
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕63  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต  
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

 
ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ือง หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖3 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
.................................................. 

 
 ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สพฐ ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐   เรื่อง ให้ใช้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   โรงเรียนบึงทับแรต   จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖3)    
บัดนี้ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงได้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบึงทับแรต พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  
๒๕๖3)     

 
ลงนาม  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(นายบุญเลย  ไพโรจน์) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(นายชโนภาส  แก้วจีน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
เร่ือง   ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖3 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 

****************** 
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงทับแรต  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 1  สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สนองนโยบาย คุณธรรมน าความรู้  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  
ท้องถิ่นและสังคม  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

โรงเรียนบึงทับแรต   ได้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สพฐ ๑๒๒๓/
๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   จึงประกาศ
ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖3    ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖3   เป็นต้นไป   ท้ังนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันท่ี  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3    จึงประกาศให้ใช้
หลักสูตรโรงเรียน ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 
                                             (ลงช่ือ) 
                                         (นายชโนภาส แก้วจีน) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  
                   

 

 

 

 

 

 



 
ค าน า 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ท่ีต้องพัฒนาเด็กต้ังแต่ 4 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์    เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในความเป็นชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป                                                                                                                                          

               การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดท าขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและ พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน ให้เต็มตามศักยภาพสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองครอบครัวชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงทับแรตเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
บ้านบึงทับแรต ผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป 

 

                      คณะครูปฐมวัย 
                         โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 



 

                                                                             
                                                                                 หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๑  โรงเรียนบา้นบึงทบัแรต 

 

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ป ี
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 

 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กต้ังแร่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม
เล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนกรเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้มีการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยให้กับเด็กในเขตบริการอย่างท่ังถึง  มุ่งส่งเสริม  พัฒนาให้เด็กมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยในเขตบริการของโรงเรียนได้ครบทุกคน 
 2.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร  ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ภารกิจ 

๑. ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฏีพัฒนาการ แนวคิด 
ทางการศึกษาปฐมวัย หลักการอบรมเล้ียงดู และกระบวนการท างานของสมองด้านการคิดและการจัดการ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์การศึกษาปฐมวัย 
๓. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๔. จัดระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน การดูแลให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเสริม 

หลักสูตร และการสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕. จัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสะท้อนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการ 

เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
๖. จัดระบบการคัดเลือกครู การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อให้สามารถจัดการ 

ศึกษาได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ 
๗. จัดระบบการประเมินพัฒนาการผลลัพท์การเรียนรู้เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ของเด็กปฐมวัย 
๘. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ี 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๙. จัดระบบการประเมินหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัดการ   
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ศึกษาได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์เพื่อส่งผลต่อ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐. การจัดท าโครงการ/งบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ การจัด 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักการ และจุดหมายของหลักสูตร 
 หลักการของหลักสูตร 
 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน 
เด็กกับผู้เล้ียงดู หรือผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดย
ก าหนดหลักการดังนี้ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
๒. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดู และให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
๓. ยึดพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมท่ี 

หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้องต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับ 

พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นการก าหนดความคาดหวังท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยหลังจากจบ
หลักสูตรแล้ว มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จะต้องก าหนดให้ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
จ านวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานท่ี 7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ 
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มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมายของหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้ก าหนดความคาดหวังด้านคุณภาพท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัย และการด าเนินงานด้าน
อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
และวิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษาก าหนด การก าหนดเป้าหมายสามารถก าหนดได้ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มาตรฐานท่ี 1 ร้อยละ  75  ของเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 2 ร้อยละ  75 ของเด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 

ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
มาตรฐานท่ี ๓ ร้อยละ   8๐ ของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานท่ี ๔ ร้อยละ  ๘๐  ของเด็กปฐมวัยช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว 
มาตรฐานท่ี ๕ ร้อยละ  ๘0   ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

มาตรฐานท่ี ๖ ร้อยละ  ๘๐   ของเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาตรฐานท่ี 7 ร้อยละ  ๘0  ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 8 ร้อยละ  85  ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ 

 ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐานท่ี 9 ร้อยละ  ๘0  ของเด็กปฐมวัยใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานท่ี 10 ร้อยละ  ๗๐ ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 11 ร้อยละ  ๗๕ ของเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี 12 ร้อยละ  ๗๕ ของเด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ   

            แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กปฐมวัยมรี่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี ในระดับคุณภาพ   ดีมาก       
มาตรฐานท่ี 2 เด็กปฐมวัยมกีล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

และประสานสัมพันธ์กัน ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กปฐมวัยช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ในระดับ 

คุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๕ เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖ เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7 เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ในระดับ 
คุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 8 เด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
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สังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 9 เด็กปฐมวัยใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 10 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ในระดับ 

คุณภาพ ดี 
มาตรฐานท่ี 11 เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานท่ี 12 เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 

เหมาะสมกับวัย ในระดับคุณภาพ ดี 
 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 
 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต  ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก และสภาพท่ีพึงประสงค์เป็น
ความสามารถตามวัยท่ีคาดหวังให้เกิด บนพื้นฐานพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงอายุ เพื่อน าไปก าหนด
ในสานะการเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการ มีรายละเอียดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 

๑ .๒ .๑  ยอมรั บปร ะทา น
อาหารที่มีประโยชน์และ 
ด่ืมน้ าท่ีสะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ 
ด่ืมน้ าที่สะอาดเมื่อได้ ด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๑ ยอมรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและด่ืมน้ าที่
สะอาดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลั งกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็นเวลา 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรม 
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรม 
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
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มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 
อย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์ 
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนว 
ที่ก าหนดได้ 

๒ . ๑ . ๑  เ ดิ น ต่ อ เ ท้ า ไ ป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง 
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขา 
ข้ึนลงอยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว 
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเน่ืองโดยไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ ว่ิงแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้ 

๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ 
และล าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ 
ทั้ง ๒ ข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน 
ข้ึนจากพ้ืนได้ 

๒.๒ ใช้มือ - ตา ประสาน 
สัมพันธ์กัน 

๒ . ๒ . ๑  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษขาดจากกันได้โดย
ใช้มือเดียว 

๒ . ๒ . ๑  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษตามแนวเส้นตรงได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ป ี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม 
ตามแบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยม 
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม 
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๑ เซนติเมตร ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 เซนติเมตร ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.25 เซนติเมตร ได้ 

 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ 
บางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้ ต า ม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๓ .๒  มี ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓ . ๒ . ๑  ก ล้ า พู ด ก ล้ า
แสดงออก 

๓ . ๒ . ๑  ก ล้ า พู ด ก ล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ 
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ 
ในผลงานและความสามารถ 
ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ 
ในผลงานและความสามารถ 
ของตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออก 
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่ านง าน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่ านง าน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ผ่ า น
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ผ่ า น
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง ท่ า ท า ง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
แ ล ะ แ ส ด ง ท่ า ท า ง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่ าทา ง / เ ค ลื่ อน ไ ห ว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด 

เป็นของตนเองและสิ่งใด 
เป็นของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตากรุณา 
มีน้ าใจ และช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน 
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แบ่งปันผู้อื่นได้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

๕ . ๒ . ๑  ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๑ ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ 
ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีห น้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีห น้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ 
มอบหมายจนส าเร็จ 
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ 
มอบหมายจนส าเร็จ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ 
มอบหมายจนส าเร็จ 
ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ าวัน 

๖ . ๑ . ๑  แ ต่ ง ตั ว โ ด ย มี ผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง 
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และท าความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ 

เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าท่ีด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย 
ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ 
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ 
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ 
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยัดและพอเพียง 
ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่
๗.๒ มีมารยาท 
ตามวัฒนธรรมไทย 
และรักความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณ 
และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณ 
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณ 
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน 
เพลงชาติไทยและ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน 
เพลงชาติไทยและ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง 
เพลงชาติไทยและ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ ดีของสังคมไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๘.๑ ยอมรับความเหมือน 
และความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม 
ร่วมกับเด็กที่แตกต่าง 
ไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม 
ร่วมกับเด็กที่แตกต่าง 
ไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม 
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพ่ือน ๘ .๒ .๑  เ ล่ นหรื อท า ง าน
ร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมมือกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 

๘.๒.๒ ย้ิมหรือทักทายผู้ใหญ่ 
และบุคคลที่คุ้นเคยได้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทาย หรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ย้ิม ทักทาย และพูดคุยกับ
ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ บุ ค ค ล ที่ คุ้ น เ ค ย ไ ด้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น 
ในการเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง 
ข้อตกลงและปฏิบัติ 
ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง 
ข้อตกลงและปฏิบัติ 
ตามข้อตกลงด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
และผู้ตามได้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ 

๘.๓.๓ ยอมรับการ 
ประนีประนอมแก้ไขปัญหา 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 
ด้วยตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น 
เข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และพูดโต้ตอบ 
เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบ 
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโต้ตอบ 
อย่างต่อเน่ือง เชื่อมโยงกับ 
เรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วย 
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค 
อย่างต่อเน่ือง 

๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว 
ต่อเน่ืองได้ 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพและพูด 
ข้อความด้วยภาษาของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ 
ค า พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ียอย่าง 
มีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร ๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง 
ตามแบบ เขียนข้อความ 
ด้วยวิธีที่คิดข้ึนเอง 
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มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๑๐.๑ มีความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 
 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต 
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
และส่วนประกอบของสิ่ ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑ ๐ . ๑ . ๒  จั บ คู่ ห รื อ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
งานเพียงลักษณะเดียว 
 

๑ ๐ . ๑ . ๒  จั บ คู่ แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ ง
ต่ า ง ๆ  โ ดย ใช้ ลั กษณะ ที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ 
ลักษณะข้ึนไป 

สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ 
ตามลักษณะหรือหน้าท่ี 
การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม 
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย 
๑ ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม 
สิ่งต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่ 
๒ ลักษณะข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ 
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
๓ ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ 
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
4 ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ 
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
5 ล าดับ 

๑๐.๒ มีความสามารถ 
ในการคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดข้ึน 
ในเหตุการณ์หรือการกระท า 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุ หรือ 
ผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์ 
หรือการกระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง 
สาเหตุและผลที่เกิดข้ึน 
ในเหตุการณ์หรือการกระท า 
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 
หรือมีส่วนร่วมในการ 
ลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจ 
จะเกิดข้ึน และมีส่วนร่วม 
ในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา 
และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลอง
ผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิด 
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้างทางเลือก
และเลือกวิธี 
แก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๑๑.๑ ท างานศิลปะ 
ตามจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ 
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ 
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเอง โดยมี
การดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ 
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/ 
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
อย่างสร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง 
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง 
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง 
เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและแปลก
ใหม่ 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียนรู้ 
 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ 
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเก่ียวกับ 
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือ 
ที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ 
มาอ่านและเขียนสื่อความคิด 
ด้วยตนเองเป็นประจ า 
อย่างต่อเน่ือง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ 
ร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ 
ของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“ใคร” “อะไร” ในการ 
ค้นหาค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“ที่ไหน” “ท าไม” ในการ 
ค้นหาค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“เมื่อไร” “อย่างไร” ในการ 
ค้นหาค าตอบ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามต้องการ จุดหมายท่ีก าหนด โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จึงก าหนด
โครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 
ช่วงอายุ อายุ 3 – 6 ป ี

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
 ด้านร่างกาย 
 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี
แวดล้อมเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตัว 
 ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 180 วัน/ป ี
 
การจัดเวลาเรียน 
 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1-3 ปีการศึกษา
โดยประมาณ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าการศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง ใน 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน  

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน
ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีก าหนด การก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า ว่าแต่ละ
ช่วงควรเรียนรู้เรื่องอะไรบนหลักการของพัฒนาการเด็กหลักการจัดการศึกษา ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควร
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ความต้องการ ความสนใจของเด็กปฐมวัยส าหรับสาระการเรียนรู้
นั้น ควรพิจารณาเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวเด็ก และข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ สถานท่ีส าคัญ วัฒนธรรมด้าน
อาหาร ประเพณีส าคัญในชุมชน ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ส าคัญ ทีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยอาศัย
ประสบการณ์ของครูผู้สอน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนร่วมกันก าหนดสาระท่ีควรเรียนรู้รายปี ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ความสนใจของเด็กปฐมวัย มีความทันสมัย และควรตรวจสอบความครอบคลุมหัวเรื่องท่ีระบุไว้ 
4 สาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2560 และโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
ได้น ารายละเอียดมาบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 

1. ประสบการณ์ส าคัญ ประสบการณ์ส าคัญในแนวทางส าหรับผู้น าไปใช้ในการออกแบบการจัด 
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท่ีครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

1.1 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี 
โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน หรือกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย สุขนิสัยและ
การรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
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ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๑.๑ การใชก้ล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(๒) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(๓) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างส่ิงต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย
วัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
(๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกัน 
และรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกาย
ตนเอง  
 

(๑) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
(๒) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

 
1.2 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก 

ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็นอัตลักษณ์ 
ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และมีความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 
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ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 

(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ (๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน  
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 
 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 
 

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า
หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
 

1.3 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก 
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม 
เช่นการเล่น การท างานกับผู้อื่นการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว มาใช้ซ้ า 
หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเล้ียงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม  
ท้องถ่ินและความเป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานท่ี 
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๑.๓ .๔ การ มีปฏิสั มพันธ์  มี วินัย 
สมาชิกของสังคม 

(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
มีส่วนร่วมและบทบาท  
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
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(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๓.๕ การเล่นและท างาน  
แบบร่วมมือร่วมใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

1.4 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก 
ได้รับรู้และเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ิงต่างๆด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษาจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผล 
และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆรอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ดังนี้ 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่างๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระท าต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ช้ีแนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวาจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือค าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
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(๑๗) การคาดเดาค า วลี หรือประโยคท่ีมีโครงสร้างซ้ าๆ กัน จากนิทาน 
เพลงค าคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา 

 (๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเองอย่าง
อิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การตัดสินใจ
และแก้ปัญหา 

(๑)  การ สัง เกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และ
ความสัมพันธ์ 
การคิดเชิงเหตุผล ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆ 
ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔)  การเ ล่นกับ ส่ือ ต่างๆ ท่ี เป็นทรงกลม ทรง ส่ี เห ล่ียมมุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรงกรวย 
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆ ตามลักษณะ 
และรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
(๗) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
๘) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ 
ความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด  
สร้างสรรค ์
 

(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
และการแสวงหาความรู้ 

(๑) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่ างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะ 
หาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
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สาระที่ควรเรียนรู้ 
 สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจาก
ได้รับการจัดประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนด
รายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการและความสนใจของเด็กโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ส าคัญท้ังนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 2.1 เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์  การระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเอง รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่ น การรู้จัก
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและท าส่ิงต่างๆด้วยตนเอง
ตามล าพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสมการแสดงมารยาทท่ีดี การมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานท่ีส าคัญใน
ชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ ามันสิริกิตต์  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต  วัดบึงทับแรต (หมู่ ๓) ส านักปฏิบัติธรรมบึง
สว่างอารมณ์ (หมู่ ๔) บึงสาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาชีพภายในโรงเรียนบ้านบึงทับแรต อาชีพของคนในชุมชนได้แก่เกษตรกรรม ท านาข้าว 
ไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง การเล้ียงแพะ ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ วัดบ้านบึงทับแรต 
 (หมู่ ๓) 
 ส านักปฏิบัติธรรมบึงสว่างอารมณ์ (หมู่ ๔) สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
 2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับ ช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช และสัตว์ในท้องถิ่นท่ีเด็กควรรู้จัก ได้แก่ ปลาน้ าจืดสายพันธุ์ต่าง ๆ แพะ พืช
ท้องถิ่นที่เด็กควรรู้จัก ได้แก่ ข้าว  อ้อย  กล้วย มันส าปะหลัง ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ 
ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมท้ังการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการรักษาสา
ธารณสมบัติ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ แหล่งน้ ามันสิริกิตต์ บึงสาธารณะ   
 2.4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจ าวัน 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรงปริมาตร 
น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงินประโยชน์ การใช้
งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคมในชุมชนท่ีเด็กควรรู้จัก เทคโนโลยีและการส่ือสาร
ต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
 

 

 



 

 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาล ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านร่างกาย ม า ต ร ฐ า นที่  ๑  ร่ า ง ก า ย

เจริญเติบโตตามวัย 
และมีสุขนิสัยที่ดี 

๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 
 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน ๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัย

ที่ดี 
๑.๒.๑ ยอมรับประทานที่มี
ประโยชน์และด่ืมน้ าสะอาด
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
-  รับประทานอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ 

๑ . ๒ . ๒  ล้ า ง มื อ ก่ อ น
รั บ ป ร ะ ท า นอ า ห า ร แ ล ะ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
-  วิ ธีระ วังรักษาร่างกายให้
สะอาด 
 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ตัวเด็ก -มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๑.๒.๔ ออกก าลั งกายเป็น
เวลา 

ตัวเด็ก 
- มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกณ ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ในการขว้างการจับ การ
โยน การเตะ 
(๕) การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอย่างอิสระ 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
-  ก า ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ค ว า ม
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น
และภัยใกล้ ตัว รวมทั้ งการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย  
(๑ )  การปฏิบั ติตนให้ปลอดภัย ในกิ จ วัตร
ประจ าวัน 
(๒) การฟังนิทานเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

 มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเน้ือใหญ่
และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

 
 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทางระดับและพ้ืนที่ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับ
ที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว 

 

๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิ่งขีดขวาง
ได้ 

 ๑.๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือทัง้ 
๒ ข้าง 

 ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ในการขว้าง การจับ การ
โยน การเตะ 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๒ .๒  ใ ช้ มื อ - ต า ป ร ะ ส า น

สัมพันธ์กัน 
๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้ 

 
 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การปะ 
และการร้อยวัสดุ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

 ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  ๐ . ๕ 
เซนติเมตรได้ 

 ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและสร้างสิ่งต่างๆ
จากแท่งไม้บล็อก 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

ด้านอารมณ์ มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

๓ . ๑ . ๑  แ ส ด ง อ า ร ม ณ์  
ความรู้สึก ได้ตามสถานการณ์ 

ตัวเด็ก 
- การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

๑.๒.๒ การเล่น 
(๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ 
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง 
 
 
 
 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
     ๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็น
ใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม บ า ง
สถานการณ์ 

ตัวเด็ก 
- การแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
(๒) การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
- การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเอง 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น 
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่  ๔ ชื่นชมและ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

๔.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออก ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

ตัวเด็ก 
- ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี  
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๕) การท างานศิลปะ 

 ๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่ านเสี ยง เพลง
ดนตรี 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๔) การร้องเพลง  

 ๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่ าทาง / เคลื่ อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

มาตรฐานที่  ๕ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

ตัวเด็ก 
- การก ากับตนเอง การเล่น
และท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตาม
ล าพังหรือกับผู้อื่น 

๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การท างานศิลปะแบบร่วมมือ 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา    มี

น้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

ตัวเด็ก 
- การมีคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕ . ๔ . ๑  ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

ตัวเด็ก 
- ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิต
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง  ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน ๖.๑.๒ รับประทานอาหาร

ด้วยตนเอง 
ตัวเด็ก 
-  รับประทานอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
- วิธีระวังรักษาร่างกาย        ให้
สะอาด 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ เข้า

ที่ด้วยตนเอง 
 ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ

บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๖.๒.๒ เ ข้าแถวตามล า ดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใช้สิ่ งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
- ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า   

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- สถานศึกษาชุมชน 
- สถานที่ส าคัญในชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
    - แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
 

ธรรมชาติรอบตัว 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การรักษาสาธารณสมบัติ 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่  ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 

๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
- การแสดงมารยาทที่ดี 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 
-ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ
เป็นไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินที่อาศัย
และประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ

ขอโทษด้วยตนเอง 
 ๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ

ความเป็นไทย 
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ
เป็นไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
 (๒ )  ก า รปฏิ บั ติ ตนตาม วัฒ นธร ร ม ท้ อ ง
ถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

มาตรฐานที่  ๘  อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๘.๑ ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน 

ตัวเด็ก 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 

 ๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๘.๒.๒ ย้ิมทักทายหรือพูดคุย

กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้ด้วยตนเอง 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
-  มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 
๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๘ .๓ . ๑  มี ส่ ว น ร่ ว ม ส ร้ า ง
ข้ อ ตก ล ง และ ปฏิ บั ติ ต าม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

ตัวเด็ก 
- การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ
ผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือ ร่วมใจ 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่  ๙  ใ ช้ ภ าษ า

สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง 

ตัวเด็ก 
- การรู้จักประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
-  บุ ค ค ล ต่ า ง ๆ ที่ เ ด็ ก ต้ อ ง
เก่ียวข้องหรือใกล้ชิด 
-  สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ก า ร ม ใ ช้ ภ า ษ า เ พ่ื อ สื่ อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๓) การฟังเพลงนิทาน ค าคล้องจอง  
(๕) การพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเน่ือง 

บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
- ครอบครัว 
- บุคคลตาสงๆที่ เด็กเกี่ยวข้อง
สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพ 
ของคนในชุมชน 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเห ตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระท า
ต่างๆ 

๙.๒ อ่ าน เ ขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์
ค าพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- ครอบครัว 
 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพนิทานหลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 
 
 
 
 
 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
    - บุคคลต่างๆที่เด็กเกี่ยวข้อง

สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพ 
ของคนในชุมชน 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล าพังการอ่าน
ร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษรค าและ
ข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนเองหรือ
ค าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการ
อ่านหรือการเขียนของผู้ใหญ่ 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร ตัวเด็ก 
- ชื่อ นามสกุล 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(๒๐) เขียนร่วมกันตามโอกาสและการเขียน
อิสระ 
(๒๑) การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็กค า
คุ้นเคย 
(๒๒)  การคิดสะกดค าและ เ ขียน เ พ่ื อสื่ อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๑๐ มีความ 

สามารถ ในการคิ ดที่ เ ป็ น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

๑๐.๑ มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจาก
การสัง เกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

ตัวเด็ก 
- รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
-ชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ 
พืช  
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- รู้จักชื่อ ลักษณะ สี  ผิวสัมผัส 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- สถานศึกษา ชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมอง
ที่ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต าแหน่งทิศทางและ
ระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระท า ภาพวาด 
ภาพถ่ายและรูปภาพ 

๑ ๐ . ๑ . ๒  จั บ คู่ แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สัง เกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 
 
 
 
 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ขน า ด  รู ป ร่ า ง  รู ป ท ร ง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๔) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย 
 
 
 
 
 
 



 

 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม

สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย ๑ 
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ขน า ด  รู ป ร่ า ง  รู ป ท ร ง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
- เงิน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง 
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน 
(๗) การท าซ้ า การต่อเติมและการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของ
สิ่งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 

   ๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๔ 
ล าดับ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ขน า ด  รู ป ร่ า ง  รู ป ท ร ง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
- เงิน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของ
สิ่งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๑๐.๒ มีความสามารถในการ

คิดเชิงเหตุผล 
๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆรอบตัว 
- เวลา 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๔) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 

๑ ๐ . ๒ . ๒  ค า ด เ ด า  ห รื อ
คาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดข้ึนหรือ
มีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูล 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆรอบตัว 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่ อ ง
ง่ ายๆ และเริ่ม เรียนรู้ ผลที่
เกิดข้ึน 

ธรรมชาติรอบตัว 
- ดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ 
ภัยธรรมชาติ 
-  แ ร ง แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล   การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

 ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
( ๑ ๙ )  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๑๑               มี

จิ นตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์ 

๑๑ .๑  ท า ง านศิ ลปะตาม
จินตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมหรือมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

ตัวเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆรอบตัว 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
(๑) การรับรู้และการแสดงความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อวัสดุของเล่นและชิ้นงาน 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง 
จากวัสดุที่หลากหลาย 

๑ ๑ . ๒  แ ส ด ง ท่ า ท า ง /
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม่ 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดี
ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ มี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑ มี เจตคติที่ ดี ต่อการ
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่
พบเห็น 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 
(๑) การส ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของ
สงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 

 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
  

๑๒.๒ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการของ
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
- รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
- พืช สัตว์ ดิน น้ า ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
-  แ ร ง แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
- ยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
  

๑๒.๒ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตามวิธีการของ
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
- รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
- พืช สัตว์ ดิน น้ า ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
-  แ ร ง แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
- ยานพาหนะ 
- การคมนาคม เทคโนโลยีและ
การสื่ อสาร ต่างๆที่ ใช้อ ยู่ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
    ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ รั ก ษ า

สิ่งแวดล้อม 
 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“ที่ ไหน” “ท าไม” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาล ๓ อายุ ๕ - ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านร่างกาย มา ต ร ฐ า นที่  ๑  ร่ า ง ก าย

เจริญเติบโตตามวัย 
และมีสุขนิสัยที่ดี 

๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 
 
 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัย
ที่ดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทานที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ด่ืมน้ าสะอาดด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
-  รับประทานอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๑ . ๒ . ๒  ล้ า ง มื อ ก่ อ น
รั บ ป ร ะ ท า นอ า ห า ร แ ล ะ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
-  วิ ธีระ วังรักษาร่างกายให้
สะอาด 
 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ตัวเด็ก -มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๑.๒.๔ ออกก าลั งกายเป็น
เวลา 

ตัวเด็ก 
- มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกณ์ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ในการขว้างการจับ การ
โยน การเตะ 
(๕) การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอย่างอิสระ 
 
 
 
 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
๑.๓.๑ เล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

ตัวเด็ก 
-  ก า ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ค ว า ม
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น
และภัยใกล้ ตัว รวมทั้ งการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
 (๑) การปฏิบั ติตนให้ปลอดภัยในกิจ วัตร
ประจ าวัน 
๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย  
(๒) การฟังนิทานเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเน้ือใหญ่
และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

 
 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปใน
ทิศทางระดับและพ้ืนที่ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ืองโดย
ไม่เสียการทรงตัว 

  

๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิ่งขีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 ๑.๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง 
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ข้ึนจากพ้ืนได้ 

 ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของ
การใช้กล้ามเน้ือใหญ่ในการขว้าง การจับ การ
โยน การเตะ 
 
 
 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๒ .๒  ใ ช้ มื อ - ต า ป ร ะ ส า น

สัมพันธ์กัน 
๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้ 

 
 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การปะ 
และการร้อยวัสดุ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

 ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  ๐ . ๒ ๕ 
เซนติเมตรได้ 

 ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและสร้างสิ่งต่างๆ
จากแท่งไม้บล็อก 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 

ด้านอารมณ์ มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

๓ . ๑ . ๑  แ ส ด ง อ า ร ม ณ์  
ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

ตัวเด็ก 
- การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

๑.๒.๒ การเล่น 
(๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 
๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ 
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง 
 
 
 
 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
     ๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็น
ใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
สถานการณ์ 

ตัวเด็ก 
- การแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
(๒) การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

ตัวเด็ก 
- การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเอง 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น 
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม 
 
 
 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่  ๔ ชื่นชมและ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

๔.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออก ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

ตัวเด็ก 
- ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี  
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๕) การท างานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่ านเสี ยง เพลง
ดนตรี 

 ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
(๔) การร้องเพลง  

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงท่ าทาง / เคลื่ อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี 

 ๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

มาตรฐานที่  ๕ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
- การก ากับตนเอง การเล่น
และท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตาม
ล าพังหรือกับผู้อื่น 
 
 
 
 

๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การท างานศิลปะแบบร่วมมือ 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา    มี

น้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

ตัวเด็ก 
- การมีคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

 ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและท่าทาง
รั บ รู้ ค ว ามรู้ สึ กผู้ อื่ นอ ย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 ๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕ . ๔ . ๑  ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนส า เ ร็ จ ด้ วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
- ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิต
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว 

 ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
-  รับประทานอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ 
 
 
 
 

 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้



 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๖.๑.๓ ใช้และท าความสะอาด

หลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
- วิธีระวังรักษาร่างกาย        ให้
สะอาด 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๔) การดูแลห้องน้ า ห้องส้วมร่วมกัน 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ เข้า
ที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 

 ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

๖.๒.๒ เ ข้าแถวตามล า ดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
 

 ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๖.๓.๑ ใช้สิ่ งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง 

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
- ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า  
 
 
  

 

 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ สาระการเรียนรู ้



 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- สถานศึกษาชุมชน 
- สถานที่ส าคัญในชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การรักษาสาธารณสมบัติ 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่  ๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในห้องเรียน 

๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
- การแสดงมารยาทที่ดี 
บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และความเป็นไทย-ศาสนา 
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ
เป็นไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินที่อาศัย
และประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 
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สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
     ๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ

บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 

 ๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ
เป็นไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
 (๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม             ท้อง
ถ่ินที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

มาตาฐานที่  ๘  อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
 
 
 

๘.๑ ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน 

ตัวเด็ก 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
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สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมมือ

กับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 
 ๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๘.๒.๒ ย้ิมทักทายหรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
-  มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 
๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๘ .๓ . ๑  มี ส่ ว น ร่ ว ม ส ร้ า ง
ข้ อ ตก ล ง และ ปฏิ บั ติ ต าม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
- การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ
ผู้ ต า ม ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ 

 ๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบร่วมมือ ร่วมใจ 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 
 
 
 
 

 ๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่  ๙  ใ ช้ ภ าษ า

สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเน่ือง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

ตัวเด็ก 
- การรู้จักประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
-  บุ ค ค ล ต่ า ง ๆ ที่ เ ด็ ก ต้ อ ง
เก่ียวข้องหรือใกล้ชิด 
-  สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ก า ร ม ใ ช้ ภ า ษ า เ พ่ื อ สื่ อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๓) การฟังนิทาน ค าคล้องจอง บทละครหรือ
เรื่องรางต่างๆ 
(๕) การพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองหรือผู้เล่าเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

๙ .๑ .๒  เ ล่ า เป็ น เ รื่ อ ง ราว
ต่อเน่ืองได้ 

บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
- ครอบครัว 
- บุคคลต่างๆที่เด็กเกี่ยวข้อง
สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพ 
ของคนในชุมชน 
 
 
 
 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการ
กระท าต่างๆ 
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สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
    สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพ 

ของคนในชุมชน 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

(๑๑) อ่านอย่างอิสระตามล าพังการอ่านร่วมกัน 
การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษรค าและ
ข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนเองหรือ
ค าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการ
อ่านหรือการเขียนของผู้ใหญ่ 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีทีค่ิดข้ึนเอง 

ตัวเด็ก 
- ชื่อ นามสกุล 
- ค าคุ้นเคย 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(๒๐) เขียนร่วมกันตามโอกาสและการเขียน
อิสระ 
(๒๑) การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็กค า
คุ้นเคย 
(๒๒) การที่สะกดและเขียนเพ่ือสื่อความหมาย
ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
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สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๑๐ มีความ 

สามารถ ในการคิ ดที่ เ ป็ น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

๑๐.๑ มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

๑ ๐ . ๑ . ๑  บ อ ก ลั ก ษ ณ ะ
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจาก
การสัง เกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

ตัวเด็ก 
- รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
-ชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ 
พืช  
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- รู้จักชื่อ ลักษณะ สี  ผิวสัมผัส 
บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
- สถานศึกษา ชุมชน 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมอง
ที่ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต าแหน่งทิศทางและ
ระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระท า ภาพวาด 
ภาพถ่ายและรูปภาพ 

๑ ๐ . ๑ . ๒  จั บ คู่ แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ ๒ 
ลักษณะข้ึนไป 
 
 
 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ขน า ด  รู ป ร่ า ง  รู ป ท ร ง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๔) การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยม ทรงกระบอก กรวย 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม

สิ่ ง ต่ า ง ๆ  โ ดย ใช้ ต้ั ง แ ต่  ๒ 
ลักษณะข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ขน า ด  รู ป ร่ า ง  รู ป ท ร ง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
- เงิน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๕) การคัดแยกการจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่ง
ต่างๆตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง 
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน 
(๗) การท าซ้ า การต่อเติมและการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของ
สิ่งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ 
ล าดับ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ขน า ด  รู ป ร่ า ง  รู ป ท ร ง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
- เงิน 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของ
สิ่งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
 
 
 

 

 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๑๐.๒ มีความสามารถในการ

คิดเชิงเหตุผล 
๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่ เกิด ข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วย
ตนเอง 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆรอบตัว 
- เวลา 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๔) การบอกแล้วเรียงล าดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนและมีส่วนร่วมในการ
ลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆรอบตัว 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่ อ ง
ง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

ธรรมชาติรอบตัว 
- ดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ 
ภัยธรรมชาติ 
-  แ ร ง แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้า ง
ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ เ ลื อ ก วิ ธี
แก้ปัญหา 

 ๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
( ๑ ๙ )  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการแก้ปัญหา 
 
 
 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ 
๑๑ .๑  ท า ง านศิ ลปะตาม
จินตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

ตัวเด็ก 
บุคคลและสถานที่แวดล้อม
เด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆรอบตัว 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
(๑) การรับรู้และการสร้างความคิดความรู้สึก
ผ่านสื่อวัสดุของเล่นและชิ้นงาน 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง 
จากวัสดุที่หลากหลาย 

๑ ๑ . ๒  แ ส ด ง ท่ า ท า ง /
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด 
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม่ 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา
ท่าทางการเคลื่อนไหวและศิลปะ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดี
ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ มี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑ มี เจตคติที่ ดี ต่อการ
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมา
อ่านและเขียนสื่อความคิดด้วย
ตน เ อ ง เ ป็ นป ร ะ จ า อ ย่ า ง
ต่อเน่ือง 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 
(๑) การส ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของ
สงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 
 
 
 
 
 

 



 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู ้

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
   ๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา

ความรู้ 
(๑) การส ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของ
สงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 

๑๒.๒ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
ส งสั ย ต่ า ง ๆตาม วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลายด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 
- รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
- แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
- แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ธรรมชาติรอบตัว 
- พืช สัตว์ ดิน น้ า ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
-  แ ร ง แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใ น
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
- ยานพาหนะ 
- การคมนาคม เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ต่างๆที่ ใช้อ ยู่ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 

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

  

 



 

 

การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ 
ผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง
เกิดการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการจัดประสบการณ์ 
แนวทางการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 

๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 

อยา่งสมดุลและต่อเนื่อง 
๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ 

บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ 

ของเด็ก 
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ 

การจัดประสบการณ์ พร้อมท้ังน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง  

ท่ีเหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ประกอบด้วย 
  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ของ EF.Skinner(การเสริมแรง) 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura(การเรียนรู้จากการสังเกตหรือเลียนแบบ) 
  ทฤษฎีกลุ่มประมวลสารสนเทศ(ส่งเสริมการคิดด้าน Metacognition) พหุปัญญา 

๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้ลงมือกระท า เรียนรู้ 
ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้เคล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 
  การเรียนรู้แบบ Project Approach (โครงการ) 
  การเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา 
  การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  การเรียนรู้แบบ Whole Langugaae (ภาษาธรรมชาติ)  
  การเรียนรู้ตามแนว Brain Based Learning (BBL) 
  การเรยีนรูต้ามแนว Executive Function (EF) 

๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการท้ังกิจกรรม ทักษะ และสาระการ 
เรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง และองค์ความรู้ในท้องถิ่นก าแพงเพชร 

๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และน าเสนอ 
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 

๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 

๒.๗ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตาม 
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย  



 

 

ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๘ จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพ 

จริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ท้ังการวางแผน  

การสนับสนุนส่ือ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
๓. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลาย 
รูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่า แต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร ท้ังนี้
การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและ
สภาพชุมชน ท่ีส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรมประจ าวัน มี
หลักการจัดกิจกรรมประจ าวันและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 

๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
๓.๑.๑ ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ 

เด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่นวัย ๓ - ๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘ - 
๑๒ นาทีวัย ๔ - ๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาทีวัย ๕ - ๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที 

๓.๑.๒ กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา 
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที 

๓.๑.๓ กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ  
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐ - ๖๐ นาที 

๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม 
ท่ีใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้ริเริ่ม และ
ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เปน็ผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้ครบทุกประเภท ท้ังนี้ กิจกรรมท่ี
ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ 
ไม่เหนื่อยเกินไป 

๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรรมประจ าวัน 
การเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจัดในแต่ละวัน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้
ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรม ให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว  
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคล่ือนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปา่ยเล่นอิสระ เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
                    ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ - นิ้วมือ 
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม
การศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน 
ดินเหนียว 

๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง 
ให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน



 

 

การเล่น ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออก 
อยา่งเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน 
รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมท้ังระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่น หรือท างานเสร็จ 

๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต จ าแนก
เปรียบเทียบ สืบเสาะหาความรู้ สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอก
สถานท่ี เล่นเกมการศึกษา ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างช้ินงานและท ากิจกรรมท้ังเป็น
รายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 

๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารถา่ยทอดความรู้สึก 
นึกคิดความรู้ ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถต้ังค าถามในส่ิงท่ีสงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทาง
ภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรม
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า
เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

   การก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมเอจัดท าตารางกิจกรรมประจ าวันสามารถด าเนินการไ ด้หลากหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ประเด็นส าคัญ ผู้สอนต้องค านึงถึงความครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ข้อเสนอแนะ
เพื่อพิจารณาโดยประมาณซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้ 

 

รายการพัฒนา 
อายุ 3 ปี 

ช่ัวโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ 4 ปี 
ช่ัวโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ 5 ปี 
ช่ัวโมง : วัน 
(ประมาณ) 

1.การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 
( ร วม ท้ั ง ก าร ช่ วยตน เอง ในการแ ต่ง กายการ
รับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน) 

3 2 1/2 2 1/4 

2.การเล่นเสรี 1 1 1 
3.การคิดและคิดสร้างสรรค์ 1 1 1 
4.กิจกรรด้านสังคม 1/2 3/4 1 
5.กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ 3/4 3/4 3/4 
6.กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยผู้สอน 3/4 1 1 
เวลาโดยประมาณ 7 7 7 

 ส าหรับทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน อายุ 3 ปี จะใช้เวลามากกว่า เมื่ออายุมากขึ้นเวลาจะลดลง เพราะเด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเอง อายุ 3 ปี มีกิจกรรมทางสังคมท่ีต้องฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาน้อยลง 



 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  20 นาที 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์    50 นาที 
3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์   30 นาที 
4. กิจกรรมกลางแจ้ง    30 นาที 
5. กิจกรรมเกมการศึกษา   30 นาที 
6. กิจกรรมเล่นตามมุม    20 นาที 
7. เสริมทักษะคอมพิวเตอร์   60 นาที/สัปดาห์ๆละ 1 ครั้ง 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
เวลา กิจกรรม มาตรฐาน 

07.00 – 08.00 
08.00 – 08.30 
 
08.30 – 08.50 
08.50 -09.20 
09.20 – 09.30 
09.30 – 10.00 
10.00 – 10.30 
10.30 – 11.20 
11.20 – 11.40 
11.40 – 12.20 
12.20 – 12.40 
12.40 – 14.30 
14.30 – 14.45 
14.45 – 15.00 
15.00 – 15.30 
 

รับเด็ก ทักทาย และสนทนากับผู้ปกครอง 
กิจกรรมหน้าเสาธง : เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมยิ้มไหว้ 
ทักทายกัน นั่งสมาธิ เล่าข่าว อบรม กายบริหาร 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ด่ืมนม 
กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมสร้างสรรค์/กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมเล่นตามมุม 
รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
นอนพักผ่อน 
เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า 
รับประทานอาหารว่าง 
เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
 
 
มฐ.1(1.1.1) 
มฐ.1(1.2.4) 
มฐ.1(1.2.1) 
 
มฐ.1(1.2.1,1.2.2) 
 
มฐ.1(1.2.3) 
 
 
มฐ.1(1.2.1,1.2.2) 
 
มฐ.1(1.2.3) 

หมายเหตุ 1. ตารางกิจกรรมประจ าวันนี้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
  2. กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์แทนในกิจกรรมสร้างสรรค์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. กิจกรรมเสรี หรือการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมท่ีให้โอกาสเด็กเล่นอย่างอิสระ ประกอบด้วย 
มุมต่างๆ ควรจัดไม่น้อยกว่า 5 มุม/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม 
และจินตนาการ โดยใช้งานศิลปะหรือวิธีการอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.กิจกรรมเคล่ือนไหว และจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้ใช้การรับรู้ทางสมองและส่ังร่างกาย 

เคล่ือนไหวในส่วนต่างๆโดยใช้เสียงเพลง จังหวะดนตรี นอกจากนี้ยังส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมกลุ่มใหญ่ หรือกิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรม      
ท่ีมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ และการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่องเป็นกระบวนการพัฒนาภาษา การติด การแก้ปัญหา เพื่อให้เด็ก
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย จ าเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเล่านิทาน  การสาธิต การทดลอง/
ปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานท่ี การเล่นบทบาทสมมุติ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้มีโอกาสไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลังกาย  
เคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ อาจเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างอิสระ เช่น การวิ่ง เดิน ปีนป่าย 
การเดินทรงตัว การเล่นกับเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา เกมการละเล่นต่างๆ หรือ การเล่นน้ าและทราย การเล่นมุมช่าง
ไม้ 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการเล่นกับส่ือ/ของเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา มีกฎ 
กติกาง่ายๆ ฝึกทักษะการคิดต่างๆ ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีความส าคัญ เนื่องจากหลักสูตรก าหนดว่า เด็กจะเรียนรู้ท้ังในสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยค านึงถึงธรรมชาติ ความต้องการ 
ความสนใจ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งสถานศึกษาจะต้อง
แสดงภาพของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ท่ีมีท้ังด้านจิตภาพ และกายภาพไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติคนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาเด็กบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มี
ประเด็นส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
บรรยากาศภายในห้องเรียนด้านจิตภาพของเด็กปฐมวัย ต้องมีความปลอดภัย ความสะอาด มีความเป็น

ระเบียบ เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง เด็กรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ เป็นมิตร และเป็นสุข 
ส าหรับบรรยากาศด้านกายภาพ ประกอบด้วย 
1. พื้นท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 

1.1 ท่ีเก็บแฟ้มผลงานเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 
1.2 ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 
1.3 ท่ีเก็บเครื่องใช้ของครูผู้สอน เช่นอุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้อื่นฯลฯ 
1.4 ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือท่ีเด็กสนใจ 

 2. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว และการเคล่ือนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถจะ
ท างานได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ จาก
กิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
 3. พื้นท่ีจัดมุมเล่น หรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสม นอยู่กับสภาพของห้องเรียน 
จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล๊อกอยู่ห่างาจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติอยู่ติดกับมุม
บล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กับมุมศิลปะ ฯลฯ ท่ีส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่าง
เสรี ประมาณวันละ 60 นาที การจัดมุมเล่น ได้แก่ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ มุม
ศิลปะ ผู้สอนควรคะนึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 
  3.1 ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย 3-4 มุม ท้ังนี้ขึ้นกับพื้นท่ีของห้อง 
  3.2 ควรมีการผลัดเปล่ียนส่ือการเล่นตามมุมบ้าน ตามความสนใจของเด็ก 
  3.3 ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้ว ปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่อง ผีเส้ือ 
ผู้สอนอาจจัดให้มีการเล้ียงหนอน หรือมีผีเส้ือสต๊าฟใส่กล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษา หรือมุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 



 

 

  3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ท้ังนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ อยากรู้ 
อยากเข้าเล่น 
  3.5 ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า เมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุก
อย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 

 
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารบริเวณรอบๆโรงเรียน รวมทั้งจัดสนาม

เด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน     และบริเวณรอบนอกโรงเรียน 
ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา  
ส่ิงต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก 

บริเวณสนามเด็กเล่น 
ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้ 
สนามเด็กเล่น ควรมีพื้นท่ีผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นท่ีส าหรับเล่นของเล่นท่ีมีล้อ รวมทั้งท่ีร่ม 

ท่ีโล่แจ้ง พื้นดินส าหรับขุด ท่ีเล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับป่ายปีน ทรงตัว 
ฯลฯ ท้ังนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่     ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ 
และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

ท่ีนั่งเล่นพักผ่อน จัดท่ีนั่งเล่นไว้ใต้ต้นไม้ท่ีมีร่วมเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรม  ท่ีต้องการความ
สงบ หรือาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริเวณธรรมชาติ 
ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามีไม่มากนัก อาจปลูกพืชในกระบะหรือ

กระถาง 
 

 

 

 

 



 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหา จากครู หรือจากท่ีครูจัดเด็ก
ได้ลงมือกระท า สัมผัส ค้นหา ด้วยตนเอง เพื่อท าให้เด็กเกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้น อยากเรียนรู้ และอยากมาโรงเรียน 
ซึ่งประเมินได้จากผลลัพท์การเรียนรู้ท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัย ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควรมีส่ือท้ังท่ีเป็นประเภท 2 มิติ และ/หรือ 3 มิติ ท่ีเป็นส่ือของจริง ส่ือ
ธรรมชาติ ส่ือท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก ส่ือสะท้อนวัฒนธรรม ส่ือท่ีปลอดภัยต่อตัวเด็ก ส่ือเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุก
ด้าน ส่ือท่ีเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า โดยการจัดการให้ส่ือเริ่มต้นจาก ส่ือของจริง ภาพถ่าย ภาพโครง
ร่าง และสัญลักษณ์ ท้ังนี้การใช้ส่ือต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความ
ต้องการของเด็กท่ีหลากหลาย โรงเรียนควรน าเสนอท่ีมีอยู่ หรือจัดหาในหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังในรูปแบบการ
บรรยาย และภาพถ่าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เกมการศึกษา กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมกลางแจ้ง ควรเสนอท้ังการเลือกส่ือ การจัดหาส่ือ การใช้ส่ือ การประเมินการใช้ส่ือ 
 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชน 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นแหล่งท่ีให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ซึ่งจัดไว้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียน 
สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ภายในโรงเรียน ในการจัดและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ของแต่ละโรงเรียนมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน สวนต่างๆในโรงเรียน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นสถานท่ี บุคคล เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและวันส าคัญทาง
ราชการ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น และเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยข้อมูล ความรู้หลากหลาย ประเภทแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น เช่น 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต 
 

 
 
 
 
 

2. แหล่งน้ ามันสิริกิตต์ิ 
 
 
 
 
 



 

 

3. วัดบ้านบึงทับแรต (หมู่ 3 ) 

 

 

 

 

4.ส านักปฏิบัติธรรมบึงสว่างอารมณ์ 

 

 

 

 

4. บึงสาธารณะ 

 

 

 

 

5. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

          

6. สวนกล้วย อ้อย ข้าว ไร่มันส าปะหลัง ของเกษตรกรในต าบลบึงทับแรต 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศกึษา (Anti-Corruption Education) ในระดับปฐมวัย 

กรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรยีนรู้ ดา้นการป้องกันการทุจรติ โดย

ที่ประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ

ป้องกันการทุจรติ หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบดว้ย   

1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

2) ความอายและความไมท่นต่อการทุจริต   

3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจรติ   

4) พลเมืองและความรับผิดชอบตอ่สังคม 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัย จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ช่ัวโมง จัดท าเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในช่วงวัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อหลักสูตรต้านทุจริตศกึษา (Anti-Corruption Education) ในระดับปฐมวัย   “รายวิชาเพ่ิมเตมิ การ

ป้องกันการทุจรติ” 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้

และสื่อประกอบการเรียนรู้  ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้ เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้

สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับปฐมวัย 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม  จิตพอเพียง การไมย่อมรับและไม่

ทนต่อการทุจริต  โดยใช้ช่ือว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรที่  ๑ หลักสูตร

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยมีแนวทางการน าไปใช้ตามความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรียน  ดังนี้ 

๑.น าไปจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเตมิของโรงเรียน 

๒.น าไปจัดในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๓.น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  (สาระหน้าที่พลเมือง)  หรือน าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

๒. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักเรยีนปฐมวัย  

๒.๑ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒.๒ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมท่นต่อการทุจริต  

๒.๓ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อตา้นการทุจริต  

๒.๔ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม  

๒.๕ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  



 

 

๒.๖ ปฏิบัตตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  

๒.๗ ปฏิบัตตินเป็นผูท้ี่ STRONG / จิตพอเพียงต่อตา้นการทุจริต  

๒.๘ ปฏิบัตตินตามหน้าที่พลเมืองและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม  

๓. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ

สังคมในการต่อต้านการทุจริต   โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัตจิริง การท า

โครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ  การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน

และการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจรติ 

๔.ผลการเรยีนรู้ 

๑. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมท่นต่อการทุจริต 

๓. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อตา้นการทุจริต 

๔. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๖. ปฏิบัตตินเป็นผูล้ะอายและไมท่นต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๗. ปฏิบัตตินเป็นผูท้ี่ STRONG / จิตพอเพียงต่อตา้นการทุจริต 

๘. ปฏิบัตตินตามหน้าที่พลเมืองและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อตา้นและป้องกันการทุจรติ 

รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 

                ทฤษฎี Executive Functions (EF)   เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็น

ล าดับขั้นตอน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่หลากหลาย ไมไ่ด้เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ    ในเด็กเล็ก

สามารถฝึกฝนทักษะทั้ง ๙ ดา้นในชีวิตประจ าวันได ้เช่นการฝึกฝนการออกก าลังกาย ฝึกควบคุมความ

ต้องการ สร้างวินัยให้รู้จักรอ เข้าคิว ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ฝึกเข้าใจความรู้สึกของตนเองและ

ผู้อื่น มีกจิกรรมให้ฝึกความจ า ฝึกสมาธิให้เด็กไดม้ีโอกาสออกไปเผชญิส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ พบเพ่ือนใหม่ 

ไมอ่ยู่ในบ้านเท่านัน้ 

     หลีกเลี่ยงของเล่นส าเร็จรูป ที่ไม่ช่วยให้เด็กคิดค้นแก้ปัญหา ควรจัดกิจกรรมการเล่นที่

หลากหลาย โดยเฉพาะได้เรียนรู้และลงมือท าด้วยตนเอง  ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เด็กๆ จะได้ฝึกการ

วางเป้าหมาย การจัดล าดับก่อนหลังการอดทนพากเพียร สังเกตเรียนรู้ขั้นตอนการท างานเมื่อเจอปัญหา



 

 

ได้ฝึกคิดหาทางออกใหม่ๆ รวมทั้งเมื่อเสร็จแล้วมีโอกาสฝึกประเมินผลอย่างง่ายๆ ว่าดี ไม่ดีอย่างไร  และ

ให้ก าลังใจเมื่อเด็กท าส าเร็จจะประกอบดว้ยทักษะ 3 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ 1 ทักษะพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 

 ๑. Working memory ความจ าที่น ามาใช้งาน คือความสามารถในการเก็บประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บใน

คลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ 

          ๒. Inhibitor Control การยับย้ังช่ังใจ คิดไตร่ตรอง ควบคุมแรงปรารถนาของตัวเองในระดับที่

เหมาะสม 

          ๓. Shift หรือ Cognitive Flexibility คือความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด เปลี่ยนจุดสนใจ 

เปลี่ยนโฟกัสหรือเปลี่ยนทิศทางให้เหมาะสมกับสถานการณท์ี่เกิดขึน้  

กลุ่มที่ 2 ทักษะก ากับตนเองประกอบดว้ย 

           ๔ Focus / Attention ความสามารถในการใส่ใจ จดจ่อ สนใจสิ่งที่ท าอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลา

หน่ึงๆ ไมว่อกแวกกับสิ่งที่เข้ามารบกวน 

            ๕ Emotion Control คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการ

ความเครยีด ความหงุดหงิด และแสดงออกแบบไม่รบกวนผู้อื่น 

            ๖. Self- Monitoring การติดตามและประเมินตนเอง 

กลุ่มที่ 3 ทักษะปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 

             ๗. Initiating ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์และลงมือท างานตามที่คิด 

             ๘. Planning and Organizing การวางแผน และการจัดระบบด าเนินการ ต้ังเป้าหมาย เห็น

ภาพรวม จัดล าดับความส าคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงด าเนนิการเป็นข้ันตอน และประเมินผล 

             ๙. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่ เป้าหมาย พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่

ความส าเร็จ 
 

การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน ผล
ท่ีได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ต้องน ามาท าสารนิทัศน์ หรือจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วย
การรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลท่ีสามารถบอกเรื่องราว หรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับว่า เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ท้ังนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการ
จัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้านตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสภาพท่ีพึงประสงค์ 



 

 

3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง จากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีกรท่ีหลากหลาย ไม่ควรใช้

แบบทดสอบ 
5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
ส าหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3-6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก 

พฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ                                                       

การก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้ระดับคุณภาพ  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ ด้าน  ในแต่ละสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การผ่านตัวบ่งช้ีและมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนั้นในระดับช้ันเรียนและ
ระดับสถานศึกษาควรก าหนดในลักษณะเดียวกันสถาน  ศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้ระดับ
คุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตัวบ่งช้ี  สภาพท่ีพึงประสงค์
หรือพฤติกรรมท่ีจะประเมิน  เป็นระบบตัวเลข  เช่น  ๓, ๒, ๑  หรือ  เป็นระบบท่ีใช้ค าส าคัญ  เช่น  ดี, พอใช้, ควร
ส่งเสริม  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด                                                                                                                                                                                                                                            

การก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้ระดับคุณภาพ 

ระบบตัวเลข ระบบที่ใช้ค าส าคัญ ความหมาย 
๓ ดี ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุ  เป็นไปตามสภาพท่ีพึงประสงค์ 
๒ พอใช้ ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุ  เป็นไปตามสภาพท่ีพึงประสงค์ โดยมีการ

กระตุ้น 
๑ ควรส่งเสริม ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุท่ีเป็นไปตามสภาพท่ีพึงประสงค์ 
         เพื่อน าไปสู่การก าหนดเกณฑ์การประเมินตามสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๒) สถานศึกษาอาจก าหนดค าอธิบายคุณภาพตามระดับคุณภาพ
ของสภาพท่ีพึงประสงค์ของพัฒนาการแต่ละด้านเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้ 
 
ค าอธิบายคุณภาพตามระดับคุณภาพ 
ด้านร่างกาย  :  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๓ หรือ ดี กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัวได้อย่างคล่องแคล่ว 
๒ หรือ พอใช้ กระโดดขาเดียวไปข่างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัวเป็นบางครั้ง 
๑ หรือ ควรส่งเสริม กระโดดขาเดียวไปข้าหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ได้ 
  
ด้านอารมณ์  :  สนใจ  มีความสุข  และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๓ หรือ ดี แสดงสีหน้า  ท่าทางสนใจ  และมีความสุขขณะท างานทุกช่วงกิจกรรมศิลปะ 
๒ หรือ พอใช้ แสดงสีหน้า  ท่าทางสนใจ  และมีความสุขขณะท างานบางช่วงกิจกรรมศิลปะ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม ไม่แสดงสีหน้า  ท่าทางสนใจ  ขณะท างานช่วงกิจกรรมศิลปะ 
  
ด้านสังคม  :  ใช่สิ่งของเคร่ืองใช้อย่างประหยัดและเพียงพอด้วยตนเอง 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๓ หรือ ดี ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและเพียงพอตามความจ าเป็นทุกครั้ง 
๒ หรือ พอใช้ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและเพียงพอตามความจ าเป็น  เป็นบางครั้ง 
๑ หรือ ควรส่งเสริม ใช้ส่ิงของเครื่องใช้เกินความจ าเป็น 
 
 



 

 

 ด้านสติปัญญา  :  เขียนชื่อของตนเองตามแบบ  เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๓ หรือ ดี เขียนช่ือตนเองตามแบบได้  ตัวอักษรไม่กลับหัว  ไม่กลับด้าน  ไม่สลับท่ี  และเขียนข้อความ

ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้ 
๒ หรือ พอใช้ เขียนช่ือตนเองตามแบบได้  มีอักษรตามตัวกลับหัว  กลับด้านหรือสลับท่ีมีความพยายามท่ีจะ

เขียนข้อความท่ีคิดขึ้นเอง 
๑ หรือ ควรส่งเสริม เขียนช่ือตนเองไม่ได้  หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่เป็นตัวอักษร 

  ๔.  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                          
 เมื่อผู้สอนวางแผนการประเมินพัฒนาการแล้วควรท าการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น  การพูดคุย  หรือสัมภาษณ์เด็ก  หรือการประเมินผลงาน/ช้ินงานของเด็กอย่างเป็น
ระบบ  เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมเด็กทุกคนแล้วสรุปลงในแบบบันทึกผลการประเมินสภาพท่ี
พึงประสงค์ 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพท่ีพึงประสงค์  ผู้สอนควรเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นรายบุคคล  โดยสภาพท่ีพึงประสงค์  ๑  ตัว  ควรได้รับการประเมินพัฒนาการอย่างน้อย  ๒  ครั้งต่อ  ๑  
ภาคเรียน  ระยะแรกควรเป็นประเมินเพื่อความก้าวหน้าไม่ควรเป็นการประเมินเพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็ก  ดังนั้น  
การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินพัฒนาการตามสภาพท่ีพึงประสงค์  จึงเป็นการสะสมเพื่อยืนยันว่าเด็กเกิด
พัฒนาการตามสภาพท่ีพึงประสงค์นั้นๆ  ชัดเจนและมีความน่าเช่ือถือ 
 ๕.  การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ก าหนดเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยต่อปีการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน  สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้านและสมดุล  ผู้สอนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมท่ีแสดงถึงพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินซ้ า
ของพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อยืนยันความเช่ือมั่นของผลการประเมิน  สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพท่ีพึง
ประสงค์ให้ครบทุกสภาพท่ีพึงประสงค์  ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่งช้ี  ราย
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และในภาพรวมพัฒนาการรายด้านของเด็กแต่ละคนตามล าดับ 
  สถานศึกษาควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่งช้ี  รายมาตรฐานคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์  
และในภาพรวมของพัฒนาการรายด้าน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ส าหรับแนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพท่ีพึงประสงค์ในแต่ละตัวบ่งช้ีควรใช้ฐานนิยม (Mode) ไม่ควรน าค่าระดับคุณภาพของสภาพท่ีพึงประสงค์มา
หาค่าเฉล่ีย  ในกรณีมีฐานนิยมมากกว่า ๑ ฐานนิยม  คือ  มีระดับคุณภาพซ้ ามากกว่า  ๑  ระดับคุณภาพ  การสรุปผล
การประเมินพัฒนาการเด็กในแต่ละตัวบ่งช้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงปรัชญาการศึกษา  และ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  รวมทั้งการน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาเด็ก
ต่อไป 
 ๖.  การรายงานผลการประเมินพัฒนาการและการน าข้อมูลไปใช้ 
  การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการส่ือสารให้พ่อแม่  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดท าเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ  หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  การรายงานผลการประเมินพัฒนาการสามารถ



 

 

รายงานเป็นระดับคุณภาพตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้านท่ีสะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท้ัง  ๑๒  ข้อตามหลักสูตรศึกษาปฐมวัย 
  ๖.๑  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  ๑)  เพื่อให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  และพัฒนา
เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒)  เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓)  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบในการ
ก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๒  ข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
   ๖.๒.๑  ข้อมูลระดับช้ันเรียน  ประกอบด้วย  เวลามาเรียน  บันทึกผลการประเมินพัฒนาการตาม
หน่วยการเรียนรู้  บันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจ าช้ัน  และบันทึกผลการพัฒนาการรายบุคคล  และจัดท า
สารนทัศน์ท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก  เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  ได้รับทราบความก้าวหน้า  ความส าเร็จในการเรียนรู้ของเด็กเพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก 
   ๖.๒.๒  ข้อมูลระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ท้ัง  ๑๒  ข้อ  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์และ
คุณภาพของเด็ก  ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รวมท้ังแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูล  โดยผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละฝ่ายน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  รวมทั้งน าไปจัดน าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
   ๖.๒.๓  ข้อมูลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้แก่  ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ท้ัง  ๑๒  ข้อ  ตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในการยกระดับ
คุณภาพเด็กปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
  ๖.๓  ลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
   การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงาน
ได้หลายรูปแบบให้เหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคล้องกับการให้ระดับผลการประเมินพัฒนาการ  โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการรายงานและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับรายงานแต่ละฝ่ายลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ  
ดังนี้ 
   ๖.๓.๑  รายงานเป็นตัวเลขหรือค าท่ีเป็นตัวแทนระดับคุณภาพการพัฒนาการของเด็กท่ีเกิดจากการ
ประมวลผล  สรุปตัดสินข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก  ได้แก่ 
    -  ระดับผลการประเมินพัฒนาการมี  ๓  ระดับ  คือ  ๓, ๒ , ๑ 
    -  ผลการประเมินคุณภาพ  “ดี”  “พอใช้”  และ  “ควรส่งเสริม” 
   ๖.๓.๒  รายงานโดยใช้สถิติ  เป็นการรายงานจากข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข  หรือข้อความให้เป็นภาพ
แผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กว่าดีขึ้น  หรือควรได้รับการพัฒนา
อย่างไร  เมื่อเวลาเปล่ียนแปลงไป 



 

 

   ๖.๓.๓  รายงานเป็นข้อความ  เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพท่ีครูผู้สอนสังเกตพบ  เพื่อ
รายงานให้ทราบว่า  พ่อ  แม่  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเด็กมีความสามารถ  มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรอย่างไร   
  ๖.4 วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
   การรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  โดยบันทึกข้อมูลในแบบรายงานต่างๆ  
สามารถใช้อ้างอิง  ตรวจสอบ  และรับรองผลพัฒนาการของเด็ก  เช่น  แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจ า
ช้ัน  สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  แฟ้มสะสมงานของเด็กรายบุคคล  นอกจากนี้  การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในระดับหน่วยงานอาจใช้รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยประจ าปี  จุลสารหรือ
วารสารของโรงเรียน  หรืออาจมีการให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในลักษณะการให้ค าปรึกษาหรือทางการส่งจดหมายส่วนตัว  
ฯลฯ 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตรผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองและชุมชน มุม บทบาทส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

1. บาทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
การจัดการสถานศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้ 
1.1 ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
1.2 สร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากรโดยการประชุม ช้ีแจงความส าคัญและความจ าเป็น 

ท่ีต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการโรงเรียน 
1.4 จัดท าโครงการ งบประมาณเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
1.5 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเดิม 
2) ระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ สภาพ/ปัญหาการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการประเมิน

พัฒนาการเด็ก ความส าเร็จ จุดเด่น ความทันสมัย การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย ความต้องการของโรงเรียนเพื่อน าไปสู่กรออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

3) ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา โดยครู  
4) บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การพิจารณา

น าความรู้ท่ีเป็นข้อมูลในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา 
1.6น าร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนเพื่อให้

ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.7 ขออนุมัติต่อกรรมการสถานศึกษา และประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยรายงานการด าเนินการ

ต่อกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และจัดท าประกาศ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2561  

1.8 จักท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพื่อไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 



 

 

1.9 การรับและพัฒนาครู ด าเนินการโดยคัดเลือกบุคลากรท่ีท างานกับเด็ก เช่น ผู้สอน พี่เล้ียง อย่างเหมาะสม 
โดยค านึงถึงคุณสมบัติหลักตามเกณฑ์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมด าเนินงานตามท่ีออกแบบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของหลักสูตร 

1.10 จัดท าโครงการ/งบประมาณสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.11 นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

1.12 นิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และ
สภาพท่ีพึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนินการสอนของครู รายการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1.13 ก ากับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

1.14 ก ากับ ติดตาม ให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้เมื่อครบปีท่ี 3 เพื่อน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทของสังคมและให้มี
ความทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบาทผู้น าหลักสูตรไปใช้ 
ผู้สอนร่วมเป็นกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาผลลัพท์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน  

ร่วมก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี ส าหรับการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนค านึงถึง
ความสามารถและความเช่ียวชาญการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตาม
ศักยภาพ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นโค้ช ดังนั้น ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งท่ีจะท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท/หน้าท่ี ดังนี้ 

2.1 บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ใช้หลักสูตร 
1) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ 

กับสาระการเรียนรายปี 
2) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเด็กมีอิสระในการ

เรียนรู้ท้ังกายและใจ จัดประสบการณ์/จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ท างานและเรียนรู้ท้ัง
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับผลลัพท์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียน
การสอน การประเมินพัฒนาการท่ีมีความทันสมัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  

3) จัดสภาพแวดล้อมตลอดจนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5) ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพ 

ท่ีพึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนิน 
การสอนของครู ร่วมจัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปี
การศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

6) จัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้ 

7) จัดส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อจัดท าข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก 

8) ประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ เมื่อครบรอบปีท่ี 3 เพื่อน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
สาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ชุมชน ท้องถิ่น และให้มีความ
ทันสมัย 

2.2 บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เสริมหลักสูตร 
1) สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2) ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
3) ฝึกใหเ้ด็กมีความเช่ือมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง และกล้าแสดงออก 
4) ฝึกการเรียนรู้หน้าท่ี ความมีวินัย และการมีนิสัยท่ีดี 
5) จ าแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
6) ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

และมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 



 

 

3. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
การศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการศึกษาท่ีจัดให้แก่เด็กท่ีผู้สอน และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องส่ือสารกัน 

ตลอดเวลา เพื่อความเข้าใจตรงกัน และพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรมี
บทบาทดังนี้ 

3.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี 
แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

3.3 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก และการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. บทบาทของชุมชน 

ชุมชนมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการ 
ประสานความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ดังนี้ 

4.1 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/ชมรมผู้ปกครอง 
4.2 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของสถานศึกษา 
4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 
4.4 ส่งเสริมให้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของ
ชาติ 

4.5 ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4.6 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท าหน้าท่ีเสนอแนะในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัย(เด็กอายุ 3-5 ปี) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ท้ังในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพบริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาให้เด็กมี
คุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดโดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปา้หมายเฉพาะสามารถเลือก หรือปรับใช้ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์
ในการพัฒนาเด็ก เพื่อน าไปจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคลให้ครอบคลุมพัฒนาการ 
ของเด็ก ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๒. การประเมินพัฒนาการเด็ก จะต้องค านึง ถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีมีความพิการแต่ละ
ด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการท่ีเอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก ท้ังวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ควรให้
สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 

๓. สถานศึกษาท่ีมีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เล้ียงให้การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาการ กรณีท่ีมีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเปา้หมายควรมีการส่งต่อไปยังสถาน
พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การสรา้งรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
การสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้
อยา่งราบรืน่ การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จะประสบผลส าเร็จได้ บุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องด าเนินกร ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่าง 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
โดยต้องศึกษาหลักสูตรท้ังสองระดับ เพื่อท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการท่ีจะเอื้อต่อการสร้าง
รอยเช่ือมต่อการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความเข้าใจ 
รอยเช่ือมต่อของหลักสูตรท้ังสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนท้ังสองระดับจะได้เตรียมการสอน
ได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 

๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของท้ังสองระดับ มาไว้ให้ผู้สอนและ 
บุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนท้ังสองระดับ มีโอกาสแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน 
๑.๔ จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการสร้างรอยเช่ือมต่อ 
๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้กับ 

พ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ  
เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาท้ังสองระดับ และให้ความร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรประสานกับสถานศึกษาท่ีคาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 

๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน 

ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นๆ รวมทั้ง 
ช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑โดยผู้สอนระดับปฐมวัยควรด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งต่อผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ซึ่งจะท าใหผู้้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 

๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ท่ีดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อมและ 
บรรยากาศของห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๒.๔ จัดส่ือ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และ 
มีประสบการณ์พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับการสร้างรอยเช่ือมต่อในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด

ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยผู้สอนระดับประถมศึกษา 
ควรด าเนินการ ดังนี้ 



 

 

๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและ 
ห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 

๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ 
ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา 
เพื่อช่วยให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
๓.๕ เผยแพร่ขา่วสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 

และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรด าเนินการ 
ดังนี้ 

๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนา 

พูดคุย ซักถามปัญหาในกาเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้บุตรหลาน 

ของตน ปรับตัวได้ดีขึ้น 
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แนบท้ายประกาศ 

เร่ือง การก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
********************* 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ ปฐมวัยโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ   ดี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
1 . 1 มี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี
ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนได้ 

1) เด็กร้อยละ 80 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
2) เด็กร้อยละ 80  มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 
3) เด็กร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้ง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
4) เด็กร้อยละ 80 รู้และปฏิบัติตนท่ีหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
5) เด็กร้อยละ 85 สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

1 . 2 มี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

1)เด็กร้อยละ 90 ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
2) เด็กร้อยละ 80 กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3) เด็กร้อยละ 80 สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรีได้ และสร้างผลงานศิลปะ ได้เหมาะสมตามวัย 
4) เด็กร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา  มีน้ าใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
5) เด็กร้อยละ 80 สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

6) เด็กร้อยละ 80 รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย และรู้จักอดกล้ันต่อส่ิงเร้าใจท่ีมา
กระทบหรือพบเห็น 
7) เด็กร้อยละ 80 มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8) เด็กร้อยละ 85 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
1. 3  มี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1) เด็กร้อยละ 80 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม 
2) เด็กร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
3) เด็กร้อยละ 80 ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง 
4) เด็กร้อยละ 80 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน รวมทั้งท้ิงขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 
5) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  เช่น 
การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
6)เด็กร้อยละ 80 สามารถเล่นหรือท างานร่วมกับผู้อื่น และยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
7) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

1 . 4 มี พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
สติปัญญา ส่ือสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 
 

1) เด็กร้อยละ 80 สามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2) เด็กร้อยละ 80 สามารถ จับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ 
3)เด็กร้อยละ 80 สามารถต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และค้นหาค าตอบ
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเองได้ 
4) เด็กร้อยละ 80 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
5) เด็กร้อยละ 80 สามารถ สามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระท าได้ 
6) เด็กร้อยละ  80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7) เด็กร้อยละ 80 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคล่ือนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 
8) เด็กร้อยละ 80 สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 



 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพ    ดี 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2 . 1 มี ห ลั ก สู ต ร ค ร อ บ ค ลุ ม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

1)สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นอีกท้ังมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2)สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมท้ังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 1) สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูท่ี
จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับช้ันเรียน 

2 . 3 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู มี ค ว า ม
เ ช่ี ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 

1)สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์ส าคัญ ในการออกแบบและจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล 
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
4) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วยการ
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) เป็นวิธีการ
ในการพัฒนา 

2.4จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1)สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 
2)สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือ
เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีและ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ส าหรับครู 

1)สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครูอย่างเพียงพอและ เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 



 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ   ดี 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและ
ต่อเนื่องมีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2)สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3.1จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

1)ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
ประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 
2)ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

3.2สร้างโอกาสให้ เด็กไ ด้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1)ครู(ปฐมวัย)ทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบั ติ
กิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด  ปลอดภัย 
อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง 
ๆ การเก็บดูแลรักษาของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบสวยงาม 
2)ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  ส่ือ 
ของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประ เมิ นพัฒนาการ เ ด็ ก ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1)ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
2)ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
3)ครู (ปฐมวัย)ทุกคนมีการน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2-2564 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 2562 2563 2564 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก    
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 

๑.๒มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๒.๕ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
๓.๑จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 
๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 



 

 

 
                                          

ค าส่ังโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
ท่ี……./ ๒๕63 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

..............................................................................................................                                                          
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1223/2560 ให้ใช้หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่ 3 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ี
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
สร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในความเป็น
ชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 
2545                                                                                                                      
          ปีการศึกษา 2563 ในการศึกษาระดับปฐมวัยจะด าเนินการปรับหลักสูตรปฐมวัย  เพื่อให้การปรับ 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561
โรงเรียนบ้านบึงทับแรตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ดังนี้ 

1. นายชโนภาส  แก้วจีน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญเลย  ไพโรจน์  ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายนิพล  พิณเมืองทอง ครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  รองประธานกรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์  ผลวิบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  กรรมการ 
5. นางสาววริศรา  เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  กรรมการ 
6. นางอ านวย  ตะยะบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  กรรมการ 
7. นางอติกานต์  เฉียวกุล ครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ปฐมวัยพุทธศักราช 2561 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี      กรกฏาคม  ๒๕๖3 

    ส่ัง ณ วันท่ี       กรกฏาคม  ๒๕๖3    
 
 

       
                                                       (นายชโนภาส  แก้วจีน)                                                       
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 



 

 

 
ค าส่ังโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 

ท่ี…………/ ๒๕63 
เรือ่ง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุง) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 
.............................................................................................................. 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1223/2560 ให้ใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่ 3 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ี
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
สร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในความเป็น
ชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 
2545   

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563  ฉบับปรับปรุง ตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช พุทธศักราช 2561  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563  
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ดังนี้ 
1. นายชโนภาส  แก้วจีน  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายนิพล  พิณเมืองทอง  หัวน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  ผลวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
4. นางสาววริศรา  เมืองจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
5. นางสาวโสรญา  ต่ันแก้ว  คณะกรรมการงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6. นางอติกานต์  เฉียวกุล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงช้ันปฐมวัย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางอ านวย  ตะยะบุตร  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงช้ันปฐมวัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ีวันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๖3 

    ส่ัง ณ วันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๖3   
 

       
 
                                                       (นายชโนภาส  แก้วจีน)    
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต                      
  
 


