
สาระการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นประสบการณ์ส าคัญ  และ
ส่วนท่ีเป็นสาระที่ควรเรียนรู้    ประกอบด้วยเร่ืองราวเกี่ยวกับเด็ก  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว  และสิ่งต่าง  ๆ รอบตัวเด็ก  ดังนี้ 

 1. เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก   เด็กควรรู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่าง  หน้าตาของคน  รู้จัก
อวัยวะต่าง  ๆ  และวิธีการรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  เรียนรู้ท่ีจะ
เล่น  และท าสิ่งต่าง  ๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น  
ความรู้สึก  และแสดงมารยาทท่ีดี  ท้ังนี้  เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเก่ียวกับตนเองแล้ว  เด็ก
ควรจะเกิดแนวคิดดังนี้ 

    ฉันมีชื่อตั้งแต่เกิด  ฉันมีเสียง  รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนใคร  ฉันภูมิใจท่ีเป็นตัว
ฉันเอง   เป็นคนไทยท่ีดี  มีมารยาท  มีวินัย  รู้จักแบ่งปัน  ท าสิ่งต่าง  ๆ ด้วยตนเอง  เช่น  แต่งตัว  
แปรงฟัน  รับประทานอาหาร  ฯลฯ 

     ฉันมีอวัยวะต่าง ๆ  เช่น  ตา  หู  จมูก  ปาก  ขา  มือ  ผม  นิ้วมือ  นิ้วเท้า  ฯลฯ  
และฉันรู้จักวิธีการรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  มีสุขภาพท่ีดี 

   ฉันต้องรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ออกก าลังกาย  และพักผ่อน เพื่อให้
ร่างกายเจริญเติบโต 

    ฉันเรียนรู้ข้อตกลงต่าง  ๆ รู้จักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่นเมื่อท างาน  เล่นคนเดียว  และเล่นกับผู้อื่น 

     ฉันอาจรู้สึกดีใจ  เสียใจ  โกรธ  หรืออื่น ๆ  แต่ฉันเรียนรู้ท่ีจะแสดงความรู้สึก
ในทางท่ีดี  และเมื่อฉันแสดงความคิดเห็น  หรือท าสิ่งต่าง  ๆ ด้วยความคิดของตนเอง  แสดงว่า
ฉันมีความคิดสร้างสรรค์  ความคิดของฉันเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  แต่คนอื่นก็มีความคิดที่ดีเหมือนฉัน
เช่นกัน 

 



 2. เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก   เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้
เร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมท้ังบุคคลต่างๆ  ที่เด็กต้องเก่ียวข้องหรือมี
โอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน  ทั้งนี้  เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วเด็กควรเกิด
แนวคิดดังนี ้

     ทุกคนในครอบครัวฉันเป็นบุคคลส าคัญ  ต้องการท่ีอยู่อาศัย  อาหาร เสื้อผ้า  
และยารักษาโรค รวมท้ังต้องการความรัก ความเอื้ออาทร  ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน  ช่วยกันท างาน
และปฏิบัติตามข้อตกลงภายในครอบครัว  ฉันต้องเคารพ  เชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัว  
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ        ครอบครัวของฉันมีวันส าคัญต่าง  ๆ  เช่น  วันเกิดของ
บุคคลในครอบครัว  วันท าบุญบ้าน  ฯลฯ  ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน 

    สถานศึกษาของฉันมีชื่อ  เป็นสถานท่ีท่ีเด็กๆ มาท ากิจกรรมร่วมกันและท าให้
ได้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ มากมาย  สถานศึกษาของฉันมีคนอยู่ร่วมกันหลายคน  ทุกคนมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ช่วยกันรักษาความสะอาดทรัพย์สมบัติของสถานศึกษา  
ส่วนครูรักฉันและเอาใจใส่ดูแลเด็กทุกคน  เวลาท า กิจกรรมฉันและเพื่อนช่วยกันคิด  ช่วยกันท า  
รับฟังความคิดเห็น  และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

    ท้องถ่ินของฉันมีสถานที่  บุคคล  แหล่งวิทยากร  แหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ  ที่ส าคัญ  
คนในท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่มีอาชีพท่ีหลากหลาย  เช่น  ครู  แพทย์  ทหาร  ต ารวจ  ชาวนา  ชาวสวน  
พ่อค้า  แม่ค้า  ฯลฯ  ท้องถิ่นของฉันมีวันส าคัญของตนเอง  ซึ่งจะมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแตกต่าง
กันออกไป 

    ฉันเป็นคนไทย  มีวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีหลายอย่าง  ฉันและเพื่อนนับถือศาสนาหรือมีความเชื่อท่ีเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันออกไป  ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  ฉันภูมิใจท่ีฉันเป็นคนไทย 

 

 



 3. ธรรมชาติรอบตัว   เด็กควรจะได้รู้จักสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นต้นไม้  ดอกไม้  สัตว์  รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีแวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติ  เช่น  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน  ฯลฯ  แนวคิด
ท่ีควรให้เกิดหลังจากเด็กเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว  มีดังนี้ 

    ธรรมชาติรอบตัวฉันมีท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  สิ่งมีชีวิตต้องการน้ าและ
อาหารเพื่อเจริญเติบโต  สามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะอากาศ  ฤดูกาล  และยังพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน  ส าหรับสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  น้ า  ดิน  หิน  ทราย  ฯลฯ  มีรูปร่าง  สี  ประโยชน์  และ
โทษต่างกัน 

    ลักษณะอากาศรอบตัวแต่ละวันอาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้  บางครั้งฉัน
ทายลักษณะอากาศได้จากสิ่งรอบ  ๆ ตัว  เช่น  เมฆ  ท้องฟ้า  ลม  ฯลฯ  ในเวลากลางวันเป็น
ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก  คนส่วนใหญ่จะตื่นหรือท างาน  ส่วนฉันไปโรงเรียน
หรือเล่น  เวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกจนดวงอาทิตย์ขึ้น  ฉันและคนส่วนใหญ่จะ
นอนพักผ่อนตอนกลางคืน 

    สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน  เช่น  ต้นไม้  สัตว์  น้ า  ดิน  หิน  ทราย  อากาศ  ฯลฯ  
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต  ต้องได้รับการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นรอบ  ๆ ตัวฉัน  
เช่น  บ้านอยู่อาศัย  ถนนหนทาง  สวนสาธารณะ  สถานที่ต่างๆ  ฯลฯ  เป็นสิ่งท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  ทุกคนรวมท้ังฉันช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาสาธารณสมบัติโดยไม่ท าลาย
และบ ารุงรักษาให้ได้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 



 4. สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก   เด็กควรจะได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และเครื่องมือ
สื่อสารต่าง  ๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันของเด็ก  ท้ังนี้เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วเด็กควรเกิด
แนวคิด  ดังนี้ 

    สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีชื่อ  ลักษณะต่าง ๆ กัน  สามารถแบ่งตามประเภท  ชนิด  
ขนาด  สี     รูปร่าง  พื้นผิว  วัสดุ  รูปเรขาคณิต  ฯลฯ 

    สิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉันส่วนใหญ่มีสี  ยกเว้นกระจกใส  พลาสติก  น้ าบริสุทธิ์  
อากาศบริสุทธิ์  ฉันเห็นสีต่างๆ ด้วยตา  แสงสว่างช่วยให้ฉันมองเห็นสี  สีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งท่ี
ฉันสามารถเห็น ตามดอกไม้  เสื้อผ้า  อาหาร  รถยนต์  และอื่น ๆ  สีที่ฉันเห็นมีชื่อเรียกต่าง  ๆ กัน  
เช่น  แดง  เหลือง  น้ าเงิน  ฯลฯ  สีแต่ละสีท าให้เกิดความรู้สึกท่ีต่างกัน  สีบางสีสามารถใช้เป็น
สัญญาณหรือสัญลักษณ์สื่อสารกันได้ 

     การนับสิ่งต่างๆ ท าให้ฉันรู้จ านวนสิ่งของ  และจ านวนนับเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
ฉันเปรียบเทียบสิ่งของต่าง ๆ ขนาด  จ านวน  น้ าหนัก  และจัดเรียงล าดับสิ่งของต่างๆ ตามขนาด  
ต าแหน่ง  ลักษณะที่ต้ังได้ 

    คนเราใช้ตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  เช่น  เงิน  โทรศัพท์  บ้านเลขท่ี  ฯลฯ  ฉัน
รวบรวมข้อมูลง่าย ๆ  น ามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยน าเสนอภาพ  แผนภูมิ  แผนผัง  แผนที่  
ฯลฯ 

    สิ่งท่ีช่วยฉันในการชั่ง  ตวง  วัด  มีหลายอย่าง  เช่น  เครื่องชั่ง  ไม้บรรทัด  
สายวัด  ถ้วยตวง  ช้อนตวง  เชือก  วัสดุ  ฯลฯ สิ่งของอื่น ๆ  บางอย่างฉันอาจคาดคะเนหรือกะ
ประมาณได้ 

    เครื่องมือ  เครื่องใช้มีหลายชนิด  เช่น  เครื่องใช้ในการท าสวน  การก่อสร้าง  
เครื่องใช้ภายในบ้าน  ฯลฯ  คนเราใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง  ๆ  ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน  แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเวลาใช้ เพราะอาจจะเกิดอันตราย  และเกิดความ
เสียหายได้ถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ผิดประเภท  เมื่อใช้แล้วควรท าความสะอาด  และเก็บเข้าที่ให้
เรียบร้อย 



    ฉันเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ด้วยการเดินหรือใช้พาหนะ  พาหนะ
บางอย่างท่ีฉันเห็นเคลื่อนท่ีได้โดยการใช้เครื่องยนต์  ลม  ไฟฟ้า  หรือคนเป็นท าให้เคลื่อนท่ี  
คนเราเดินทางหรือขนส่งได้ทั้งทางบก  ทางน้ า  ทางอากาศ  พาหนะที่ใช้เดินทาง  เช่น  รถยนต์  
รถเมล์  รถไฟ  เครื่องบิน  เรือ  ฯลฯ  ผู้ขับขี่จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่และท าตามกฎจราจร
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  และฉันต้องเดินบนทางเท้า  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย  
สะพานลอย  หรือตรงท่ีมีสัญญาณไฟ  เพื่อความปลอดภัย และต้องระมัดระวังเวลาข้ามด้วย 

    ฉันติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง  ๆ ได้หลายวิธี  เช่น  โดยการไปมาหาสู่  
โทรศัพท์  โทรเลข  จดหมาย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  ฉันทราบข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ 
รอบตัวด้วยการสนทนา  ฟังวิทยุ  ดูโทรทัศน์  และอ่านหนังสือ  หนังสือเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกไปยังผู้อ่าน  ถ้าฉันชอบอ่านหนังสือ  ฉันก็จะมีความรู้ความคิดมาก
ขึ้น  ฉันใช้ภาษาทั้งฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 

 


