานศึกษา 
ทองถิ่น 
๒.วันส าคัญของชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ                              
๓.การปฏิบัติตนตอบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
หรือใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจ าวัน 
 
๔.การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
๕.สถานท่ี บุคคล แหลงวิทยากร แหลง 
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๓.๒ มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ
ผูอ้ื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก 
 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 
 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ดานสติปญญา 
๑.การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความ 
ตองการ 
๒.การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๓.การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ และ 
ความสัมพันธของส่ิงตางๆ 
๔.การพูดอยางสรางสรรคในการเลน และการ 
กระท าตางๆ 
๕.การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
๖.การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใชในการส่ือสาร 
๗.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 
๘.การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 
๙.การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลและน าเสนอ 
ขอมูลจากการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบตางๆ 
 
 
 
และแผนภูมิอยางงาย 

ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
๒.การรักษาสาธารณสมบัติ 
ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.การใชภาษาเพื่อส่ือความหมายใน 
ชีวิตประจ าวัน 
๒.การรวบรวมขอมูลงายๆ และน ามา 
ถายทอดใหผูอื่นเขาใจไดโดยน าเสนอดวย 
รูปภาพ สัญลักษณ แผนผัง ผังความคิด 
แผนภูมิ 
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พัฒนาการด้านอารมณ ์- จิตใจ   มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศ ิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๔.๑ สนใจ  
มีความสุข  
และแสดงออก  
ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และ 
การเคลือ่นไหว 

๔.๑.๑ สนใจ 
ม ีความสุข และ 
แสดงออกผ่าน 
งานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงออกผ่าน 
งานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงออกผ่าน 
งานศิลปะ 

ด้านรางกาย 
๑.การเขียนภาพและการเลนกับสี 
๒.การปน 
๓.การประดิษฐส่ิงตางๆ ดวยเศษวัสดุ 
๔.การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด  
การปะ 
และการรอยวัสดุ 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
๒.การสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
๓.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถ
ตนเอง 
ดานสังคม 
๑.การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
๒.การใชวัสดุและส่ิงของเครื่องใชอยางคุมคา 
๓.การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือส่ิงของเครื่องใช 
ท่ีใชแลวมาใชน้ า หรือแปรรูปแลวน ากลับมาใชใหม 
๔.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๕.การท าศิลปะแบบรวมมือ 
๖.การปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.สีท่ีใชท างานศิลปะ เชน สีเทียน สีไม สีน้ า 
สีฝุน สีชอลค ฯลฯ 
๒.อุปกรณท่ีใชท างานศิลปะ เชน พูกัน กาว 
กรรไกร ดินน้ ามัน 
๓.การท างานศิลปะประเภทตางๆ เชน การ 
ปนดินน้ ามัน วาดภาพ ระบายสี ฉีก ตัด ปะ 
ประดิษฐ ฯลฯ 
๔.รูปเรขาคณิต เชน รูปวงกลม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปสามเหล่ียม 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.สีจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม ดิน 
๒.การอนุรักษส่ิงแวดลอม การน าส่ิงของ 
เหลือใชมาใชใหมหรือท าประโยชนอื่นๆ 
การรีไซเคิล 
๓.วัสดุประเภทตางๆเชน วัสดุทองถิ่น วัสดุ 
ธรรมชาติ วัสดุเหลือใช 
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๔.๑.๒ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

ดานสติปญญา 
๑.การรับรู และแสดงความคิด ความรูสึกผานส่ือ 
วัสดุ ของเลน และ ช้ินงาน 
๒.การท าซ้ า การตอเติม การสรางแบบรูป 
๓.การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา 
ทาทาง การเคล่ือนไหว และศิลปะ 
๔.การสรางสรรคช้ินงานโดยใชรูปรางรูปทรงจาก
วัสดุท่ีหลากหลาย 
๕.การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความ 
ตองการ 
๖.การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใชในการส่ือสาร 

ตัวเด็ก                                                
๑.การเคล่ือนไหวรางกายไปใน ทิศทาง ระดับ 
และพื้นท่ีตางๆ ประกอบเสียงเพลงและดนตรี  
๒.การปฏิบัติตามขอตกลงในการท ากิจกรรม
ต่างๆ                                                   
๓.การแสดงอารมณ ความรูสึกตางๆ            
ส่ิงตางๆ รอบตัว                                    
๑.เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เชน กลอง
แทมมารีน                                           
๒.เครื่องดนตรีตางๆ                                
๓.เพลงส าหรับเด็ก 
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๔.๑.๓ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงท่าทาง /
เคล่ือนไหว 
ประกอบเพลง  
จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงท่าทาง /
เคล่ือนไหว 
ประกอบเพลง  
จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ  
ม ีความสุข และ 
แสดงท่าทาง /
เคล่ือนไหว 
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง 
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี 
๒.การเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๓.การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๔.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถของ
ตนเอง 
ดานสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๒.การเลนหรือท ากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงเพลง นิทาน ค าคลองจอง บทรอยกรอง 
หรือเรื่องราวตางๆ 

ตัวเด็ก 
๑.การเคล่ือนไหวรางกายไปใน ทิศทาง 
ระดับ และพื้นท่ีตางๆ ประกอบเสียงเพลง 
และดนตรี 
๒.การปฏิบัติตามขอตกลงในการท ากิจกรรม 
ตางๆ 
๓.การแสดงอารมณ ความรูสึกตางๆ 
ส่ิงตางๆ รอบตัว 
๑.เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เชน กลอง 
แทมมารีน 
๒.เครื่องดนตรีตางๆ 
๓.เพลงส าหรับเด็ก 
๔.นิทาน ค าคลองจอง บทรอยกรอง 
๕.เครื่องเลนแผนซีด 
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พัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๕ มีค ุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๑ ซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

๕.๑.๑ บอกหรือช้ี 
ได้ว่าส่ิงใดเป็นของ 
ตนเองและส่ิงใด
เป็นของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ 
ต้องการส่ิงของ 
ของผู้อื่นเมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาต
หรือรอคอยเมื่อ 
ต้องการส่ิงของ 
ของผู้อื่นด้วย 
ตนเอง 

ด้านอารมณ-จิตใจ 
๑.การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
๒.การฟงนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๓.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เชิงจริยธรรม 
๔.การเลนบทบาทสมมติ 
ดานสังคม 
๑.การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๒.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
๓.การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหา 
๔.การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 
ดานสติปญญา 
๑.การพูดแสดงความคิด ความรูสึก  และความ
ต้องการ 
๒.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 
 

ตัวเด็ก 
๑.คุณธรรมจริยธรรม- ความซื่อสัตยสุจรติ 
๒.การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 
๓.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี 
๔.การแสดงมารยาทท่ีดี 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอม 
๑. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอตกลง 
๒.แสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและรับ 
ฟงตวามคิดเห็นของผูอื่น 
๓.การรับรูความรูสึกของผูอื่น 



43  

๕.๒ มีความ 
เมตตากรุณา 
มีน้ าใจและ 
ช่วยเหลือแบ่งปนั 

๕.๒.๑ แสดงความ
รักเพื่อนและ 
มีเมตตาสัตว์เล้ียง 

๕.๒.๑ แสดงความ 
รักเพื่อนและม ี
เมตตาสัตว์เล้ียง 

๕.๒.๑ แสดงความ 
รักเพื่อนและม ี
เมตตาสัตว์เล้ียง 

ดานอารมณ-จิตใจ 
๑.การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
๒.การฟงนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๓.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เชิงจริยธรรม 
๔.การเลนบทบาทสมมติ 
๕.การเล้ียงสัตว์ 

ตัวเด็ก 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 
- ความเมตตา กรุณา 

๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่น
ได้เมื่อม ี
ผู้ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือ 
และแบ่งปันผู้อื่นได้ 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือ 
และแบ่งปันผู้อื่นได้ 
ด้วยตนเอง 

ดานอารมณ-จิตใจ 
๑.การฟงนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๒.การเลนบทบาทสมมติ 
๓.การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
ดานสังคม 
๑. การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 

ตัวเด็ก 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 
- ความมีน้ าใจ ชวยเหลือ แบงปน 
- ความกตัญ  ู 



 

พัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ( ต่อ ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๓ มีความเห็น 
อกเห ็นใจผู้อืน่ 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า 
หรือท่าทางรับร ู้ 
ความรส ู้  ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า 
และท่าทางรับร ู้ 
ความรส ู้  ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า 
และท่าทางรับร ู้ 
ความรส ู้  ึกผู้อื่นอย่าง
สอดคล ้อง 
กับสถานการณ์ 

ดานอารมณจิตใจ 
๑.การฟงนิทาน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๒.การเลนบทบาทสมมติ 
๓.การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
๔.การแสดงความยินดี เมื่อผูอื่นมีความสุข เห็นใจ 
เมื่อผูอื่นเศราหรือเสียใจและการชวยเหลือปลอบโยน 
เมื่อผูอื่นไดรับบาดเจ็บ 
ดานสังคม 
๑. การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๒. การเลนบทบาทสมุมติ 

ตัวเด็ก 
๑. คุณธรรมจริยธรรม 
- ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
๒.การรับความรูสึกของตนเองและผูอื่น 



 

๕.๔ มีความ 
รับผ ิดชอบ 

๕.๔.๑ ท างาน 
ท ี่ได้รับมอบหมาย 
จนสำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท างาน 
ท ี่ได้รับมอบหมาย 
จนสำเร็จ 
เมือ่มีผู้ช้ีแนะ 

๕.๔.๑ ท างาน 
ท ี่ได้รับมอบหมาย 
จนสำเร็จ 
ด้วยตนเอง 

ดานรางกาย 
๑.การเขียนภาพและการเลนกับสี 
๒.การปน 
๓.การประดิษฐส่ิงตางๆ ดวยเศษวัสดุ 
๔.การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด การปะ 
และการรอยวัสดุ 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
๒.การสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
๓.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถ 
ของตนเอง 
ดานสังคม 
๑. การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
๒. การดูแลหองเรียนรวมกัน 
๓. การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
๔. การรวมก าหนดขอตกลงของหองเรียน 
๕.การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
๖.การเพาะปลูกดูแลตนไม 
๗.การเล้ียงสัตว 
๘.การประกอบอาหารไทย 
๙.การเขารวมกิจกรรมวันส าคัญ 

ตัวเด็ก                                             
๑. คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรับผิดชอบ 

- ความอดทน มุงมั่น 

- ความเพียร 



 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๑ ช่วยเหลือ
ตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ้าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัว
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัว
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วย
ตนเอง ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีใน 
กิจวัตรประจ าวัน 
ดานสังคม 
๑.การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั 
ดานสติปญญา 
๑.การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ 
การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธของส่ิงตางๆ 
โดยใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม 

ตัวเด็ก 
๑.การชวยเหลือตนเงในการแตงกาย 
๒.เครื่องแตงกาย เชน เส้ือ กางเกง 
กระโปรง 
๓.การแตงกายท่ีเหมาะสมกับเพศ กาลเทศะ 
และฤดูกาล 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวธิ ี 
 
 
 
 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีใน 
กิจวัตรประจ าวัน 
ดานสังคม 
๑.การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั 

ตัวเด็ก 
๑.การรับประทานอาหารอยางถูกวิธ ี
๒.มารยาทในการรับประทานอาหาร 
ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.อุปกรณท่ีใชรับประทานอาหาร 



 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ า
ห้องส้วม 
โดยม ีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน ้ํ
ห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ใช ้และท า
ความสะอาด 
หลงใช ้หอ้งน้ า 
ห ้องส้วมด ้วยตนเอง 
 
 

ดานรางกาย 
๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีใน 
กิจวัตรประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวนั 
๓. การฟงนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับสุขนิสัยท่ีดี 
๔. เลนบทบาทสมมติ 
ดานสังคม 
๑.การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั 
๒.การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ตัวเด็ก 
๑.การใชหองน้ าอยางถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช ้ เข้าท่ีเมื่อม ีผู้
ช้ีแนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช ้ เข้าท่ีด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใช ้ เข้าท่ีอย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 

ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
ดานสังคม 
๑.การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
๒.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
๓.การดูแลหองเรียนรวมกัน 

ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
๑.การเก็บของเลนของใช 
๒.การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอมท้ังภายในและ 
ภายนอกหองเรียน 

๖.๒.๒ เข้าแถว 
ตามล าดับก่อนหลัง
ได้เมื่อม ีผู้ช้ีแนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถว 
ตามล าดับ 
ก่อนหลังได ้ด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถว 
ตามล าดับ 
ก่อนหลังได ้ด้วย
ตนเอง 

ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
ดานสังคม 
๑.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 

ตัวเด็ก 
๑.การมวีินัย 
๒.การเขาแถว 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพยีง 

๖.๓.๑  ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช ้อย่าง
ประหย ัดและ 
พอเพียง 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๓.๑  ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช ้อย่าง 
ประหย ัดและ
พอเพียง 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช ้อย่าง 
ประหย ัดและพอเพียง 
ด้วยตนเอง 

ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
ดานสังคม 
๑.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
๒.การปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
๓.การใชวัสดุและส่ิงของเครื่องใชอยางคุมคา 
๔.การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือส่ิงของเครืองใชท่ี 
ใชแลวมาใชซ้ าหรือแปรรูปแลวน ากลับมาใชใหม 

 ตัวเด็ก 
๑.คุณธรรมจรยิธรรม 
๒.การใชส่ิงของอยางคุมคา 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.การอนุรกัษส่ิงแวดลอมและประหยัด 
ทรัพยากร 



 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๑ ดูแลรักษา 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

๗.๑.๑ ม ีส่วนร่วม 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ ม ีส่วนร่วม 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ ม ีส่วนร่วม 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

 ดานสังคม 
๑. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
๒. การสนทนาขาวและเหตุการณท่ีเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจ าวัน 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือส่ิงของฯ 
๔.ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจ าวัน 
๕. การเพาะปลูกและดูแลตนไม 
ดานสติปญญา 
๑. การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 
๒. การตัดสินใจและมีสวนรวมในกระบวนการ 
แกปญหา 

 บุคคลและสถานท่ีแวดลอมตัวเด็ก 
๑. ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และการดูแลรักษา 
๒. ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดลอม 
๓. การรักษาสาธารณสมบัติในหองเรียน 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติรอบตัว 
๒.ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น 
๓.การอนุรักษส่ิงแวดลอม 



 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะ 
ได้ถกูท่ี 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะ 
ได้ถกูท่ี 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะ 
ได้ถูกท่ี 

ดานสังคม 
๑. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
๒. การสนทนาขาวและเหตุการณท่ีเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจ าวัน 
๓.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
ดานสติปญญา 
๑. การคัดแยก การจัดกลุมและจ าแนกส่ิงตางๆ 
ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง 
 

 ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑. ขยะและการคัดแยกขยะ 
๒. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและสาธารณ
สมบัติ 



 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ( ต่อ ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๒ มีมารยาท ตาม
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเป็น ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบ ัติตน 
ตามมารยาทไทย 
ได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบ ัติตน 
ตามมารยาทไทย 
ได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบ ัติตน 
ตามมารยาทไทย 
ได้ตามกาลเทศะ 

ดานสังคม 
๑. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปน 
คนไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยและ 
ประเพณีไทย 

ตัวเด็ก 
๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย 
๒. การแสดงมารยาทท่ีดี 
๓. การแสดงความเคารพ เชน การไหวการยืน
ตรง 
๔. การพูดสุภาพ 
๕. การกลาวค าขอบคุณและขอโทษ 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอม 
๑. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความ 
เปนไทย 
๒.การปฏิบัติตนใหถูกตองตามกาลเทศะ 
๓.การปฏิบัติตนตอบุคคลตางๆอยางเหมาะสม 

๗.๒.๒ กล่าว 
คำขอบคุณและ 
ขอโทษเมื่อม ี
ผู้ช้ีแนะ 

๗.๒.๒ กล่าว 
คำขอบคุณและ 
ขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าว 
คำขอบคุณและ 
ขอโทษด้วยตนเอง 

ด้านสังคม 
๑. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปน 
คนไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยและ 
ประเพณีไทย 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑. การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและผูอื่น 

 ตัวเด็ก 
๑. การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย 
๒. การพูดสุภาพ 
๓. การกลาวค าขอบคุณและขอโทษ 



 

๗.๒.๓ หย ุดยืนเมื่อ 
ได้ยินเพลงชาติไทย 
และเพลงสรรเสรญิ 
พระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อ 
ได้ยินเพลงชาติไทย 
และเพลงสรรเสรญิ 
พระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงและ 
ร่วมร้องเพลงชาติ 
ไทยและเพลง 
สรรเสรญิ 
พระบารม ี

 ดานสังคม 
๑. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปน 
คนไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยและ 
ประเพณีไทย 
๓. การรวมกิจกรรมวันส าคัญ 
 

 ดานสังคม 
๑. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ
เปน 
คนไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 
๓. การรวมกิจกรรมวันส าคัญ 



๖๐ 
 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมก ับผู้อื่นได้อย่างม ีความสุขและปฏิบัติตนเป ็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๑ ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและ 
ท ากิจกรรมรว่มกับ
เด็กท ี่แตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่นและ 
ทำกิจกรรมรว่มกับ
เด็กท ี่แตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่นและ 
ทำกิจกรรมรว่มกับ
เด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

 ดานอารมณและจิตใจ 
๑. การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ 
๒. การเลนตามมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ 
๓. การเลนนอกหองเรียน 
ดานสังคม 
๑. การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๒. การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๓. การท าศิลปะแบบรวมมือ 
๔. การเลนหรือท ากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 
๕. การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

 เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก 
๑.การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 
๒.ความแตกตางของบุคคล เชน ความแตกตาง    
ดานรางกาย ภาษา วฒันธรรม ศาสนา สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
๓.การรจัูกแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และรับฟงัความคิดเห็นของผูอื่น 
๔.การสะทอนการรับรอูารมณและความรสึูกของ 
ตนเองและผูอื่น 
๕.การแสดงมารยาทท่ีดี 
เรื่องราวเกีย่วกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
๑.การนับถือศาสนาหรอืมีความเช่ือท่ีเหมือน    
หรือแตกตางกัน 



๖๑ 
 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นร่วม 
กับเพื่อน 
 
 
 

๘.๒.๑ เล่นหรือ
ทำงานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม 
 
 

๘.๒.๑ เล่นหรอื
ทำงานร่วมมือกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย  
 
 

 ด้านสังคม 
๑.การรวมก าหนดขอตกลงของหองเรียน 
๒. การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๓. การดูแลหองเรยีนรวมกัน 
๔. การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๕. การเลนและท างานรวมกับผูอื่น 
๖. การท าศิลปะแบบรวมมือ 
๗. การมีสวนรวมในการเลือกวิธกีารแกปญหา 
๘. การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 
๙. การเลนหรือท ากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 

 เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก 
๑.การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 
๒.การรจัูกแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอื่น 
๓.การสะทอนการรับรอูารมณและความรสึูกของ 
ตนเองและผูอื่น 
๔.การแสดงมารยาทท่ีดี 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือ
ทักทายผู้ใหญ่และ 
บุคคลท่ีคุ้นเคยเมื่อ
ม ีผู้ช้ีแนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ท ักทาย
หรือพูดคุยกับ 
ผู้ใหญ่และบุคคล 
ท่ีคุ้นเคยได ้ด้วย 
ตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย
และพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคล 
ท่ีคุ้นเคยได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การพูดสะทอนความรสึูกของตนเองและผูอื่น 

 ตัวเด็ก 
๑.การแสดงออกทางอารมณและความรสึูกอยาง 
เหมาะสม 
๒.การแสดงมารยาทท่ีดี 
๓.บุคคลในครอบครัว 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
๑.บุคคลตางๆในโรงเรียน 
๒.บุคคลตางๆในชุมชน 

 
 
 
 
 



๖๒ 
 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมก ับผู้อื่นได้อย่างม ีความสุขและปฏิบัติตนเป ็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๓ ปฏิบัติตน 
เบือ้งต้นในการ  
เปน็สมาชิกที่ดี  
ของส ังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบ ัติ
ตามข้อตกลงเมื่อ
มี 
ผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ ม ีส่วนร่วม
สร ้างข้อตกลง  
และปฏิบ ัติตาม
ข้อตกลงเมื่อม ี  
ผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ ม ีส่วนร่วม
สร้างข้อตกลง  
และปฏิบ ัติตาม
ข้อตกลงด้วย 
ตนเอง 
 
 
 
 
 

 ดานสังคม 
๑.การรวมก าหนดขอตกลงของหอง 
๒.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
๓.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๔.การมีสวนรวมในการเลือกวิธกีารแกปญหา 
๕.การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 
๖.การรวมกิจกรรมวนัส าคัญ 
๗.การศึกษานอกสถานท่ี 
๘.การเลนพืน้บานของไทย 
๙.การปฏิบัติตนตามวฒันธรรมทองถิ่นที่อาศัย 
และประเพณีไทย 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๒.การตัดสินใจและมีสวนรวมในกระบวนการ 
แกปญหา 
 
 
 
 
 
 

 บุคคลและสถานท่ีแวดลอม 
๑.การปฏิบัติตนตามขอตกลงในบาน หองเรยีน 
โรงเรียน และ ชุมชน 
๒.วฒันธรรมทองถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๓.การละเลนพื้นบานไทย 
๔.วันส าคัญตางๆ 
๕.สถานท่ีส าคัญและแหลงเรียนในชุมชน 



๖๓ 
 

๘.๓.๒ ปฏิบ ัติตน
เป็นผู้นำและ  
ผู้ตามเม่ือม ีผู้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบ ัติตน
เป็นผู้นำและผู้
ตามได ้ด้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบ ัติตน
เป็นผู ้นำและผู้
ตามได ้เหมาะสม
ก ับสถานการณ ์ 

ด้านสังคม 
๑.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
๒.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๓.การรวมกิกรรมวันส าคัญ 
๔.เลนและท างานรวมกับผูอื่น 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 

 ตัวเด็ก 
๑.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครวั 
โรงเรียนและชุมชน 
๒.การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 
๓.การเปนผูน าและผูตามท่ีด ี 

๘.๓.๓ ยอมรับ 
ประนีประนอม
แก้ไขป ัญหาเมื่อมี 
ผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ยอมรับ
ประนีประนอม
แก้ไข ปัญหาโดย
ปราศจากการใช ้ 
ความรุนแรงเมื่อ 
มีผ ู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ยอมรับ
ประนีประนอม
แก้ไข ปัญหาโดย
ปราศจากการใช ้ 
ความรุนแรงด้วย
ตนเอง 

ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงนิทานเกี่ยวกับคณธรรมจริยธรรม 
๒.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิง 
จริยธรรม 
ดานสังคม 
๑.การรวมก าหนดขอตกลงของหอง 
๒.การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียน 
๓.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๔.การมีสวนรวมในการเลือกวิธกีารแกปญหา 
๕.การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๒.การตัดสินใจและมีสวนรวมในกระบวนการ 
แกปญหา 

 ตัวเด็ก 
๑.คุณธรรมจริยธรรม-ความสามัคคี 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
๒.การรับฟงความคิดเห็นและรับรคูวามรสึูกซึ่ง
กันและกนั 

 
 
 



๖๔ 
 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบ และเล่า
เร่ืองให้ ผู้อืน่
เข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟงัผู้อื่น
พูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟงั 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาโตตอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟงั 

๙.๑.๑ ฟงัผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาโตตอบ
อย่างต่อเนือ่ง 
เช่ือมโยงกับเรื่อง
ท่ีฟัง 

 ดานสติปญญา 
๑. การฟงเพลง นิทาน ค าคลองจอง บทรอยกรอง 
หรือ เรื่องราวตางๆ 
๒.การพูดแสดงความคิด ความรสึูก และความ 
ตองการ 
๓.การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๔.การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ และ 
ความสัมพันธของส่ิงตางๆ 
๕.การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
๖.การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใชในการส่ือสาร 
 

ตัวเด็ก 
1.มรรยาทในการพูด 
บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
1.การเล่าเรือ่งราวต่างๆ ท่ีพบเห็น 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
1.สามารถบอกเล่าเรื่องต่างๆกับธรรมชาติท่ีพบ
เห็น 
.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
1.สามารถอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของเหตุการณื
ต่างๆได้ 



๖๕ 
 

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
ด้วยประโยคส้ันๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
เป็นประโยค 
อย่างต่อเนือ่ง 

๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราวต่อเนื่อง 
ได้ 

 ดานสติปญญา 
๑.การพูดแสดงความคิด ความรสึูก และความ 
ตองการ 
๒.การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๓.การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ และ 
ความสัมพันธของส่ิงตางๆ 
๔.การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
๕.การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใชในการส่ือสาร 

๑.ตัวเด็ก 
๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
 
 



๖๖ 
 

๙.๒ อ่าน เขียน
ภาพ และ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
และ พูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน 

๙.๒.๑  อ่านภาพ 
ส ัญลักษณ์ คำ
พร้อมท ั้งช้ีหรือ
กวาดตามอง 
ข้อความตาม
บรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ คำ  
ด้วยการช้ีหรือ
กวาดตามอง 
จุดเริ่มต้นและจุด
จบของ ข้อความ 

 ด้านสติปญญา 
๑.การอานหนงัสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/ 
รูปแบบ 
๒.การอานอยางอิสระตามล าพัง การอานรวมกนั 
การอานโดยมีผูช้ีแนะ 
๓.การอานอยางอิสระตามล าพัง การอานรวมกนั 
การอานโดยมีผูช้ีแนะ 
๔.การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร ค า และ        
ขอความ 
๕.การอานและช้ีขอความ โดยกวาดสายตาตาม 
บรรทัด จากซายไปขวา จากบนลงลาง 
๖.การสังเกตตัวอกัษรในช่ือของตน หรือค าคุนเคย 
๗.การสังเกตตัวอกัษรท่ีประกอบเปนค าผาน                
การอานหรือเขียนของผูใหญ 
๘.การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสราง 
ซ้ ากัน จากนิทาน เพลง ค าคลองจอง 
๙.การเลนเกมทางภาษา 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
 

๙.๒.๒ เขียนข ีด
เข่ียอย่างมี
ทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียน
คล้ายตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนช ื่อ
ของตนเอง  
ตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่
คิดขึ้นเอง 

 สติปญญา 
๑.การเห็นแบบอยางของการเขียนท่ีถูกตอง 
๒.การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
๓.การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ ค าคุนเคย 
๔.การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อ ส่ือความหมาย            
ดวยตนเองอยางอิสระ 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
 



๖๗ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปน็พืน้ฐานในการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๑ มี
ความสามารถใน 
การคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะของ 
ส่ิงต่างๆ จากการ
ส ังเกตโดยใช ้
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะ และ
ส่วนประกอบ
ของส่ิงต่างๆ จาก
การส ังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑  
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปล่ียนแปลง 
หรือ
ความสัมพันธ ์
ของส่ิงต่างๆจาก
การส ังเกตโดยใช ้ 
ประสาทสัมผัส 

 สติปญญา 
๑.การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การ
เปล่ียนแปลง และความสัมพนัธของส่ิงตางๆโดยใช
ประสาทสัมผัส   อยางเหมาะสม 
๒.การสังเกตส่ิงตางๆ และสถานท่ีจากมุมมอง 
ท่ีตางกัน 
๓.การบอกและแสดงต าแหนง ทิศทาง และ 
ระยะทางของส่ิงตางๆ ดวยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 
๔.การเลนกับส่ือตางๆ ท่ีเปนทรงกลม ทรง 
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
๕.การส ารวจส่ิงตางๆ และแหลงเรียนรรูอบตัว 
๖.การรับรแูละแสดงความคิด ความรสึูก ผาน 
ส่ือ วัสดุ ของเลนและช้ินงาน 
๗.การฟงเสียงตางๆในส่ิงแวดลอม 
๘.การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของ 
ตนเอง หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๙.การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ 
และ ความสัมพนัธของส่ิงตางๆ 
๑๐.การมีสวนรวมในการลงความเหน็ จาก 
ขอมูลอยางมีเหตุผล 
 

ตัวเด็ก 
1.อวัยวะและสวนตางๆของรางกาย 
2.การเจริญเติบโตของมนุษย 
บุคคลสถานท่ีแวดลอมเด็กธรรมชาติรอบตัว 
๑.ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต 
๒.สภาพภูมิอากาศ 
๓.ฤดูกาล 
๔.กลางวัน-กลางคืน 
๕.แรง 
๖.พลังงาน 
๗.ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี 
มนุษยสรางขึ้น 
ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
๑.ปรากฏการณธรรมชาติ 
๒.การเจริญเติบโตของพืชและสัตว 
๓.ช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปรางรูปทรง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวนของส่ิงตางๆรอบตัว 
๔.สวนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ 
ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ รอบตัว 



๖๘ 
 

๑๐.๑.๒ จับคู่
หรือเปรียบเทียบ 
ส่ิงต่างๆ โดยใช้
ลักษณะหรือ 
หน้าท่ีการใช ้งาน
เพียงลักษณะ
เดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่
และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่าง
หรือความเหมือน
ของส่ิงต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะท่ี
สังเกตพบเพยีง
ลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่
และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่าง
และความเหมือน
ของส่ิงต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะท่ี
สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป 

  ดานสติปญญา 
๑.การคัดแยก การจัดกลุม และการจ าแนก ส่ิง 
ตางๆ ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง 
๒.การจับคู การเปรียบเทียบ และการ 
เรียงล าดับ ส่ิงตางๆ ตามลักษณะ ความยาว/ 
ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๓.การนับและแสดงจ านวนของส่ิงตางๆ ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
๔.การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน ของ 
ส่ิงตางๆ 
๔.การช่ัง ตวง วัดส่ิงตางๆ โดยใชเครื่องมือ และ 
หนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
๕.การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับเหตุการณใน 
ชีวิตประจ าวัน 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปน็พืน้ฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๒  
มีความสามารถ 
ในการคิด 
เชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบ ุผล 
ท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณ์หรือการ
กระทำเมื่อ 
มีผ ู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ ระบ ุ
สาเหตุหร ือผล 
ท่ีเกิดขึน้ใน
เหตุการณ ์หรือการ 
กระท าเมื่อม ีผู้ช ี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ 
และผลท่ีเกิดขึ้น 
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ 
ด้วยตนเอง 

  ดานสติปญญา 
๑.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล ท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 
๒.การคาดเดาหรอืการคาดคะเน ส่ิงท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล 
๓.การมีสวนรวมในการลงความเห็น จากขอมูล 
อยางมีเหตุผล 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
 

๑๐.๒.๒ คาดเดา 
หรือคาดคะเนส่ิง 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดา 
หรือคาดคะเน 
ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
หรือมีส่วน 
ร่วมในการลง
ความเห็นจาก 
ข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเน
ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และมีส่วนรว่ม 
ในการลงความเหน็
จากข้อม ูลอย่างมี 
เหต ุผล 

  ดานสติปญญา 
๑.การคาดเดาหรอืการคาดคะเน ส่ิงท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล 
๒.การมีสวนรวมในการลงความเห็น จากขอมูล 
อยางมีเหตุผล 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 

   
 
 



๗๐ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปน็พืน้ฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๐.๓  
มีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา 
และตัดสินใจ 

10.3.1 ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ 

10.3.1 ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ 
และเริ่มเรยีนรู ้
ผลท่ีเกิดขึ้น 

10.3.1 ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ 
และยอมรับผล 
ท่ีเกิดขึ้น 

  ดานสติปญญา 
๑.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล ท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 
๒.การตัดสินใจและมีสวนรวมใน กระบวนการ 
แกปญหา 
ดานสังคม 
๑.การมีสวนรวมในการเลือกวิธกีารแกปญหา 
๒.การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 
 

๑๐.๓.2 แก้ปัญหา
โดยลองผิด 
ลองถูก 

๑๐.๓.2 ระบุป ัญหา
และแก้ปัญหาโดย 
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.2 ระบุป ัญหา
สร้างทางเลือกและ 
เลือกวิธีแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดานสติปญญา 
๑.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผล ท่ีเกิดขึ้นใน 
เหตุการณหรือการกระท า 
๒.การคาดเดาหรอืการคาดคะเน ส่ิงท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล 
๓.การมีสวนรวมในการลงความเห็น จากขอมูล 
อยางมีเหตุผล 
๔.การตัดสินใจและมีสวนรวมใน กระบวนการ 
แกปญหา 

๑.ตัวเด็ก 

๒.บุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

๓.ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

๔.ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก 

 



๗๑ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๑  
ท างาน ศิลปะตาม
จินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร ้าง 
ผลงานศ ิลปะเพื่อ 
ส่ือสารความค ิด 
ความรส ู้  ึกของ
ตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร ้าง 
ผลงานศ ิลปะเพื่อ 
ส่ือสารความค ิด 
ความรส ู้  ึกของ
ตนเองโดยม ี
การดัดแปลง และ
แปลกใหม่จากเดิม 
หรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร ้าง 
ผลงานศ ิลปะเพื่อ 
ส่ือสารความค ิด 
ความรส ู้  ึกของ
ตนเองโดยม ี
การดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิม และ 
ม ีรายละเอยีด 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานรางกาย 
๑.การเขียนภาพและการเลนกับสี 
๒.การปน 
๓.การประดิษฐส่ิงตางๆ ดวยเศษวัสดุ 
๔.การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ และการรอยวัสดุ 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การท ากิจกรรมศิลปะตางๆ 
๒.การสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
๓.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถ 
ของตนเอง 
ดานสังคม 
๑.การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
๒.การใชวัสดุและส่ิงของเครื่องใชอยางคุมคา 
๓.การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือส่ิงของเครื่องใช 
ท่ีใชแลวมาใชซ้ า หรือแปรรูปแลวน ากลับมาใชใหม 
๔.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๕.การท าศิลปะแบบรวมมือ 
๖.การปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ส่ิงตางๆรอบตัว 
๑.สีท่ีใชท างานศิลปะ เชน สีเทียน สีไม สีน้ํา 
สีฝุน สีชอลค ฯลฯ 
๒.อุปกรณท่ีใชท างานศิลปะ เชน พูกัน กาว 
กรรไกร ดินน้ํามัน 
๓.การท างานศิลปะประเภทตางๆ เชน การ 
ปนดินน้ํามัน วาดภาพ ระบายสี ฉีก ตัด ปะ 
ประดิษฐ ฯลฯ 
๔.รูปเรขาคณิต เชน รูปวงกลม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปสามเหล่ียม 
ธรรมชาติรอบตัว 
๑.สีจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม ดิน 
๒.การอนุรักษส่ิงแวดลอม การน าส่ิงของ 
เหลือใชมาใชใหมหรือท าประโยชนอื่นๆ การ 
รีไซเคิล 
๓.วัสดุประเภทตางๆเชน วัสดุทองถิ่น วัสดุ 
ธรรมชาติ วัสดุเหลือใช 



๗๒ 
 

      ดานสติปญญา 
๑.การรับรู และแสดงความคิด ความรูสึกผานส่ือ 
วัสดุ ของเลน และ ช้ินงาน 
๒.การแสดงความคิดสรางสรรคผาน ภาษา ทาทาง 
การเคล่ือนไหว และศิลปะ 
๓.การท าซ้ า การตอเติม การสรางแบบรูป 
๔.การสรางสรรคช้ินงานโดยใชรูปรางรูปทรงจากวัสดุ 
ท่ีหลากหลาย 

   

๑๑.๒  
แสดงท่าทาง/ 
เคลื่อนไหวตาม 
จินตนาการอยา่ง 
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว 
ท่าทางเพื่อส่ือสาร 
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว 
ท่าทางเพื่อส่ือสาร 
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเองอย่าง 
หลากหลายหรือ 
แปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว 
ท่าทางเพื่อส่ือสาร 
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเองอย่าง 
หลากหลายและ 
แปลกใหม่ 

  ดานรางกาย 
๑. การเคล่ือนไหวอยูกับท่ี 
๒. การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๓. การเคล่ือนไหวพรอมวัสดุ อุปกรณ 
๔. การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง 
ระดับและพื้นท่ี 
๕. การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
ดานอารมณและจิตใจ 
๑.การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง 
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี 
๒.การเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๓.การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๔.การรองเพลง 
๕.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถของ 
ตนเอง 

  ตัวเด็ก 
๑.การเคล่ือนไหวรางกายไปในทิศทาง 
ระดับ และพื้นท่ีตางๆ ประกอบเสียงเพลง 
และดนตรี 
๒.การปฏิบัติตามขอตกลงในการท ากิจกรรม 
๓.การแสดงอารมณ ความรูสึก 
ส่ิงตางๆ รอบตัว 
๑.เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เชน กลอง 
แทมมารีน 
๒.เครื่องดนตรี 
๓.เพลงและค าคลองจองส าหรับเด็ก 
๔.จังหวะดนตร 



๗๓ 
 

ดานสังคม 
๑.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
๒.การเลนหรือท ากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 
ดานสติปญญา 
๑.การฟงเพลง นิทาน ค าคลองจอง บทรอยกรอง 
หรือเรื่องราวตางๆ 
๒. การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา ทาทาง 
การเคล่ือนไหวและศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย 

 

ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ชั้น อ. ๑ 
(๓ – ๔ ปี) 

ชั้น อ.๒ 
(๔ -๕ ปี) 

ชั้น อ.๓ 
(๕ – ๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๑  
มีเจตคติที่ดีต่อการ 
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟัง
หรืออ่านหนงัสือ
ด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑  สนใจ
ซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือ 
ตัวหนังสือท่ี 
พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและ
เขียนส่ือความคิด 
ด้วยตนเองเป็น
ประจำอย ่าง 
ต่อเนื่อง 

ดานสติปญญา  
1.การส ารวจส่ิงตางๆ และแหลงเรียนร ูรอบตัว 
2.การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความ ตองการ  
3.การต้ังค าถามในเรื่องท่ีสนใจ  
4.การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาค าตอบ ของขอ สงสัยตางๆ  
5.การมีสวนร่วมในการรวบรวมขอมูลและน าเสนอ 
ขอมูลจากการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบตางๆ และ แผนภูมิ
อยางงาย  
6.การอานหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/ รูปแบบ  
7.การอานอยางอิสระตามล าพัง การอานรวมกัน การ อานโดย
มีผูช้ีแนะ  
8.การเห็นแบบอยางของการเขียนท่ีถูกตอง  
9.การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ  
10.การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ ค าคุนเคย  
11.การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อ ส่ือความหมายดวย 
 ตนเองอยางอิสระ  
ดานอารมณและจิตใจ  
1.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถ ของตนเอง  

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
1.ส่วนประกอบของหนงัสือ 
2.การอ่านหนังสืออย่างถูกวิธี  
 



๗๕ 
 

 ๑๒.๑.๒ 
กระตือรือรน้ใน 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือรน้ในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือรน้ในการ 
ร่วมกิจกรรมต้ังแต ่
ต้นจนจบ 

ดานอารมณและจิตใจ  
1.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความสามารถ ของ ตนเอง  
ดานสังคม  
1.การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  
2.การรวมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
3.การเลนและท างานรวมกับผูอื่น   

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
1.รู้จัก กฎ กติกาในการท ากิจกรรม 
2.แสดงออกสีหน้า ท่าทางได้อย่าง
เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
  

๑๒.๒  
มีความสามารถ 
ในการแสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหา
ค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการท่ีมีผู้ช้ีแนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหา
ค าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ  
ตามวิธีการ 
ของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหา
ค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย
ด้วยตนเอง 

ดานสติปญญา  
1.การส ารวจส่ิงตางๆ และแหลงเรียนรร ูรอบตัว  
2.การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความ ตองการ  
3.การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ  
4.การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาค าตอบของขอ สงสัยตางๆ  
5.การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลและน าเสนอ  
ขอมูลจากการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบตางๆ และ แผนภูมิ
อยางงาย  
6.การอานหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/ รูปแบบ  
7.การอานอยางอิสระตามล าพัง การอานรวมกัน   
การอานโดยมีผูช้ีแนะ  
  

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
1.การรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
2.การรู้จักการสังเกต  
 

 ๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า 
“ใคร” “อะไร” 
ในการค้นหา 
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า 
“ท่ีไหน” “ทำไม” 
ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า 
“เมื่อไร”“อย่างไร” 
ในการค้นหา
ค าตอบ 

ดานสติปญญา  
1.การส ารวจส่ิงตางๆ และแหลงเรียนรู รอบตัว 
2.การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความ ตองการ  
3.การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ  
4.การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาค าตอบของขอ สงสัยตางๆ  

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
1.ทักษะในด้านภาษา  
2.การแสดง สีหน้า ท่าทาทาง  
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หน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปทีี่ 2 - 3 

สัปดาห์ที ่ ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู ้
๑ ปฐมนิเทศ ๑.รู้จักชื่อของตนเอง 

๒.แนะน าชื่อเพือ่นในห้องเรียน 
๓.สัญลักษณ์ของเด็ก 
๔.เครื่องใช้ประจ าตัวนักเรียน 
๕.การปฏิบัติตนในโรงเรียน 

๒ เพื่อนของฉัน ๑.ชื่อเพื่อน 
๒.การเล่นกับเพื่อน 
๓.การปฏิบัติตน ต่อเพื่อน 
๔.ผู้ปกครองของเพื่อน 
๕.เพื่อนสนิท 

๓ เด็กดีที่น่ารัก ๑.หน้าที่ของเด็กด ี
๒.มรรยาททางสังคม 
๓.การประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม 
๔.สิ่งที่เด็กไม่ควรท า  
๕.การปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและโรงเรียน 

๔ โรงเรียนของเรา ๑.การรู้จักตนเองและเพื่อน 
๒.ชื่อบุคคลและสัญลักษณ์ในโรงเรียน 
๓.หน้าที่ของบุคคลในโรงเรียน 
๔.รู้จักบริเวณสถานที่ต่างๆของโรงเรียน 
๕.ประโยชน์และข้อปฏิบัติของโรงเรียน 

๕ ร่างกายของเรา ๑.ชื่อของอวยัวะตา่งๆ 
2.ความส าคัญของส่วนตา่งๆของร่างกาย 
๓.การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
๔.การระมัดระวังความปลอดภยัของร่างกาย 
๕.วิธีการปฏิบัติตนให้รา่งกายแข็งแรง  
 
 
 



๗๗ 
 

๖ สุขภาพด ี ๑.โรคภัยรอบๆตวัเรา 
๒.สาเหตุของโรคต่างๆ 
๓.การดูแลสุขภาพ 
๔.การออกก าลังกาย 
๕.บัญญัติ 10 ประการ 

๗ บ้านสุขสันต ์ ๑.ความส าคัญของบ้าน 
๒.ประเภทของบ้าน 
๓.วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้าน 
๔.ส่วนประกอบของบ้าน 
๕.ลักษณะของบ้าน 

๘ อาหารดีมีประโยชน ์ ๑.อาหารหลกั 5 หมู ่
๒.การปฏิบัติตนขณะรับประทานอาหาร 
๓.อาหารพื้นบ้าน 
๔.อาหารที่มีประโยชนแ์ละไม่มีประโยชน์ 
๕.การปฏิบัติตนตามสุขอนามยั 

๙ ออกก าลังกาย ๑.กิจกรรมการออกก าลังกาย 
๒.การออกก าลังกายและความส าคัญ 
๓.กิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสม 
๔.ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
๕.การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

๑๐ ปลอดภัยไวก้่อน ๑.การป้องกันอบุัติเหตุ 
๒.การดูแลตัวเองให้ปลอดภัย 
๓.อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับตัวเด็กเอง 
๔.อันตรายในบ้านและในชุมชน 
๕.การเล่นในที่ปลอดภัย 

๑๑ บุคคลในชุมชน ๑.ความส าคัญของชุมชน 
๒.หน้าที่ของคนในชุมชน 
๓.กิจกรรมในชุมชน 
๔.การอยู่รว่มกันในชุมชน 
๕.บุคคลในชุมชน 



๗๘ 
 

๑๒ วันวิสาขบูชา+วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ 10 

๑.ความส าคัญของวันวิสาขบูชา 
๒.ความส าคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 
๓.การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา 
๔.การปฏิบัติตนในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 
๕.พระราชประวัต ิ

๑๓  วันเข้าพรรษา ๑.ความเป็นมาของวันเขา้พรรษา 
๒.ความส าคัญ 
๓.กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๔.การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา 
๕.การรักษา ศีล 5                        

๑๔ วันแม่แห่งชาต ิ  

 
๑. แม่และความส าคัญของแม ่

๒.พระราชประวัต ิ

๓.สัญญลักษณ์วันแม ่

๔.พระคุณของแม่ 
๕.การปฏิบัติตนต่อแม ่

๑๕ ผลไม้เพื่อนรัก ๑.ผลไม้หมายถึง 
๒.ลักษณะของผลไม้ 
๓.ประโยชน์ของผลไม้ 
๔.โทษของการไม่รับประทานผลไม ้
๕.ส่วนประกอบของผลไม้ 

๑๖ ฝนตก ๑.ฤดูกาลหมายถึง 
๒.วัฏจกัรของการเกิดฝน 
๓.อุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝน 
๔ประโยชน์ของฝน 

๕.โทษที่เกิดจากฝน 
๑๗ ต้นไม้ที่รัก ๑.ต้นไม้หมายถึง 

๒.ความส าคัญของต้นไม้ 
๓.ส่วนประกอบของต้นไม้ 
๔.อาหารของต้นไม้ 
๕.ประโยชน์และโทษของต้นไม้ 



๗๙ 
 

๑๘ เรขาพาสนุก ๑.เรขาคณิต หมายถึง 
๒.ความส าคัญของเราขาคณิต 
๓.เรขาคณิตที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔.รูปทรงเรขาคณิต 
๕.ประโยชน์ของเราขาคณิต 

๑๙ ข้าว ๑.ข้าว หมายถึง 
๒.ชนิดของข้าว 
๓.ขั้นตอนการท านา 
๔.ขนมที่มาจากข้าว 
๕.ประโยชน์ของข้าว 

๒๐ โลกแห่งสีสัน ๑.แม่สี 
๒.การผสมสี 
๓.สีจากธรรมชาต ิ
๔.สีสังเคราะห์ 
๕. ประโยชนข์องสี 

๒๑ คมนาคม ๑.คมนาคม หมายถึง 
๒.ความส าคัญของคมนนาคม 
๓.ประเภทของคมนาคม 
๔.ประโยชน์ของคมนาคม 
๕.การปฏิบัติตนใหป้ลอดภยั 

๒๒ ชั่ง ตวง วัด ๑.การชั่ง ตวง วัด หมายถึง 
๒ ความส าคัญ ของการชั่ง ตวง วัด 
๓.อุปกรณ์ในการชั่ง 
๔. ประโยชนข์องการชั่ง ตวง วัด 
๕.การปฏิบัติตนในการชั่ง ตวง วัด 

๒๓ ผักสดสะอาด ๑.ผักหมายถึง 
๒. ความส าคัญของผัก 
๓.ประเภทของผัก 
๔.การประกอบอาหารจากผัก 
๕.ประโยชน์ของผัก 



๘๐ 
 

๒๔ การอนุรักษธ์รรมชาต ิ ๑.สิ่งแวดล้อม หมายถึง 
๒.สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสร้างขึ้น 
๓.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
๔.ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
๕.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒๕ วันลอยกระทง ๑.ความส าคัญของวันลอยกระทง 
๒.การปฏิบัติตนในวันลอยกระทง 
๓.วิธีการท ากระทง 
๔. อุปกรณ์ที่ใช้ท ากระทง 
๕.กิจกรรมในวันลอยกระทง 

๒๖ สัตว์บกน่ารกั ๑.ประเภทของสัตว์บก 
๒.ความส าคัญของสัตว์บก 
๓.ประโยชน์ของสัตว์บก 
๔.ที่อยู่อาศยัของสัตว์บก 
๕.อาหารของสัตว ์

๒๗ วันชาติ+วันพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ 

๑.ความส าคัญของวันชาต ิ
๒.ความส าคัญของวันรัฐธรรมนูญ 
๓. การปฏิบัติตน 
๔.ที่มาของวันชาต ิ
๕.ที่มาของวันรัฐธรรมนูญ 

๒๘ กลางวัน-กลางคืน ๑ ความส าคัญของกลางวันและกลางคืน 

๒. ลักษณะของกลางวันและกลางคืน 
๓.กิจกรรมที่ท าในกลางวันและกลางคืน 
๔.การเกิดกลางวันและกลางคืน 
๕. ประโยชนข์องกลางวันและกลางคืน 

๒๙ แม่น้ าล าคลอง ๑.ความส าคัญของแม่น้ าล าคลอง 
๒.ต้นก าเนิดของแม่น้ า 
๓. การดูแลรักษาแม่น้ า 
๔.ประโยชน์ของแม่น้ าล าคลอง 
๕.อันตรายจากแม่น้ า 



๘๑ 
 

๓๐ สวัสดีปีใหม ่ ๑. วันปีใหม ่หมายถึง 
๒.ความส าคัญของวันขึ้นปีใหม ่
๓.กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม ่
๔. การปฏิบัติตนในวันขึ้นปีใหม ่
๕.กิจกรรมที่ท ากบัครอบครัว 

๓๑ การส่ือสาร ๑.การส่ือสารหมายถึง 
๒.ความส าคัญของการส่ือสาร 
๓.ช่องทางการส่ือสาร 
๔.ประโยชน์ของการส่ือสาร 
๕.วิธีการส่ือสาร 

๓๒ วันเด็ก-วันครู ๑.ความส าคัญของวันเด็กวันครู 
๒.กิจกรรมในวันเด็ก 
๓.กิจกรรมในวันครู 
๔. การปฏิบัติตน 
๕.ค าขวัญ 

๓๓ ฉันชอบฤดูหนาว ๑.ฤดูหนาวหมายถึง 
๒.ความส าคัญของฤดูหนาว 
๓.ภัยที่มากับฤดูหนาว 
๔.การแต่งกาย 
๕. การรักษาสุขภาพ 

๓๔ ขยะ ๑. ประเภทของขยะ 
๒. การแยกขยะ 
๓. การก าจัดขยะ 
๔. ประโยชน์ของขยะ 
๕.โทษของขยะ 

๓๕ เงิน ๑.เงินหมายถึง 
๒.ประเภทของเงินเหรียญ 
๓.ความส าคัญของเงิน 
๔.การออมเงิน 
๕.ประเภทของเงินธนบัตร 



๘๒ 
 

๓๖ ผีเสื้อแสนสวย ๑. วงจรชีวิตของผีเสื้อ 
๒ ความส าคัญของผีเสื้อ 
๓.ชนิดของผีเสื้อ 
๔ ประโยชน์ของผีเสื้อ 

๕.อาหารของผีเสื้อ 
๓๗ ยาเสพติด ๑.ประเภทของยาเสพติด 

๒.ลักษณะของยาเสพติด 
๓.ลักษณะของติดยาเสพติด 
๔.โทษของยาเสพติด 
๕.การป้องกัน 

๓๘ ของเล่นของใช ้ ๑.ความส าคัญของ ของเล่น 
๒.ข้อตกลงในการเล่น 

๓.ของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้าง 

๔.ประโยชน์ของการเล่น 

๕.การเก็บและการดูแล 
๓๙ ฤดูร้อน ๑.ความส าคัญของฤดูร้อน 

๒.การปฏิบัติตนในฤดูร้อน 
๓.ข้อดีและข้อเสียของฤดูร้อน 

๔.กิจกรรมที่ท าให้คลายร้อน 

๕.ความหมายของฤดูร้อน 
๔๐ ประเพณสีงกรานต์ ๑.ความส าคัญของวันสงกรานต ์

๒.กิจกรรมในวันสงกรานต ์
๓.การปฏิบัติตนในวันสงกรานต ์
๔ การสืบสานประเพณีสงกรานต ์

5 ความส าคัญของวันครอบครัว 
 

 
 
 
 
 



๘๓ 
 

การจัดประสบการณ์ 
  

 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จัดประสบการณ์ให้เด็กโดยบูรณาการผ่านการเล่นเป็นการบูรณาการท้ัง
ทางด้านเนื้อหาสาระ และทักษะกระบวนการ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการลงมือกระท า 
เพี่อพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ดังนั้น จึงจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้เด็กเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน โดยยึดหลักการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นส าคัญ ดังนี้ 
 

      หลักการจัดประสบการณ์ 

 

 ๑. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ  ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ  สังคมท่ีเด็ก
อาศัยอยู ่
 ๓. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญท้ังด้านกระบวนการเรียนรู้และผลผลิตของการเรียนรู้ 
 ๔. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด ประสบการณ์ พร้อมท้ัง  
น าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

          ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม มีแนวทางด าเนินการ 
จัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 

               แนวทางการจัดประสบการณ์ 

  

๑. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทางานของสมอง  ท่ีเหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ                 
และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า          
ได้ เคล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

   ๓. จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการท้ังกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 

   ๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและน าเสนอความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัด       

ประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

   ๕. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
    การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การทากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ 
   ๖. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต 
   ของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
   ๗. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิ สัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตามแนวทางหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๘. จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 



๘๔ 
 

  ๙. จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นามาไตร่ตรอง  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
 ๑๐. จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ท้ังการวางแผนการสนับสนุนส่ือ แหล่งเรียนรู้ 
การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 
 
 

การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

 

 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้ก าหนดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนาการ
ทุกด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวันของเด็ก โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
๑. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีการทรงตัวท่ีดี มีการยืดหยุ่นและความคล่องแคล่ว             
ในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ตามจังหวะการเคล่ือนไหวและการประสานสัมพันธ์กัน  
๒. กิจกรรมการเล่นอิสระ เพื่อให้เด็กเลือก ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ โดยก าหนดให้ในแต่ละวัน                    
เด็กมีโอกาสเล่นอิสระกลางแจ้งอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง : วัน  
๓. กิจกรรมส่งเสริมการคิดและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวยยอด การคิดเชิงเหตุผล มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
๔. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อให้เด็กได้พัฒนาลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์              
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เด็กท่ีอายุน้อยยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง  
๕. กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยครูผู้สอน ให้คิดรวบยอดโดยครูผู้สอน เพื่อให้เด็กเกิดทักษะหรือความคิดรวบยอด                
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามสาระการเรียนรู้ท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตร 

     โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ก าหนดสัดส่วนเวลาในการพัฒนาเด็กแต่ละวัน และตาราง 
กิจกรรมประจ าวันไว้ดังนี้ 

สัดส่วนเวลาในการพัฒนาเด็ก 
 
 
การพัฒนา 
 

อายุ ๓ – ๔ ป ี
ชัว่โมง :วัน 
(ประมาณ) 

อายุ ๔ – ๕ ปี 
ชั่วโมง :วัน 
(ประมาณ) 

อายุ ๕ – ๖ ปี 
ชั่วโมง :วัน 
(ประมาณ) 

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ๓ ๒  ๑/๒ ๒ ๑/๔ 
๒.การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่น ๑ ๑ ๑ 
๓.การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ๑ ๑ 
๔.กิจกรรมด้านสังคม ๑/๒ ๓/๔ ๑ 
๕.กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔ 
๖.กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยผู้สอน ๓/๔ ๑ ๑ 
รวม ๗ ๗ ๗ 



๘๕ 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน ระดับปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
วิธีการจัดประสบการณ์ 

                  

                      โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม บูรณาการการเรียนรู้โดยค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ เด็กแต่ละคนมีความสนใจ
แตกต่างกัน จึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย หลากประเภท มีท้ังกิจกรรมท่ีให้เด็กท าเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
กิจกรรมสงบและกิจกรรมท่ีต้องเคล่ือนไหว เปิดโอกาสให้เด็กริเริ่มกิจกรรม ได้มีโอกาสเลือกด้วยตนเองตามความ
เหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความต้องการของเด็ก ระยะเวลาจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัย ยืดหยุ่นได้ เน้นให้
มีส่ือของจริง ให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ 
และผู้ใหญ่ โดยบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

   ๑. การจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

   ๒. การจัดการเรียนรู้โดยมอนเตสซอรี่ 
     ๓. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

 
   
 
 

เวลา รายการกิจกรรม 

๐๘.๐๐  น. –  ๐๘.๓๐ น. รับเด็ก เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กายบริหาร 

๐๘.๓๐  น. –  ๐๙.๐๐ น. ตรวจร่างกาย 

๐๙.๐๐  น.  –  ๐๙.๔๐ น. กิจกรรมเคล่ือนไหว / กิจกรรมสร้างสรรค์ 

๐๙.๔๐  น. –  ๑๐.๐๐ น. พัก (รับประทานอาหารว่าง) 

๑๐.๐๐  น. –  ๑๐.๔๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมเสรี(เล่นตามมุม) 

๑๐.๔๐  น. –  ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๑.๐๐  น. –  ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง/แปรงฟัน 

๑๒.๐๐  น.  – ๑๔.๐๐ น. นอนพักผ่อน 

๑๔.๐๐  น. –  ๑๔.๑๐ น. เก็บท่ีนอน / ล้างหน้า 

๑๔.๑๐  น. –  ๑๔.๓๐ น. พัก ( ด่ืมนม) 

๑๔.๓๐  น. –  ๑๔.๕๐ น. เกมการศึกษา 

๑๕.๐๐  น. -   เป็นต้นไป เตรียมตัวกลับบ้าน 



๘๖ 
 

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
          การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ัง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม                 
และสติปัญญา ประกอบด้วย 

๑.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๓. กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม 
๔. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามจังหวะอย่าง
อิสระ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จังหวะและควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ 
จุดประสงค ์  

๑. เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กันในขณะเคล่ือนไหว 
๒. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและสุนทรียภาพ 
๓. เพื่อใหก้ล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. เพื่อฝึกทักษะในการฟังดนตรี หรือจังหวะต่างๆ  
๕. เพื่อพัฒนาด้านสังคม การปรับตัว การท ากิจกรรมและความร่วมมือในกลุ่ม 
๖. เพื่อฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๗. เพื่อฝึกทักษะภาษา ฝึกฟังค าส่ัง และข้อตกลง 

                    ๘. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดท้ังร่างกายและจิตใจ                 
 วัสดุอุปกรณ์ 

๑. เครื่องประกอบจังหวะ เช่น ร ามะนา กลอง กรับ ฉิ่ง ฯลฯ 
๒. แถบบันทึกเสียงเพลง เครื่องเล่นเทป 
๓. อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น ห่วงยาง แถบผ้า ฯลฯ 

 แนวการจัดกิจกรรม 
๑. ร้องเพลง ท่องค ากลอน / ค าคล้องจอง และเคล่ือนไหวตามบทเพลง ค ากลอน ค าคล้องจอง  
๒. เคล่ือนไหวพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น ๒  ประเภท คือ เคล่ือนไหวอยู่กับท่ี และเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
๓. เล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆ ประเภท เคาะ เช่น กรับ ร ามะนา กลอง ฯลฯ และเคล่ือนไหว 
ประกอบ 
๔. การฝึกจังหวะ โดยการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การท าจังหวะด้วยเปล่งเสียง 
๕. ให้เด็กเคล่ือนไหวตามความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบในการเคล่ือนไหว เช่น  
ห่วง แถบผ้า ฯลฯ 

 



๘๗ 
 

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการ 

ท างาน และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มท้ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและมีโอกาสค้นพบด้วย
ตนเองให้มากท่ีสุด ใช้ค าถามปลายเปิดท่ีชวนให้เด็กคิด ช่วงระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรมยืดหยุ่นตามความเหมาะสมท้ังนี้
ค านึงถึงความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรม 
 
จุดประสงค ์ 

๑. เพื่อให้ด็กเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวในหน่วยการจัดประสบการณ์ 
๒. เพื่อฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด และการถ่ายทอดเรื่องราว 
๓. เพื่อฝึกมารยาทในการฟัง การพูด 
๔. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย 
๕. เพื่อให้ด็กเรียนรู้ผ่านการสังเกต เปรียบเทียบ 
๖. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
๗. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 
๘. เพื่อฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับฟังควาคิดเห็นของผู้อื่น 
๙. เพื่อฝึกให้มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
๑๐. เพื่อฝึกลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. การสนทนาหรือการอภิปราย เป็นการพูดคุย ซักถามระหว่างเด็กกับครู หรือเด็กกับเด็ก เป็นการส่งเสริม

พัฒนาการทางภาษาด้านการพูดและการฟัง โดยการก าหนดประเด็นในการสนทนาหรืออภิปรายเด็กจะได้แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ครูหรือผู้สอนเปิดโอกาสให้เด็กซักถาม โดยใช้ค าถามกระตุ้นหรือเล่า
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ นาเสนอปัญหาท่ี ท้าทายความการยกตัวอย่าง การใช้ส่ือประกอบการสนทนาหรือการ
อภิปรายด้วยส่ือของจริง ของจ าลอง รูปภาพ หรือสถานการณ์จ าลอง 

๒. การเล่านิทาน และการอ่านนิทาน เป็นกิจกรรมท่ีครูหรือผู้สอนเล่าหรืออ่านเรื่องราวจากนิทาน โดยการใช้
น้ าเสียงประกอบการเล่าแตกต่างตามบุคลิกของตัวละคร เลือกสาระของนิทานให้เหมาะสมกับวัย ส่ือท่ีใช้ได้แก่ 
หนังสือนิทาน หนังสือภาพ แผ่นภาพ หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ หรือการแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่อง โดยครูใช้ค าถาม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 

๓. การสาธิต เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยแสดงหรือท าส่ิงท่ีต้องการให้เด็กได้สังเกต
และเรียนรู้ตามข้ันตอนของกิจกรรมนั้นๆ และเด็กได้อภิปรายและร่วมกันสรุปการเรียนรู้ การสาธิต ให้เด็กอาสาสมัคร
เป็นผู้สาธิตร่วมกับครูหรือผู้สอน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่นการเพาะเมล็ดพืช การประกอบอาหาร การ
เป่าลูกโป่ง การเล่นเกมการศึกษา 

 การทดลอง/ปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติทดลอง การคิด
แก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษา ส่งเสริมให้เด็กเกิดข้อสงสัย สืบค้น



๘๘ 
 

คาตอบด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างง่าย สรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง และสรุป             
การเรียนรู้ โดยกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ  

๕. การประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ทดสอบ และปฏิบัติการด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ต้ม นึ่ง ผัด 
ทอด หรือการรับประทานสด เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงของอาหาร การรับรู้รสชาติ
และกล่ินของอาหาร ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและการท างานร่วมกัน 

๖. การเพาะปลูก เป็นกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้การบูร
ณาการจะท าให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยท าความเข้าใจความต้องการของส่ิงมีชีวิตในโลก และช่วยให้เด็กเข้าใจ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีอยู่รอบตัวโดยการสังเกต เปรียบเทียบ และการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๗. การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีให้เด็กได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงนอกห้องเรียน                
จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา หรือ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุด สวนสมุนไพร วัด ไปรษณีย์ พิพิธภัณฑ์           
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แก่เด็ก โดยครูและเด็กร่วมกันวางแผนศึกษาส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้การเดินทาง และ
สรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้จากการไปศึกษานอกสถานท่ี 

๘. การเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมให้เด็กสมมติตนเองเป็นตัวละคร และแสดงบทบาทต่างๆตามเนื้อเรื่อง
ในนิทาน เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้สึกของเด็กในการแสดง เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องราว ความรู้สึก                 
และพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น ๆ โดยใช้ส่ือประกอบการเล่นสมมติ เช่น หุ่นสวมศีรษะท่ีคาดศีรษะรูปคนและสัตว์
รูปแบบต่างๆ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ของจริงชนิดต่าง ๆ 

๙. การร้องเพลง ท่องคาคล้องจอง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา จังหวะ และการแสดง
ท่าทาง             ใหสั้มพันธ์กับเนื้อหาของเพลงหรือค าคล้องจอง ครูหรือผู้สอนควรเลือกให้เหมาะกับวัยของเด็ก 

๑๐. การเล่นเกม เป็นกิจกรรมท่ีน าเกมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการท างานเป็น
กลุ่ม เกมท่ีน ามาเล่นไม่เน้นการแข่งขัน 

๑๑. การแสดงละคร เป็น กิจกรรมท่ีเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล าดับเรื่องราวการเรียงล าดับเหตุการณ์ หรือ
เรื่องราวจากนิทาน การใช้ภาษาในการส่ือสารของตัวละคร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และท าความเข้าใจบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครท่ีเด็กสวมบทบาท 

๑๒. การใช้สถานการณ์จาลอง เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีครู
หรือผู้สอนก าหนด เพื่อให้เด็กได้ฝึกการแก้ปัญหา เช่น น้ าท่วม โรคระบาด พบคนแปลกหน้า 
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๓. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ การพิมพ์ภาพ หรือ 
วิธีการอื่นๆ ท่ีเด็กได้ คิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการ เช่น การเล่น พลาสติกสร้างสรรค์ 
จุดประสงค ์

๑. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และตาให้ประสานสัมพันธ์กัน 
๒. เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ช่ืนชมในส่ิงท่ีสวยงาม 
๓. เพื่อส่งเสริมการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
๔. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความมั่นใจในตนเอง 
๕. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม 
๖. เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา 
๗. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต และการแก้ปัญหา 
๘. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. เตรียมจัดโต๊ะและอุปกรณ์ให้พร้อม และเพียงพอก่อนท ากิจกรรม โดยจัดไว้หลายๆกิจกรรมและอย่างน้อย 
๓–๕ กิจกรรม เพื่อให้เด็กมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมท่ีสนใจ 
๒. สร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรม เพื่อฝึกให้เด็กมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน 
๓. การจัดให้เด็กท ากิจกรรม ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างมีระเบียบ และทยอยเข้าท ากิจกรรมโดยจัดโต๊ะละ 
๕–๖ คน 
๔. การเปล่ียนและหมุนเวียนท ากิจกรรม ต้องสร้างข้อตกลงกับเด็กให้ชัดเจน เช่น หากกิจกรรมใดมีเพื่อนครบ
จ านวนท่ีก าหนดแล้ว ให้คอยจนกว่าจะมีท่ีว่าง หรือให้ท ากิจกรรรมอื่นก่อน 
๕. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ หรือการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใหม่ ครูจะต้องอธิบายวิธีการท าวิธีการใช้ วิธีการทา
ความสะอาด และการเก็บของเข้าท่ี 
๖. เมื่อท างานเสร็จหรือหมดเวลา ควรเตือนให้เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เข้าท่ีและช่วยกันดูแล
ห้องให้สะอาด 

๔. กิจกรรมเสรี / เล่นตามมุม 
กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมประสบการณ์ท่ีจัดไว้ เช่น มุมบล็อก  มุม

หนังสือ มุมร้านค้า มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  มุมประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่น ได้อย่างเสรี 
ตามความสนใจ และความต้องการของเด็กท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย ให้เด็กมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
การจัดกิจกรรมให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ โดยเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ –๒ อย่าง ในแต่ละวัน 
สังเกตพฤติกรรมของเด็กและดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเด็กเล่น  สับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมส่ือเครื่องเล่นในแต่ละมุม
ประสบการณ์เป็นระยะ  
จุดประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีวินัยเชิงบวก รู้จักการรอคอย เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และให้อภัย 



๙๐ 
 

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และส่ิงแวดล้อม 
๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 
๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
๖. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการส ารวจ การสังเกต และการทดลอง 
๗. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
๘. เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับวัย 
๙. เพื่อส่งเสริมให้เด็กฝึกคิด วางแผน และตัดสินในการท ากิจกรรม 
๑๐. เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑๑.เพื่อฝึกการท างานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย 

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. แนะน ามุมเล่นใหม่ เสนอแนะวิธีใช้ การเล่นของเล่นบางชนิด 
๒. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่น 
๓. ครูเปิดโอกาสให้เด็กคิด วางแผน ตัดสินใจเลือกเล่นอย่างอิสระ เลือกท ากิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามความสนใจ
ของเด็กแต่ละคน 
๔. ขณะเด็กเล่น / ท างาน ครูอาจช้ีแนะ หรือมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กได้ 
๕. เด็กต้องการความช่วยเหลือและคอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กพร้อมท้ังจดบันทึกพฤติกรรมท่ี
น่าสนใจ 
๖. เตือนให้เด็กทราบล่วงหน้าก่อนหมดเวลาเล่น ประมาณ ๓ – ๕ นาที 
๗. ให้เด็กเก็บของเล่นเข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม      

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กมีโอกาสออกไปนอกห้อง เพื่อออกก าลังเคล่ือนไหวร่างกาย และ

แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ให้โอกาสเด็กเลือกเล่นกลางแจ้ง
อย่างอิสระทุกวัน โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยและใช้การได้ดีอยู่เสมอ หลังเลิกกิจกรรมให้เด็กได้พักผ่อนหรือนั่งพักกิจกรรมกลางแจ้งท่ีจัดให้เด็กในแต่ละ
วัน ได้แก ่

๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
๒. การเล่นทราย 
๓. การเล่นน้ า 
๔. การเล่นสมมุติในบ้านจ าลอง 
๕. การเล่นในศูนย์ช่างไม้ 
๖. การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา 
๗. การเล่นเกมการละเล่น 

จุดประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี 
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๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด 
๔. เพื่อปรับตัว เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น 
๕. เพื่อเรียนรู้การระมัดระวัง รักษาความปลอดภัยท้ังของตนเองและผู้อื่น 
๖. เพื่อฝึกการตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
๗. เพื่อส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีแวดล้อมรอบตัว 
๘. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก ฯลฯ 

แนวการจัดกิจกรรม 
๑. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง 
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเล่นให้พร้อม 
๓. สาธิตการเล่นเครื่องเล่นสนามบางชนิด 
๔. ให้เด็กเลือกเล่นอิสระตามความสนใจและให้เวลาเล่นนานพอควร 
๕. จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย  เช่น การเล่นน้ า เล่นทราย เล่นบ้านตุ๊กตา เล่นในมุมช่างไม้ เล่นบล็อก
กลวง เครื่องเล่นสนาม เกมการละเล่น เล่นอุปกรณ์กีฬส าหรับเด็ก เล่นเครื่องเล่นประเภทล้อเล่ือน เล่นของ
เล่นพื้นบ้าน 
๖. ขณะเด็กเล่นต้องคอยดูแลความปลอดภัยและสังเกตพฤติกรรมการเล่น  การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนของเด็ก
อย่างใกล้ชิด 
๗. เมื่อหมดเวลาควรให้เด็กเก็บของใช้หรือของเล่นให้เรียบร้อย 
๘. ให้เด็กท าความสะอาดร่างกายและดูแลเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยหลังเล่น               

                
 
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 

เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ สามารถเล่นคนเดียวหรือเ ล่น
เป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ฯลฯ การเล่นเกม
การศึกษาในระยะแรกเริ่มใช้ของจริง การเล่นเกมในแต่ละวันให้เด็กได้เล่นท้ังเกมชุดใหม่และชุดเก่า จัดให้เด็ก
หมุนเวียนเล่นเกมตามความเหมาะสม การเล่นเกมเมื่อเลิกเล่นแล้วจัดเก็บรวมไว้เป็นชุดๆ 
 
จุดประสงค ์
๑. เพื่อฝึกทักษะการสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 
๒. เพื่อฝึกการแยกประเภท การจัดหมวดหมู ่
๓. เพื่อส่งเสริมการคิดหาเหตุผล และตัดสินใจแก้ปัญหา 
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
๕. เพื่อส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๖. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

          แนวการจัดกิจกรรม 
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๑. แนะน ากิจกรรมใหม่ 
๒. สาธิต / อธิบาย วิธีเล่นเกมอย่างเป็นขั้นตอนตามประเภทของเกม 
๓. ให้เด็กหมุนเวียนเข้ามาเล่นเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล 
๔. ขณะท่ีเด็กเล่นเกม ครูเป็นเพียงผู้แนะน า 
๕. เมื่อเด็กเล่นเกมแต่ละชุดเสร็จเรียบร้อย ควรให้เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองหรือร่วมกันตรวจกับเพื่อน 
หรือครูเป็นผู้ช่วยตรวจ 
๖. ให้เด็กน าเกมท่ีเล่นแล้วเก็บใส่กล่อง เข้าท่ีให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นเกมชุดอื่น       
 
  การจัดการเรียนรู้โดยโครงการ (Project Approach)           

 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน ารูปแบบการจักประสบการณ์การเรียนรู้โดย
โครงการ(Project Approach) เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้เรื่องราวต่างๆท่ีสนใจ ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบ และ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับเรื่องราว ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีหรือชุมชนท่ีแวดล้อมตัวเด็ก ตามวิธีการของตนเอง 
กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยครูเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมรวมท้ังส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ท้ังนี้
ก าหนดให้ครูผู้สอนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และ ๓ จัดการเรียนรู้โดยโครงการ ปีการศึกษาละ ๑ โครงการ โดยมีกระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยโครงการ ๓ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่ 1  เร่ิมต้นโครงการ : ทบทวนความรู้และความสนใจของเด็ก 

เด็กและครูจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวเรื่องท่ีจะท าการสืบค้น หัวเรื่องอาจเสนอ
โดยเด็ก  หรือครูและเด็กร่วมกันโดยใช้หลักในการเลือกหัวเรื่องดังนี้ 
1.  เลือกหัวเรื่องท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีเด็กมีอยู่ทุกวัน  อย่างน้อยเด็กประมาณ 2 – 3 คน ควรคุ้นเคยกับหัวเรื่อง 
และจะช่วยในการตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับหัวเรื่อง 

2.  ทักษะพื้ น ฐานทางการรู้หนั ง สือและจ านวน  ควรถูกบู รณาการอยู่ ในหั ว เรื่ อ ง ท่ีท าโครงการรวม ท้ั ง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษา  เช่น  การถามค าถาม  การสังเกต  การนับ  การท ากราฟ การสเก็ตซ์
ภาพ  การปั้น  การประดิษฐ์ ฯลฯ 

3.  หัวเรื่องท่ีเลือกควรใช้เวลาท าโครงการได้อย่างน้อย  1 สัปดาห์  และเหมาะท่ีจะท าการส ารวจค้นคว้าท่ีโรงเรียน
มากกว่าท่ีบ้านเมื่อได้หัวเรื่องแล้ว ครูควรเริ่มท าแผนท่ีทางความคิด (Mind map) หรือ ใยแมงมุม(Web) เพื่อระดม
ความคิดร่วมกับเด็กในหัวเรื่องนั้น   และจัดแสดงแผนท่ีทางความคิดท่ีท าไว้ภายในช้ันเรียน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆท่ีได้
สามารถใช้ในการสรุป อภิปราย   ระหว่างท าโครงการ และยังสามารถเช่ือมโยงไปยั งหัวเรื่องย่อยได้อีก
นอกจากนี้  ในช่วงอภิปรายระดมความคิด  ครูจะทราบว่าเด็กมีประสบการณ์ในหัวเรื่องนั้นเพียงใดท่ีเด็กจะเสนอ
ประสบการณ์และแสดงแนวคิดส่ิงท่ีตนเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของวัย  เช่นเด็กปฐมวัยอาจใช้การ
เขียนภาพ เล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ ครูจะเป็นผู้ช่วยให้เด็กเสนอค าถามท่ีต้องการสืบค้นค าตอบ  จดหมายเกี่ยวกับหัว
เรื่องท่ีจะสืบค้นถูกส่งไปยังบ้านของเด็ก  ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้พ่อแม่พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับหัวเรื่องเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  ครูจะช้ีแนะวิธีสืบค้นเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ท างานตามศักยภาพโดยใช้ทักษะพื้นฐานทางการสร้าง การ
วาดภาพ ดนตรี  และบทบาทสมมติ 

ระยะที่2 พัฒนาโครงการ :  ให้โอกาสเด็กค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่ 
 เป็นงานใน   ภาคสนาม  ประกอบด้วยการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ระยะนี้ถือเป็นหัวใจของโครงการ ครูจะเป็น
ผู้จัดหา  จัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เด็กสืบค้น   ไม่ว่าจะเป็นจริง หนังสือ  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆหรือแม้แต่การออก
ภาคสนามหรือไปศึกษานอกสถานท่ี  หรือนัดหมายผู้เช่ียวชาญ วิทยากรท้องถิ่น  เพื่อให้เด็กได้ท าการสืบค้น สังเกต
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อย่างใกล้ชิด  และบันทึกส่ิงท่ีพบเห็น เขียนภาพท่ีเกิดจากการสังเกต จัดท ากราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม  หรือสร้างแบบ
ต่าง ๆ ส ารวจ  คาดคะเน  มีการอภิปรายเล่นบทบาทสมมติเพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้ใหม่ท่ีได้ 

ระยะที่ 3  สรุปโครงการ :  ประเมิน สะท้อนกลับ  และแลกเปลี่ยนงานโครงการ 
 เป็นระยะสรุปเหตุการณ์  รวมถึงการเตรียมเสนอรายงานและผลท่ีได้ในรูปของการจัดแสดงการค้นพบ  และจัดท าส่ิง
ต่าง ๆ สนทนา  เล่นบทบาทสมมติ  หรือจัดน าชมส่ิงท่ีได้จากการก่อสร้างครูควรจัดให้เด็กได้แลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนเรียนรู้
กับผู้อื่น  เด็กสามารถช่วยกันเล่าเรื่องการท าโครงการให้ผู้อื่นฟังโดยจัดแสดงส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นให้เพื่อนในช้ันเรียน
อื่น  ครู  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  และผู้บริหารได้เห็น  ครูจะช่วยเด็กเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน ามาแสดง  ซึ่งการท าเช่นนี้
เท่ากับช่วยให้เด็กทบทวนและประเมินโครงการท้ังหมด  ครูอาจเสนอให้เด็กใช้จินตนาการ ความรู้ใหม่ท่ีได้ผ่านทาง
ศิลปะ ทางละคร  สุดท้ายครูน าความคิดและความสนใจของเด็กไปสู่การสรุปโครงการ  และอาจน าไปสู่หัวเรื่องใหม่
ของโครงการต่อไป 

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ได้ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสเด็กได้ใช้ความคิดของตนเองได้มากท่ีสุด ผ่านกิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือการสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบาย 
(Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ท้ังนี้กิจกรรมท่ีจะให้นักเรียน
ส ารวจตรวจสอบ จะต้องเช่ือมโยงกับความคิดเดิม และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่และได้ใช้กระบวนการและ
ทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้  ซึ่งโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามได้ประยุกต์ขั้นตอนของ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้  
 

    ขั้นที่ ๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ 
ขั้นที่ ๒ ผู้เรียนท าการส ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ส ารวจ สืบค้น    
          หรือทดลอง และ บันทึกผลการส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 

   ขั้นที่ ๓ ผู้เรียนตอบค าถามท่ีต้ังขึ้นโดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายท่ี 
                    มีเหตุผล 

             ขั้นที่ ๔ การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบให้กับผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ  
                              ความสามารถ 
 

กิจกรรมการเรียนแบบมอนเตสซอรี 
 1. การศึกษาด้วยมือ   ในห้องเรียนระบบมอนเตสซอรี เด็กจะแทบไม่ได้เรียนจากหนังสือ ในทุกๆ กรณี การเรียน
แบบลงมือท าเอง หรือภาคปฏิบัติ หรือได้จับต้องหรือสัมผัสและใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ด้วยตัวเอง จะท าให้เด็ก
สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง 
 2. กิจกรรมท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ  เป็นเรื่องธรรมชาติปกติส าหรับเด็กท่ีจะพูด เคล่ือนไหว จับต้องส่ิงต่างๆ และ
ค้นคว้าโลกท่ีอยู่รอบๆ ตัวเขา ตามสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรีอย่างแท้จริง จะส่งเสริมและปล่อยให้เด็ กมี
อิสระเสรีอย่างมีเหตุมีผล โดยไม่เกินขีดจ ากัดของพฤฒิกรรมอันดีท่ีควรมี โดยในเวลาส่วนใหญ่ เด็กจะใช้ไปกับการ
เลือกท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบแบบตัวต่อตัว ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
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 3. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น   ในสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรี เด็กไม่เพียงแต่สามารถเลือกประกอบกิจกรรม
ท่ีครูหยิบยื่นให้ แต่ยังสามารถท่ีจะท างานนั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนับสัปดาห์ หรือเดือน จนกระท่ัง
งานนั้นๆ ดูเหมือนจะง่ายดายส าหรับเขา จนเขาสามารถสาธิตให้เด็กรุ่นเล็กกว่าท าได้ นี่เป็นหนึ่งในวิธีการท่ีผู้ให้
การศึกษาระบบมอนเตสซอรีใช้ในการวัดความสามารถของเด็ก ว่าถึงระดับความช านาญในส่ิงนั้นๆ 
 4. ประกอบกิจกรรมตามแรงจูงใจ   หนึ่งในแนวความคิดแบบมอนเตสซอรี คือ เด็กมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง 
เห็นว่าตนเป็นส่ิงมีชีวิตอันมีค่าในโลก และเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จนช านาญ ด้วยเหตุนี้ การตอบแทนด้วยรางวัลจะ
เป็นส่ิงท่ีไม่จ าเป็น และอาจน าเด็กเหล่านี้ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ท่ีไม่เป็นตัวของตัวเอง และต้องขออนุญาตทุกๆ ส่ิงทุก
อย่าง แม้แต่การสานฝันของตัวเอง เลือกท าในส่ิงท่ีตนเองต้องการ เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรีจะสร้างระบบความคิด
แบบตัวของตัวเอง และการค้นพบตัวเอง โดยใช้ความคิดของตนในการตัดสินว่าส่ิงใดถูกหรือผิด 
 5. อิสรเสรีภาพแบบมีขีดจ ากัด   แม้เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรีจะมีความสุขกับอิสรเสรีภาพในการเลือกส่ิงต่างๆ แต่
อิสรเสรีภาพนั้นๆ ควรมีขอบเขตท่ีจ ากัดบ้าง โดยต้องจ ากัดอย่างระมัดระวังและยังอยู่บนพื้นฐานของพฤฒิกรรมของ
เด็ก เด็กมีอิสระท่ีจะท าในส่ิงท่ีดีท่ีถูกต้อง และอยู่ในระเบียบของสังคม แต่ควรต้องน าทางเด็กบ้างหากออกนอกลู่นอก
ทางมากเกินไป 
 6. การเรียนรู้ด้วยวินัยของตัวเอง ในระบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี เด็กมิได้เรียนเพื่อให้ได้คะแนนหรือ
รางวัลใดๆ หรือมิได้ท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเพียงให้เสร็จส้ิน เด็กๆ เรียนรู้เพราะเกิดจากความสนใจและ
ความต้องการเรียนรู้ เพื่อให้ตนเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า และเป็นตัวของตัวเอง 
   
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบมอนเตสซอรี 
 7. กลุ่มคละอายุในสภาวะแวดล้อมท่ีใช้ระบบมอนเตสซอรี จะมีการรวบรวมกลุ่มของเด็กท่ีมีอายุแตกต่างกัน หรือ
หลายกลุ่มอายุ รวมเป็นหนึ่งครอบครัว เด็กจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหลายปี โดยเด็กท่ีพัฒนาเต็มท่ีจะเปล่ียนไปอยู่ใน
กลุ่มอายุอีกกลุ่มหนึ่ง  เมื่อเห็นว่ามีความพร้อม 
 8. การจัดกลุ่มแบบครอบครัว  สภาวะ แห่งการเรียนแบบนี้ประกอบด้วยเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อเด็กเติบโตมากขึ้น และมี
ความสามารถมากขึ้น เด็กจะเกิดความรับผิดชอบในการช่วยเหลือและดูแลส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัวเด็ก และเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่เด็กๆ ท่ีเป็นรุ่นน้อง 
9. ความร่วมมือ มากกว่าการแข่งขัน  เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรี จะถูกส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความ
เคารพซึ่งกันและกัน การดูถูกเหยียดหยามกัน เป็นพฤติกรรมท่ีมีน้อยลงมากเต็มที แต่เรากลับพบว่าเด็กๆ มีความรัก
กันและกัน ไม่มีการแข่งขันระหว่างกันเพื่อชัยชนะ หรือเพื่อศักด์ิศรี และเนื่องจากเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูจึงควร
หลีกเล่ียงการเปรียบเทียบกันระหว่างเด็กคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง 
 10. จริยธรรมในระบบมอนเตสซอรี ควรพัฒนาเด็กไปในทิศทางท่ีให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีดีและเป็นสุภาพชน โดยค่อยๆ 
ท าให้เด็กได้รับการซึมซับส่ิงท่ีดี ท้ังนี้ รวมถึง การมีความเคารพต่อตนเอง การยอมรับผู้อื่น ความมีจิตใจดี ความสงบ 
ความรัก ความมีจิตส านึกท่ีดี มีเกียรติ มีความรับผิดชอบ และมีความกล้าแสดงออกที่จะพูดแบบเปิดใจ 
 11. บริการผู้อื่นหรือจิตอาสา มุมมองในด้านจิตใจของระบบมอนเตสซอรีท าให้เด็กมีจิตส านึกในการช่วยเหลือบริการ 
เอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง ต้ังแต่การช่วยเหลือเพื่อนในช้ันเรียน หรือในโรงเรียน จนถึงในระดับชุมชน ท่ีท าให้ท้ังเด็กและ
ผู้ใหญ่มีจิตส านึกในการให้ความช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง 
  
สื่อพัฒนาการเรียนรู้           

โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จัดให้มีส่ือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ส่ือประกอบ การจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดให้มีส่ือท้ังท่ีเป็น
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ประเภท ๒ มิติ และ ๓  มิติ ท่ีเป็นส่ือของจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก ส่ือสะท้อนวัฒนธรรม ส่ือท่ีปลอดภัย
ต่อตัวเด็ก ส่ือเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน  ส่ือท่ีเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยการ
จัดการใช้ส่ือเริ่มต้นจาก ส่ือของจริง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และ สัญลักษณ์ ใช้ส่ือเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กท่ีหลากหลาย โรงเรียนวัดบางเตยนอกมุ่งเน้นให้เด็กๆได้
เรียนรู้จากส่ือท่ีมีความหลากหลายและได้เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนและในชุมชน เพื่อเน้นให้เด็กสร้างองค์ความรู้
ท่ีเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ท้ังนี้ โรงเรียนได้จัดส่ือส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 
๑. ส่ือท่ีได้จากการจัดซื้อ จัดหา เช่น หนังสือนิทาน เกมการศึกษา ของเล่น เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา  
๒. ส่ือประเภทท่ีครูผู้สอนจัดท า เช่น ส่ือประจ าหน่วยการเรียนรู้  
๓. ส่ือท่ีได้รับการบริจาคจากผู้ปกครอง เช่นตุ๊กตา เครื่องมือ เครื่องใช้ เส้ือผ้า ท่ีเป็นของจริง  
๔. ส่ือวัสดุธรรมชาติจากชุมชน  
๕. ส่ือประเภทเทคโนโลยี อาทิ เครื่องเล่นเทป วีดิทัศน์คอมพิวเตอร์ 
๖. ส่ือท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ก าหนดให้มีการ ใช้ส่ือใน
กิจกรรมและมุมประสบการณ์ต่างๆดังนี้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ส่ือมีดังนี้ 
๑. เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง เหล็กสามเหล่ียม กรับ ร า มะนา กลอง ฯลฯ 
๒. อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบ้ิน แถบผ้า ห่วง หวาย ถุงทราย  
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม ส่ือมีดังนี้ 
 ๑. ส่ือของจริงท่ีอยู่ใกล้ตัวและส่ือจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เส้ือผ้า ฯลฯ 
 ๒. ส่ือท่ีจ า ลองขึ้น เช่น ลูกโลก ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ 
 ๓. ส่ือประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ 
 ๔. ส่ือเทคโนโลยี เช่น วิทย ุเครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์ ฯลฯ 
 
 
 
กิจกรรมสร้างสรรค ์มีวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้ 
๑. การวาดภาพและระบายสี 

    - สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีชอล์ก สีน ้า 
                         - พู่กันขนาดใหญ่ (ประมาณเบอร์ ๑๒) 
                         - กระดาษ 
                         - เส้ือคลุม หรือผ้ากันเป้ือน 
๒.การเล่นกับสี 
                        - การเป่าสี ม ีกระดาษ หลอดกาแฟ สีน ้า 
                        - การหยดสี ม ีกระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน ้า 
                        - การพับสี ม ีกระดาษ สีน ้า พู่กัน 
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                        - การเทสี มี กระดาษ สีน ้า 
                        - การละเลงสี มี กระดาษ สีน ้า แป้งเปียก 
๓.การพิมพ์ภาพ 
                        - แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้ ก้านกล้วย ฯลฯ 
                        - แม่พิมพ์จากวัสดุอื่น ๆ เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง ฯลฯ 
                        - กระดาษ ผ้าเช็ดมือ สีโปสเตอร์ (สีน ้า สีฝุ่น ฯลฯ) 
๔.การปั้น เช่น ดินน ้ามัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแป้ง  
๕.การพับ ฉีก ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆท่ีจะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็กปลายมน กาวน ้าหรือแป้ง
เปียก ผ้าเช็ดมือ  
๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว กรรไกร สี ผ้าเช็ด
มือ  
 ๗.การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 
 ๘.การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
 ๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ พลาสติกช้ินเล็ก ๆ รูปทรงต่าง ๆ สามารถน ามาต่อเป็นรูปแบบต่างๆ   
 ๑๐.การสร้างรูป เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูท่ีใช้หนังยางหรือเชือกผูกดึงให้เป็น 
   รูปร่างต่าง ๆ 
 
กิจกรรมกลางแจ้ง ส่ือมีดังนี้ 
๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นส า หรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเล่ือน ฯลฯ 
๒. ท่ีเล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 
๓. ท่ีเล่นน ้า มีภาชนะใส่น ้าหรืออ่างน ้าวางบนขาต้ังท่ีมั่นคง ความสูงพอท่ีเด็กจะยืนได้พอดี เส้ือคลุมหรือผ้ากันเปื้อน
พลาสติก อุปกรณ์เล่นน ้า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆสายยาง กรวยกรอกน ้า ตุ๊กตายาง  
 
เกมการศึกษา ส่ือประเภทเกมการศึกษามีดังนี้ 
๑. เกมจับคู่ 

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

๒. เกมภาพตัดต่อ 
      - ภาพตัดต่อท่ีสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก ฯลฯ 

๓. เกมจัดหมวดหมู ่
      - ภาพส่ิงต่าง ๆ ท่ีน ามาจัดเป็นพวก ๆ 
        - ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        - ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 
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๔. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) 
              - โดมิโนภาพเหมือน 
              - โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

 ๕. เกมเรียงล าดับ 
             - เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
             - เรียงล าดับขนาด 

  ๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต) 
  ๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม) 
  ๘. เกมพื้นฐานการบวก 
กิจกรรมเสร ี/การเล่นตามมุม มีส่ือประกอบการเรียนรู้ในมุมประสบการณ์ ประกอบด้วย 
๑. มุมบทบาทสมมติ จัดเป็นมุมเล่น ดังนี้ 
 ๑.๑ มุมบ้าน 

         - ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจ า ลอง เช่น เตา กะทะ ครก กาน ้า 
              เขียง มีดพลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง ฯลฯ 
            - เครื่องเล่นตุ๊กตา เส้ือผ้าตุ๊กตา เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตา 
          - เครื่องแต่งบ้านจ าลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแป้ง หมอนอิง กระจกขนาด 
               เห็นเต็มตัว หวี ตลับแป้ง ฯลฯ 

                     - เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ ท่ีใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ต ารวจ 
                         ชุดเส้ือผ้าผู้ใหญ่ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือท่ีไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 

             - โทรศัพท์ เตารีดจ าลอง ท่ีรีดผ้าจ าลอง 
                        - ภาพถ่ายและรายการอาหาร  
 ๑.๒ มุมหมอ 
                       - เครื่องเล่นจ าลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย เช่น หูฟัง 

     เส้ือคลุมหมอ ฯลฯ 
   - อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 

  ๑.๓ มุมร้านค้า 
   - กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีใช้แล้ว 
   - อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจ าลอง ฯลฯ 

 ๒. มุมบล็อก 
   - ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ท่ีมีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน จ า นวนต้ังแต่ ๕๐ ช้ินขึ้นไป 
   - ของเล่นจ าลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ 
   - ภาพถ่ายต่างๆ 
   - ท่ีจัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นช้ัน ลังไม้หรือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด 

 ๓. มุมหนังสือ 
  - หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพท่ีมีค า และประโยคส้ัน ๆพร้อมภาพ 
  - ช้ัน/ท่ีวางหนังสือ 
  - อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เส่ือ พรม หมอน ฯลฯ 
   - สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
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   - อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
   - อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่นเทป ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน หูฟัง ฯลฯ 

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

                         เครื่องช่ัง ฯลฯ 
5.  มุมบ้าน มุมร้านค้า มุมวัด มุมหมอ มุมเกษตรกร ฯลฯ 

          จัดเพื่อให้เด็กได้เล่นในส่ิงท่ีตนชอบ เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว สังคม   ส่ิงท่ีจะได้
ควบคู่กันมาคือ  การใช้ภาษา   การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน  การพัฒนาทางอารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

   ส่ืออุปกรณ์ ท่ีจัดในมุมนี้   ได้แก่   เครื่องครัว เครื่องใช้ในบ้าน   เช่น   เส่ือ หมอน กระจก ตุ๊กตา เส้ือผ้า
ตุ๊กตา  เครื่องแบบของคนอาชีพต่างๆ  เช่น หมอ ต ารวจ ทหาร เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ  เช่น  กระบุง ตะกร้า 
ไม้คาน เครื่องมือจับปลา รองเท้า และเส้ือผ้าท่ีไม่ใช้แล้ว ส าหรับเด็กแสดงบทบาทสมมติ   อุปกรณ์เหล่านี้ควรท าช้ัน
วางหรือจัดวางไว้ในลังไม้ ลังกระดาษ แยกเป็นหมวดหมู่  ไม่ควรใช้ของท่ีท าด้วยแก้ว กระเบ้ืองหรือพลาสติกท่ีใช้เป็น
อันตรายกับเด็ก 
6. มุมเกมการศึกษา 
          พลาสติกสร้างสรรค์  เครื่องเล่นสัมผัส  ในมุมนี้เป็นมุมท่ีฝึกเด็กในเรื่องการรับรู้ทางสายตา  การคิดหา
เหตุผล  และการท างานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ  ประกอบไปด้วยเกมการศึกษา  พลาสติกสร้างสรรค์  กล่องหยอด
บล็อก  ลูกปัด  ส าหรับร้อยอาจมีแบบร้อยไว้ให้เด็กด้ว      
  7. มุมเครื่องเล่นสัมผัส 
          มุมนี้เป็นมุมท่ีฝึกเด็กในเรื่องการรับรู้ทางสายตา การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ ภาษา การคิด
หาเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และการท างานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ประกอบไปด้วย ส่ือ เครื่องเล่น
ต่างๆ  เช่น  พลาสติกสร้างสรรค์ กล่องหยอดบล็อก ลูกปัดส าหรับร้อย ฯลฯ 
 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลและสถานท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ 
๑. เพื่อขยายความคิดในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น 
๒. เพื่อสนับสนุนให้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ 
๓. เพื่อสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๔. เพื่อกระตุ้นและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและเป็นระบบมากขึ้น 
๕. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 



๙๙ 
 

แหลง่เรียนรู้ส าคญัที่โรงเรียนใช้จัดประสบการณก์ารเรียนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวัยมดัังนี้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1.ห้องสมุด 
2.ห้องคอมพิวเตอร์ 
3.ห้องดนตรี 
4.ห้องนาฏศิลป์ 
5.ห้องวิทยาศาสตร์ 
6.โรงอาหาร 
7.สนามเด็กเล่น 

 
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

หลักส าคัญในการจัดต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ 
ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบ่งพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการ 
 
ประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. พื้นท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 
1.1 ท่ีแสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือท่ีแขวนผลงาน 
1.2 ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 
1.3 ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 
1.4 ท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
1.5 ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 
2. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคล่ือนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถจะท างานได้ด้วย

ตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยัง
กิจกรรมหนึ่งโดยไม่ รบกวนผู้อื่น 

3. พื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน 
จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุม
บล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ ฯลฯ ท่ีส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้
ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรี
ประมาณวันละ 60 นาที การจัดมุมเล่นต่างๆ ผู้สอนควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

3.1 ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย 3-5 มุม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง 
3.2 ควรมีการผลัดเปล่ียนส่ือของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 

          3.3 ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่องผีเส้ือ ผู้สอนอาจ
จัดให้มีการเล้ียงหนอน หรือมีผีเส้ือสต๊าฟใส่กล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยา ศาสตร์ ฯลฯ 
3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ท้ังนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น
3.5 ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้
เรียบร้อย 
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มุมประสบการณ์ที่ควรจัดมี ดังนี้ 
มุมบล็อก 

เป็นมุมท่ีจัดเก็บบล็อกไม้ตันท่ีมีขนาดและรูปทรง ต่างๆ กัน เด็กสามารถน ามาเล่นต่อประกอบกันเป็นส่ิงต่างๆ 
ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
การจัดมุมบล็อค 
           มุมบล็อกเป็นมุมท่ีควรจัดให้อยู่ห่างจากมุมท่ีต้อง การความสงบ เช่น มุมหนังสือ ท้ังนี้เพราะเสียงจากการเล่น
ก่อไม้บล็อก อาจท าลายสมาธิเด็กท่ีอยู่ในมุมหนังสือได้ นอกจากนี้ยังควรอยู่ห่างจากทางเดินผ่านหรือทางเข้าออกของ
ห้องเพื่อไม่ให้กีด ขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดไม้บล็อกการจัดเก็บไม้บล็อกเหล่านี้ ควรจัดวางไว้ใน
ระดับท่ีเด็กสามารถหยิบมาเล่น หรือน าเก็บด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และควรได้ฝึกให้เด็กหัดจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม 
มุมหนังสือ 

ในห้องเรียนควรมีท่ีเงียบสงบ ส าหรับให้เด็กได้ดูรูปภาพ อ่านหนังสือนิทาน ฟังนิทาน ผู้สอนควรได้จัดมุม
หนังสือให้เด็กได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือ และได้ท ากิจกรรมสงบๆ ตามล าพังหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ 
การจัดมุมหนังสือ 

มุมหนังสือ เป็นมุมท่ีต้องการความสงบควรจัดห่างจากมุมท่ีมีเสียง เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ ฯลฯ และ
ควรจัดบรรยากาศจูงใจให้เด็กได้เข้าไปใช้เพื่อเด็กจะได้คุ้นเคยกับตัว หนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก 
มุมบทบาทสมมติ 

มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้น าเอาประสบการณ์ท่ีได้รับจากบ้าน หรือชุมชนมาเล่น
แสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลต่างๆ ตามจินตนาการของตน เช่น เป็นพ่อแม่ในมุมบ้าน เป็นหมอในมุมหมอ 
เป็นพ่อค้าแม่ค้าในมุมร้านค้า ฯลฯ การเล่นดังกล่าวเป็นการปลูกฝังความส านึกถึงบทบาททางสังคมท่ีเด็กได้พบเห็นใน 
ชีวิตจริง 
การจัดมุมบทบาทสมมุติ 

มุมบทบาทสมมตินี้ ควรอยู่ใกล้มุมบล็อกและอาจจัดให้เป็นสถานท่ีต่างๆ นอกเหนือจากการจัดเป็นบ้าน โดย
สังเกตการณ์เล่นและความสนใจของเด็กว่ามีการเปล่ียนแปลงบทบาท การเล่นจากบทบาทเดิมไปสู่รูปแบบการเล่นอื่น
หรือไม่ อุปกรณ์ท่ีน ามาจัดก็ควรเปล่ียนไปตามความสนใจของเด็กเช่นกัน ดังนั้นมุมบทบาทสมมติจึงอาจจัดเป็นบ้าน 
ร้านอาหาร ร้านขายของ ร้านเสริมสวย โรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ท่ีน ามาจัดให้เด็กต้องไม่เป็น
อันตราย และมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
มุมวิทยาศาสตร์ 

มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษาเป็นมุมเล่นท่ี ผู้สอนจัดรวบรวมส่ิงต่างๆ หรือส่ิงท่ีมีในธรรมชาติมาให้
เด็กได้ส ารวจ สังเกต ทดลอง ค้นพบด้วยตนเองซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก 
การจัดมุมวิทยาศาสตร์ 

มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษาเป็นมุมท่ีต้อง การความสงบคล้ายมุมหนังสือจึงอาจจัดไว้ใกล้กันได้ 
และเพื่อเร้าให้เด็กสนใจในส่ิงท่ีน ามาแสดง ของท่ีจัดวางไว้จึงควรอยู่ในระดับท่ีเด็กหยิบ จับ ดูวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นได้
โดยสะดวก และส่ิงท่ีน ามาต้ังแสดงนั้นไม่ควรจะต้ังแสดงของส่ิงเดียวกันตลอดปี แต่ควรจะปรับเปล่ียนให้น่าสนใจ 
มุมศิลปะ 

กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาเด็กได้หลาย ด้าน เช่น ทางด้านกล้ามเนื้อมือ ซึ่งจะช่วยให้มือของ
เด็กพร้อมท่ีจะจับดินสอเขียนหนังสือได้เมื่อไปเรียนใน ช้ันประถมศึกษานอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เด็กจะมีโอกาสท างานตามล าพังและท างานเป็นกลุ่ม รู้จักปรับตัวที่จะท างานด้วยกันและส่งเสริม
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จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการจัดให้มีมุมศิลปะจึงเป็นทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้เด็กได้พัฒนามากขึ้น และยัง
สนองความสนใจ ความต้องการของเด็กวัยนี้ได้เป็นอย่างดี 
การจัดมุมศิลปะ 
           มุมศิลปะเป็นมุมหนึ่งท่ีเด็กต้องใช้สมาธิในการท างาน จึงควรจัดให้อยู่ในบริเวณมุมท่ีต้องการความสงบ 
เช่นกัน อาจจัดเป็นโต๊ะส าหรับให้เด็กท างานศิลปะ โดยมีผ้าพลาสติก หรือกระดาษปูกันเลอะเทอะก่อนท างาน และจัด
วางอุปกรณ์ท างานศิลปะไว้บนโต๊ะ หรือจัดให้มีกระดานขาหยั่งส าหรับเด็กเขียนภาพระบายสีน้ า 
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามมีดังนี้ 
 1.วัดสุวรรณจินดาราม 
 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยคูบางหลวง 
 3.ทุ่งนา 
  
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบๆ สถานศึกษา รวมท้ังจัด
สนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอก
สถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษา ส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
บริเวณสนามเด็กเล่น 

ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้ 
สนามเด็กเล่น ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นท่ีส าหรับเล่นของเล่นท่ีมีล้อ รวมทั้งท่ีร่ม ท่ี

โล่งแจ้ง พื้นดินส าหรับขุด ท่ีเล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับปืนป่าย ทรงตัว 
ฯลฯ ท้ังนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ 
และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

ท่ีนั่งเล่นผักผ่อน จัดท่ีนั่งไว้ใต้ต้นไม้ท่ีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรมท่ีต้องการความสงบ หรือ
อาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 
บริเวณธรรมชาติ 

ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามีไม่มากนักอาจปลูกพืชในกระบะหรือ 
กระถาง 
ห้องสมุดโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ในโครงการห้องสมุด 3D  

 โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้และส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนและประชาชน
ท่ัวไปในชุมชนนั้น. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งส าหรับครูใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยบางประการของนักเรียนในด้านรักการอ่าน 
การจัดกิจกรรมการประกวดบรรณารักษ์น้อย การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 

โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจท่ีจะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และ
ต้องการสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียมส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมี
ความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นท่ีเป็นประสบการณ์ตรงท่ี
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เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า จึงจ าเป็นต้องจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการ เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 
ค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 
๑. ความสะอาด ความปลอดภัย 
๒. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
๓.ความสะดวกในการท า กิจกรรม 
๔.ความพร้อมของอาคารสถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องน ้าห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น ้าหนัก จ า นวน สีของส่ือและเครื่องเล่น 
๖.บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดท่ีเล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ 
 
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จึงก าหนดหลักการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
และภายนอกห้องเรียนไว้ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
   จัดบรรยากาศท่ีเน้นความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาการและการจัดการเรียนรู้ของเด็ก จัดให้มีท่ีว่างให้เด็กๆ สามารถท ากิจกรรมได้อย่างสะดวก เน้นให้ห้องเรียนมี
แสงสว่างและสีสันสบายตา มีตู้ส าหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่คนเพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความเป็นระเบียบ และ
การรู้จักเก็บรักษาของใช้ของตนเอง ซึ่งจัดแบ่งพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
๑. พื้นท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 

         ๑.๑ ท่ีแสดงผลงานของเด็ก จัดเป็นแผ่นป้าย หรือท่ีแขวนผลงาน 
              ๑.๒ ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก จัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 

                         ๑.๓ ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก ท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 
               ๑.๔ ท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 

                         ๑.๕ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 
๒. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคล่ือนไหว  

จัดพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถจะท างานได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถ
เคล่ือนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
๓. พื้นท่ีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์  จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุม
หนังสือ มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ ฯลฯ จัดให้มีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุม
อย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก  

 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
  จัดสภาพภายนอกห้องเรียนตามแนวโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่ามอง มีการจัดสวนหย่อมประเภทสวนผักสวนครัว
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็กและชุมชน มีแปลงเกษตรพืชสมุนไพร มีต้นไม้การเรียนรู้ ฝาผนังพูดได้ มีมุมบ้านหลังน้อย 
สนามเด็กเล่นเพื่อสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้อยู่กลางธรรมชาติ เรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ซึ่ง
จัดแบ่งพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
๑. บริเวณสนามเด็กเล่น จัดพื้นผิวของสนามท่ีไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก มีพื้นท่ีส าหรับเล่นของ 



๑๐๓ 
 

เล่นท่ีมีล้อ รวมทั้งท่ีร่ม ท่ีโล่งแจ้ง พื้นดินส าหรับขุด ท่ีเล่นน ้า บ่อทรายพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับปีนป่าย ทรงตัว ฯลฯ ท้ังนี้ไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย และหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง 
ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 
๒.ท่ีนั่งเล่นพักผ่อน จัดท่ีนั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา ส าหรับใช้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรม 
ท่ีต้องการความสงบ หรือจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 
๓.บริเวณธรรมชาติ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว  
การประเมินพัฒนาการ 

โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ถือว่าการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรมประจ าวันและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อน าผลมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์พัฒนาเด็กให้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน โดยยึดหลักการและขั้นตอนการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
หลักการประเมินพัฒนาการ 
๑.ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน า ผลมาพัฒนาเด็ก 
๒. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
๓. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ า วัน 
๔. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
๕. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลายๆด้าน ไม่ใช้การทดสอบ 
 
ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ 
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญา  
๒. วางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมส าหรับใช้บันทึกและประเมินพัฒนาการ  
๓. ด าเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ  
๔. ประเมินและสรุป  
๕. รายงานผล 
๖. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน 
วิธีการประเมิน 

จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านโดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เน้นการ 
ประเมินตามสภาพจริง โดยมีวิธีการประเมินพัฒนาการดังนี้ 
๑. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
๒. การสัมภาษณ์ สนทนา ซักถามเด็ก 
๓. การสัมภาษณ์ สนทนา ซักถามผู้ปกครอง 
๔. การตรวจผลงาน ประเมินชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. การรวบรวมผลงานท่ีแสดงความก้าวหน้าของเด็กรายบุคคล (portfolio) 
๖. การประเมินการเจริญเติบโต 

 



๑๐๔ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑. แบบส ารวจรายการพฤติกรรมของเด็ก 
๒. แบบบันทึกการเลือกเล่นตามมุม 
๓. การบันทึกสุขภาพ 
๔. แบบสัมภาษณ์ 
๕. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๖. แบบบันทึกค าพูด  
 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ดังนี้ 
             ระดับ ๓ หมายถึง ดี 
   ระดับ ๒ หมายถึง ปานกลาง 
   ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
ระยะเวลาประเมิน 
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ก าหนดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้ 
๑.การประเมินระหว่างการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
๒. การประเมินรายภาคเรียน ให้ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และสรุปผล 
๓. การประเมินเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 
เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินพัฒนาการ 
  ๑. สมุดบันทึกพัฒนาการ (อบ.2) 
  ๒. สมุดบันทึกพัฒนาการ (อบ.3) 
  ๓. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดารามก าหนดภารกิจการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
๑. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
 ๑.๑ สร้างความตระหนักให้แก่บุคคล ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
ชุมชน นักเรียน ท้ังนี้เพื่อให้เห็นความส าคัญ ความจ าเป็นท่ีต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา โดยมีข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง มีเอกสารและหลักฐานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความ
สนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐       
  
 ๑.๒ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา โดยมีคณะท างานท่ีรับผิดชอบเอกสารหลักสูตร มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยของบุคลากรในสถานศึกษา และมีบัญชีรายช่ือสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 



๑๐๕ 
 

 
  ๑.๓ ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการการศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการอื่น  ๆ ตามความจ าเป็น และช้ีแจงให้คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
 
  ๑.๔ จัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนชุมชน และข้อมูลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และจะต้องเป็นข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพท้ังในด้านความถูกต้อง เช่ือถือได้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทันเหตุการณ์   
 
๑.๕ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยน าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ชุมชน มาใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังระบบท่ัวท้ังองค์กร ก าหนดเป็นแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกกิจกรรมท่ีเป็น
องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ 
การบริหารจัดการ การปกครอง การพัฒนาวิชาชีพ บุคลากร การบริหารงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน จัดท าเป็นเอกสารให้ทุกคนรับทราบและด าเนินการตามแผนพัฒนาท่ีก าหนดขึ้น   
  
๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงาน องค์กรในชุมชนทุกฝ่ายได้รับทราบด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย และขอความร่วมมือ โดยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ความเคล่ือนไหวของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนทราบ และบุคลากรทุกฝ่ายอาสาท่ีจะช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์                     
๒. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 
 ๒.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๒.๔ ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สาระการเรียนรู้รายปี 
 ๒.๕ ก าหนดการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ ก าหนดการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ๒.๗ ก าหนดการประเมินพัฒนาการ 
 ๒.๘ ก าหนดส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๒.๙ ก าหนดการบริหารจัดการหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดงบประมาณ อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และ
บุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
         
๓. การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร 
 ๓.๑  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน เช่น สะอาดปลอดภัย  สะดวกสบาย 
และส่งเสริมการใฝ่รู้  สนองความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และสัมผัสของเด็ก  จัดเตรียมส่ิงแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก รวมถึงสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุ
จุดหมายในการพัฒนาเด็ก 



๑๐๖ 
 

 ๓.๒ จัดหา เลือกใช้ ท าและพัฒนาส่ือ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐และหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ใช้
ส่ืออย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กท่ีหลากหลาย  
โดยมีแนวทางดังนี้ 
     ๓.๒.๑ จัดท าและจัดหาส่ือท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
     ๓.๒.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๓.๒.๓ จัดท าและจัดหาส่ือ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และส าหรับเสริมความรู้ของผู้สอน 
     ๓.๒.๔ ศึกษาวิธีการเลือกและการใช้ส่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม หลากหลายและสอดคล้องกับ  
วิธีการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ๓ .๒ .๕ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ ท่ี จัดท าขึ้นเองและท่ีเลือกน ามาใช้
ประกอบการเรียนรู้ 
     ๓.๒.๖ จัดหาและจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ท่ีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อศึกษา
ค้นคว้า แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ 
     ๓.๒.๗ จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน
และสังคมอื่น 
     ๓.๒.๘ จัดให้มีการกับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับส่ือ และการใช้ส่ือการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ 
๓.๓ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ใช้หลักการบูรณาการ 
โดยจัดประสบการณ์ผ่านการเล่น พัฒนาเด็กโดยองค์รวม จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริบทท่ีเด็กอาศัยอยู่ ให้เด็กได้เรียนรู้ท้ังกระบวนการ
และผลผลิตผ่านส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยจัดการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 
   ๔. การด าเนินการบริหารหลักสูตร(การใช้หลักสูตร) 
       การด าเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คือการใช้หลักสูตรตามทิศทางท่ีสถานศึกษาก าหนดให้
บรรลุผลส าเร็จ  จัดการเรียนการสอนและด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวิธีการท่ีดีสามารถใช้บริหารจัดการหลักสูตรได้ประสบผลส าเร็จ 
๕. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
   ๕.๑ การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรและงานวิชาการภายในสถานศึกษา  โดย 
จัดระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม
รับผิดชอบมองเห็นภาพความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางแผนการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงดี  
  
บทบาทผู้เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๑.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
       โรงเรียนมีเป้าหมายจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงก าหนดบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
          ๑.๑ ศึกษา ท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
           ๑.๒ คัดเลือกบุคลากรท่ีท างานกับเด็ก เช่น ผู้สอน พี่เล้ียง อย่างเหมาะสม 



๑๐๗ 
 

           ๑.๓ ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาให้ เด็กได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค และ
ปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
           ๑.๔ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
           ๑.๕ เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบก าหนดวิสัยทัศน์ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขอเด็กทุกช่วงอายุ 
           ๑.๖ สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๑.๗ จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
          ๑.๘ สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
          ๑.๙ นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร โดยจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
         ๑.๑๐ ก ากับ ติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและน าผลจากการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
         ๑.๑๑ ก ากับ ติดตาม ให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ เพื่อน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคมและมีความ
ทันสมัย 
 ๒.บทบาทผู้สอนระดับปฐมวัย 
      การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถ
พัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งท่ีจะท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จึงก าหนดบทบาทและ
หน้าท่ีของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ดังนี้ 
                       ๒.๑ บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
        ๒.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีเด็กก าหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเอง และผู้สอนก าหนด
ร่วมกับเด็ก โดยเสริมสร้างพัฒนาการให้ครบทุกด้าน 
      ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทางวิชาการในการผลิต 
กระท า หรือหาค าตอบในส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้อย่าวงมีเหตุผล 
     ๒.๑.๓ กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาท่ีน าไปสู่การ
ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง 
       ๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีสร่างเสริมให้เด็กท ากิจกรรมได้เต็มตาม
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
       ๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ
อย่างสม่ าเสมอ 
      ๒.๑.๖ ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒.๑.๗ ใช้ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
  ๒.๑.๘ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพเด็กเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๒ บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 



๑๐๘ 
 

  ๒.๒.๑ สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญา 
  ๒.๒.๒ ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๒.๓ ฝึกให้เด็กมีความเช่ือมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก 
  ๒.๒.๔ ฝึกการเรียนรู้หน้าท่ี ความมีวินัย และการมีนิสัยท่ีดี 
  ๒.๒.๕ จ าแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
  ๒.๒.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
และมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๒.๓ บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
  ๒.๓.๑ น านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 
  ๒.๓.๒ ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
  ๒.๓.๓ จัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้ 
  ๒.๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัยทัน
เหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร 
               ๒.๔ บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร 
  ๒.๔ .๑ ท าหน้าท่ีวางแผนก าหนดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๒.๔.๒ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ท้ังกายและใจ 
เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ท างานและเรียนรู้ท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  ๒.๔.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 
 ๓.บทบาทของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
      การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาท่ีจัดให้แก่เด็กท่ีผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องส่ือสารกันตลอดเวลา 
เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ดังนั้น โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จึง
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ดังนี้ 
      ๓.๑ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบก าหนดแผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับ
ผู้สอน 
      ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
      ๓.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ๓.๔ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
      ๓.๕ อบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก 
      ๓.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยประสาน
ความร่วมมือกับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 
      ๓.๗ เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรมน าไปสู่การพัฒนาให้
เป็นสถานบันแห่งการเรียนรู้ 



๑๐๙ 
 

      ๓.๘ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            
    ๔. บทบาทของชุมชน 
         การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น 
ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
       ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ชมรมผู้ปกครอง 
       ๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของสถานศึกษา 
       ๔.๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 
       ๔.๔ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
       ๔.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
       ๔.๖ ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วน
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
       ๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท าหน้าท่ีเสนอแนะในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
     การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัด
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กทุก
คนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม มีนโยบายให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องให้ความสนใจต่อการลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาท้ังสองระดับ คือ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ผู้สอน ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆท้ังระบบ โดยก าหนดให้ผู้สอนระดับปฐมวัย กับผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ สร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นผู้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงในช่วงรอยเช่ือมต่อได้เป็นอย่างดี  สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นและ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 
          โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม มีแนวทางในการสร้างการเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าในการเช่ือมต่อโดยเฉพาะระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๓-๕ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยต้อง
ศึกษาหลักสูตรท้ังสองระดับ เพื่อท าความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการท่ีจะเอื้อต่อการเช่ือมโยง
การศึกษาโดยจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมต่อการศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.๑  จัดประชุมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเช่ือมต่อของหลักสูตรท้ัง
สองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อครูท้ังสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 



๑๑๐ 
 

๑.๒  จัดหาเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของท้ังสองระดับมาไว้ให้ครูและบุคลากร
อื่นๆได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ  

๑.๓  จัดกิจกรรมให้ครูท้ังสองระดับมีโอกาสแลกเปล่ียนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ท่ีได้รับจากการอบรม 
ดูงาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น 

๑.๔  จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

๑.๕  จัดให้มีการพบปะ หรือการท ากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ใน
ระหว่างท่ีเด็กอยู่ในระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองจะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียน การสอนของ
บุตรหลานตนได้อย่างถูกต้อง  

๑.๖  จัดกิจกรรมให้ครูท้ังสองระดับได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบางโอกาส  
๑.๗  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียนระดับปฐมวัย

ศึกษาและก่อนเด็กจะเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาท้ังสองระดับและให้
ความร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 

 

๒. ครูระดับปฐมวัย 

 ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และสร้าง
ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ โดยครูอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
     ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งต่อครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ซึ่งจะท าให้ครูระดับ
ประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
   ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ท่ีดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อให้เด็กเกิด
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
   ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ ท้ังท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่น 
 

๓. ครูระดับประถมศึกษา  

ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาการเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้  
    ๓ .๑  จัดกิจกรรมให้ เด็ก พ่อ แม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับครูและห้องเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
    ๓.๒  จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเพื่อให้เด็ก
ได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพื่อช่วยให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
    ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
    ๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมขน 



๑๑๑ 
 

 

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง  และบุคลากรทางการศึกษาต้องท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ และ

เข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรัก ความเอาใจใส่ การดูแลและการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครูและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก 
เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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