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ค าน า 

 

  การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสภาพตามบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งที่ สพฐ. 1223/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่ องให้ใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจดังกล่ าว จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2563 ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี และอายุ 3 – 6 ปี โดยก าหนดถึงความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน และสามรถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ในฉบับนี้ 

  ทางคณะผู้จัดท าหลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นคู่มือให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายต่อไป 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
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ความน า 

  ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๔๖ ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพ่ือพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแผนแม่บทกฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัด
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะประสบความส าเร็จตามเปูาที่คาดหวังไว้ได้ หากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชนและครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันท างานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ในการวางแผน 
ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ  ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสิทธิเด็กทุกคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดู
และการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานนั้นจ าเป็นจะต้องมีการน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัย พัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษา ตามกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕61 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่องพบว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีจุดดีหลาย
ประการ เช่น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ ยืดหยุ่น มีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทความ
ต้องการของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้
เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีอยู่รอบด้าน และความไม่ชัดเจนของการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหา
ความไม่ชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ ปัญหาการ
ประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางกานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไม่
เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ความเป็นมา 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2549 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ปัจจุบันได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลา 
14 ปี  โดยในปี พ.ศ. 2549  ไดใ้ช้อาคารสถานที่และห้องเรียนจากโรงเรียนวัดน้ าสรง หมู่ที่ 3 ต าบลนาทราย 
เป็นสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้ย้ายมาตั้งสถานที่ใหม่ซึ่งเป็น
ที่ดินธรณีสงฆ์ โดยขอเช่ากับวัดหญ้า หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย  พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  3 ไร่ 2 งาน 57 ตาราง
เมตร  มีอาคารเรียน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง โรงอาหาร 1 โรง ห้องน้ า 3 ห้อง และขอใช้อาคาร
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2 ห้อง 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย รับบริการเด็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 
      1. บ้านปลายท่า   หมู่ที่ 1 
      2. บ้านห้วยน้ าเย็น     หมู่ที่ 2 
      3. บ้านน้ าสรง  หมู่ที่ 3 
      4. บ้านเหว็ด  หมู่ที่ 4 
      5. บ้านยางเตี้ย  หมู่ที่ 5 
      6. บ้านนาทราย  หมู่ที่ 6 
1.2 ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางโดยเส้นถนนหลวงหมายเลข 4103 ถนนนครศรี -
ปากพูน-ท่าศาลา 

1.3 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
       นางกชพร  แก้วขวัญ อายุ 46 ปี อายุราชการ 24 ปี ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล ระดับต้น วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ เบอร์โทร 093-7719869  E-mail : 
nutnasai58@gmail.com ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ ปี 2559 

1.4 ข้อมูลนักเรียน 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย มีเด็กเล็กอายุ 2 - 6 ปี อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 

250 คน (ข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปลายท่า  ปี 2561) ได้รับการศึกษาในชั้นก่อน
ระดับประถมศึกษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย จ านวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 32 ของจ านวนเด็ก
ในพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น (คน) เพศ 
รวม 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู (คน) 2-3 ขวบ 3-4 ขวบ 4- 5 ขวบ 5-6 ขวบ ชาย หญิง 

2560 18 42 22 17 65 34 99 5 6 

2561 27 21 30 16 57 37 94 5 6 

2562 25 15 32 15 51 34 85 5 6 

mailto:nutnasai58@gmail.com
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1.5 ข้อมูลบุคลากร 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุราชการ/
งาน 

ต าแหน่ง/ระดับ 
วุฒิการศกึษา/วิชาเอก

การศึกษาสูงสุด 
สอนชั้น 

ประสบ 
การณ์ (ปี) 

1 นางสาวิตรี จันพลโท 46 8 คร/ูค.ศ.1 ครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 2 
14 

2 นางกันทิมา ช้างกลาง 40 8 ครู/ค.ศ.1 ครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 3 
14 

3 นางกุสุมา ภักด ี 41 6 ครู/ค.ศ.1 ครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 2 
13 

4 น.ส. กัญญพัชร นพรตัน ์ 40 8 ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างภารกิจ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

บริบาล 1 
8 

5 ว่าท่ี รต. หญิงมนฤดี หยู่
ทองค า 

31 5 ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาโลจิสติกส์  

เด็กเล็ก 
5 

6 น.ส. จิรภรณ์ วาระเพียง 46 4 ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาประถมศึกษา 

เด็กเล็ก 
4 

 

1.6 สภาพสังคม 
สภาพชุมชนโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ประชาชนประกอบอาชีพหลัก คือ 

การเกษตร ท าสวน ท านา และค้าขาย บุคคลในชุมชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ 
ประเพณีในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีเข้าพรรษา 
ประเพณสีงกรานต์ ฯลฯ  ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์ เป็นต้น 

 

1.7 ภาษาถิ่น 
 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท้องถิ่นภาคใต้ 
 

1.8 ปราชญ์ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ปราชญ์ท้องถิ่น เรื่อง/ด้าน 
1 นางจรรยา  กิมิฬาร์ เศรษฐกิจพอเพียง 
2 นายสวาท ช่อระชู การท าไข่เค็มบ้านปลายท่า 
3 นางปราณี   ช่วงชล เย็บจาก 
4 นายเมษา ดาวัลย์ พิธีกรทางศาสนา 
5 นายสมบูรณ ์วิหกฤทธิ์ กลองยาว 
6 นางอมรรัตน์ วาระเพียง การปลูกมะนาว / ผักสวนครัว 
7 นายณรงค์ ไทยทองนุ่น การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
8 นางส ารวย ฤทธิรงค์ การเพาะเห็ดหูหนู 
9 นางนันทา   บุญอมร  การสานปลาตะเพียนจากก้านมะพร้าว 
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1.9 แหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ สถานที ่ ผู้ประสานงาน 
1 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร(เครื่องแกง) 26 ม.1 ต.นาทราย น.ส.ประทุม  สุทธิศิริ 
2 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.1 ต.นาทราย     นายอดุลย์  ชุมจอม 
3 กลุ่มนาทรายตัดเย็บเสื้อผ้า-เสริมสวยหมู่บ้าน ม.1 13 ม.1 ต.นาทราย น.ส. สมศรี  ศักดิภาชน ์
4 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก(เป็ดไข่) 39/5 ม.1ต.นาทราย นายสวาท  ช่อระชู 
5 กลุ่มเกษตรกร(ท านา) 14 ม.1 ต.นาทราย นายเล็ก นาคทองทิพย์ 
6 กองทุนหมู่บ้านห้วยน้ าเย็น 56 ม.2 ต.นาทราย นางปรีดา  ขุนรักษ์ 
7 กลุ่มเกษตรกรท านา ต.นาทราย 78 ม.2 ต.นาทราย นายเยื้อน   นุชพืช 
8 กลุ่มผลิตของใช้ทดแทนในครัวเรือน 102/3 ม.2 ต.นาทราย นางกัลยา   ยิ่งนคร 
9 กลุ่มสัตว์ปีก 43 ม.3 ต.นาทราย นายสวัสดิ์   รัชทูล 

10 กลุ่มชุมชนเพราะเห็ดหูหนู นางฟูา เป๋าฮ้ือ บ้านห้วยน้ าเย็น ม.2 ต.นาทราย นางส ารวย ฤทธิรงค์ 
11 กลุ่มเงินออมบ้านเหว็ด 1 ม.4 ต.นาทราย นางอุทัยทิพย์ กาญจนะ 
12 กลุ่มจักสานย่านลิเพาบ้านวังม่วง 39 ม.5 ต.นาทราย น.ส.มลฑา กังวาลก้อง 
13 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.6 ต.นาทราย 78/4 ม.6 ต.นาทราย นายจรัญ  ธัญวรรณ์ 
14 กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว) 69/6 ม.6  ต.นาทราย นายสมบูรณ์ วิหกฤทธิ์ 
15 กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบ้านนาทราย 97 ม.6 ต.นาทราย นางสุภลักษณ์ ค าปล้อง 
16 กลุ่มปุ๋ยหมักนครศรีฯเกษตรอินทรีย์ 70/6 ม.6 ต.นาทราย นายวรรโณ  สุขแก้ว 
17 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาทราย ม.2 ต.นาทราย นายวัชรา ชุมธรรม 
18 ชมรมผู้สูงอายุต าบลนาทราย ม.3 ต.นาทราย ร.ต.บัญชา จุนาพงษศ์ 
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ส่วนที่ 2 
การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางกชพร แก้วขวัญ หัวหน้าสถานศึกษา 
2. นางนิศากร สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด 
3. นางภัชรีย์ ศรีสมบัติ นักวิชาการช านาญการ 
4. นายอนันต์ รวมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 
5. นางสาวิตรี จันพลโท ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางกันทิมา ช้างกลาง ครูผู้ดูแลเด็ก 
6. นางกุสุมา ภักดี ครูผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวกัญญพัชร นพรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก 
8. นางสาวจิรภรณ์ วาระเพียง ผู้ดูแลเด็ก 
9. ว่าที ่รต. หญิงมนฤด ีหยู่ทองค า ผู้ดูแลเด็ก 

 

2. ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา 
 2.1 วิธีการวิเคราะห์ และแหล่งข้อมูล 

       1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และเด็กบางส่วนยังไม่มีความพร้อมด้านทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

      2. ด้านการจัดการศึกษา ครูควรมีการวัดผล ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
และบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล ให้สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านให้เพียงพอ ส่งเสริมการน าสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

      3. ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมแซมอาคารเรียน สนามเด็กเล่น ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      4. ด้านอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย การปลูกฝังให้เด็กมีวินัย 
      5. ด้านการส่งเสริม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
      6. ด้านความเป็นท้องถิ่นของชุมชนต าบลนาทราย การปลูกฝังให้เด็กมีส านึกรักบ้านเกิด ร่วม

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น และรู้จักอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
2.2 ผลสรุปการวิเคราะห์ เพื่อได้จุดเน้นและความต้องการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

       1. ฝึกให้เด็กมีวินัยในตนเอง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดโครงการและกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน 

      2. ส่งเสริมการน าสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดมวลประสบการณ์ 
      3. ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานและเข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
      4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

การปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจัดหาเครื่องเล่นสนามเพ่ิมเติม 
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ปรัชญาการศกึษา 
 

3. องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

 

 
 

  

  
“การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่ 2 - 6 ปี อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐาน
ของ การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วย
ความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กมีพัฒนาการไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ” 
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วิสัยทัศน ์
 

 
 
 
 
 

  
  

“มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง 
ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบั ติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก” 
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พันธกจิ 

 
 
 
 

 
 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี

สมรรถนะเหมาะสมกับวัยเป็นไปตามศักยภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. ส่งเสริมและจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อ

การเรียนรู้ เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน 
๔. ส่งเสริมให้ครูและผู้ดูแลเด็กใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลัก                     

ธรรมาภิบาล 
๖. ประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง 

ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๗. น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการ

เรียนการสอน 
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      เป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 

 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต อย่างมีความสุข 

๒. ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔. ครูและผู้ดูแลเด็กใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายน้อมน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
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 สีประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย 

“สีฟูา - สีขาว” 

สีฟ้า หมายถึง ร่าเริงแจ่มใส 

สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ 
 

 

 

 

 

เอกลักษณ์ 
“ ไหว้สวย ยิ้มใส ” 

 

อัตลักษณ ์
“พัฒนาการดี มีวินัย สดใสสะอาด” 
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หลักการ 
 

 
 
 
 
 
 

 เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยง
ดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัด
ประสบการการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็ก
กับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนการ
พัฒนาทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนด
หลักการ ดังนี้  

1. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน 
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมไทย 

3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมี
ความหมายและมีกิจกรรมอย่าหลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 

5. สร้างความรู้  ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
ระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

ส าหรับเด็กอายตุ่ ากว่า ๓  ปี 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ี

 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกั บเด็ก
เป็นรายบุคคล 
 

จุดมุ่งหมาย  
 มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 
๓. มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๔. มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑.   พัฒนาการด้านร่างกาย 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขภาพดี 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๒  ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.   พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๓  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

๓.   พัฒนาการด้านสังคม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๔  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตั 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๕  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

๔.   พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๖  สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๗  สนใจการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
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ตารางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๒ – ๓ ปี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขภาพดี 
๑.๑ น้ าหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ - น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

- เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ 
๑.๒ มีร่างกายแข็งแรง - มีภูมิต้านทานโรค ไม่ปุวยบ่อย ขับถ่ายเป็นเวลา 

รับประทานอาหาร นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๒ ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน     
๒.๑ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้เหมาะสมกับวัย - นั่งยองๆเล่นโดยไม่เสียการทรงตัว 

- เดินถอยหลังได้ 
- เดินขึ้นลงบันได โดยมือข้างหนึ่งจับราว และก้าว
เท้า โดยมีสองเท้าในขั้นเดียวกัน 
- กระโดดอยู่กับที่ โดยเท้าพ้นพื้นทั้ง ๒ ข้าง 

๒.๒ ใช้กล้ามเนื้อเล็ก และประสานสัมพันธ์มือ -ตาได้
เหมาะสมกับวัย 

- จับสีเทียนแท่งใหญ่เพ่ือขีดเขียนได้ 
- เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง หรือเส้นตรง
แนวดิ่ง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๓ มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
๓.๑ ร่าเริง แจ่มใส - อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม 
๓.๒  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย - แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งต่างๆ ส าเร็จ 

- ชอบพูดค าว่า “ไม”่ แม้เป็นสิ่งที่ต้องการ 
๓.๓ สนใจและมีความสุขกับธรรมชาติสิ่งสวยงาม ดนตรี 
และจังหวะการเคลื่อนไหว 

- ตอบสนองต่อธรรมชาติ เสียงเพลง จังหวะดนตรี 
และสิ่งสวยงามต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๔ รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
๔.๑ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ - ชอบเก็บของตนเองไว้ใกล้ตัวและไม่ชอบแบ่งปันผู้อื่น 
๔.๒ เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย - รอคอยช่วงสั้นๆ 

- เล่นรวมกับคนอ่ืนได้ แต่ต่างคนต่างเล่น 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๕ ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
๕.๑ ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ตามวัย - สวมเสื้อผ้าโดยมีคนช่วย 

- บอกได้ว่าตนเองต้องการขับถ่าย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๖ สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
๖.๑ รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษาได้ตามวัย -  ร้องเพลงได้บางค า และร้องเพลงคลอตาม

ท านอง 
- สนใจดูหนังสือนิทานภาพ 

๖.๒ แสดงออก และ/หรือพูดเพ่ือสื่อความหมายได้ - พูดเป็นวลีสั้นๆ 
- มักจะถามค าถาม “อะไร” และ “ท าไม” 
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ตารางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๒ – ๓ ปี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๗ สนใจการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
๗.๑ สนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว - อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

- ถามบ่อย ถามซ้ า 
- จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น 

๗.๒ เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ - เลียนแบบกระท าผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอ่ืน 
 - พยายามเลียนเสียงต่างๆ 
๗.๓  ส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัส - ค้นหาของที่ถูกซ่อนโดยมีสิ่งปกปิด ๒ - ๓ ชั้น 

- ชอบละเลงสีด้วยมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย พุทธศักราช 2563  หน้า ๒๑ 
 

โครงสร้างของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย ระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็น
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี โดยการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพภายใต้บริบทของสังคม 
 

ตารางวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์/คุณลักษณะและสภาพที่พึงประสงค์ 
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 

 

พัฒนาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ 
ด้านร่างกาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๑ 

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  
และมีสุขภาพดี 

คุณลักษณะที่  ๑.๑ 
น้ าหนัก ส่วนสูง และ
เส้นรอบศีรษะตาม
เกณฑ์อายุ 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
๒.  มีส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 
๓. มีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

คุณลักษณะท่ี ๑.๒ 
ร่างกายแข็งแรง 

๑. มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บปุวยบ่อย 
 ๒. ขับถ่ายเป็นเวลา 
๓. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
๔. นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๒  
ใ ช้ อ วั ย ว ะ ข อ ง ร่ า ง ก า ย ไ ด้
ประสานสัมพันธ์กัน 

คุณลักษณะท่ี ๒.๑ 
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้
เหมาะสมกับวัย 

๑.  นั่งยองๆเล่นโดยไม่เสียการทรงตัว 
๒. เดินถอยหลังได้ 
๓. เดินขึ้นลงบันได โดยมือข้างหนึ่ง
จับราว และก้าวเท้า โดยมีสองเท้าใน
ขั้นเดียวกัน 
๔. กระโดดอยู่กับที่ โดยเท้าพ้นพ้ืน
ทั้งสองข้าง 

คุณลักษณะท่ี ๒.๒  
ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้
เหมาะสมกับวัย 

๑. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพ่ือขีดเขียนได ้
๒.เลียนแบบการลากเส้นเป็นวง
ต่อเนื่องหรือเส้นตรงแนวดิ่ง 

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๓ 
มีความสุขและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะท่ี ๓.๑  
ร่าเริง แจ่มใส 

๑. อารมณ์ด ียิ้มแย้ม  
๒. หัวเราะง่าย แววตามีความสุข 

 คุณลักษณะที่  ๓.๒ 
แ ส ด ง อ อ ก ท า ง
อารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย 

๑. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่ง
ต่างๆ ส าเร็จ 
๒. แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ 
ด้วยค าพูด 

ด้านสังคม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๔   
รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

คุณลักษณะที่  ๔.๑ 
ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ 

๑. รู้จักเก็บของเล่น 
๒. คุ้นเคยกับสิ่งของ เครื่องใช้ภายใน
ห้องเรียน 
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พัฒนาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ 
  คุณลักษณะที่  ๔.๒ 

เ ล่ น แ ล ะ ร่ ว ม ท า
กิจกรรมกับผู้ อ่ืนได้
ตามวัย 

๑. รอคอยช่วงสั้นๆ 
๒. เล่นรวมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๕  
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะที่  ๕.๑ 
ช่วยเหลือตนเองด้าน
โภชนาการได้ตามวัย 

๑. ใช้ช้อนตักอาหารเองได้ 
๒. เทน้ าลงแก้วได ้
 

คุณลักษณะที่  ๕.๒ 
ช่วยเหลือตนเองด้าน
กิจวัตรได้ตามวัย 

๑. พยายามช่วยตัวเองในเรื่องการ
แต่งตัว 
๒. หวีผม ทาแปูงได้ด้วยตนเอง 

ด้านสติปัญญา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๖  
สื่อความหมายและใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะที่  ๖.๑ 
รั บ รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
ความหมายของภาษา
ได้ตามวัย 

๑. ร้องเพลงได้บางค า และร้องเพลง
คลอตามท านอง 
๒. สนใจดูหนังสือนิทานภาพ 

คุณลักษณะที่  ๖.๒ 
แสดงออก และ/หรือ
พู ด เ พ่ื อ สื่ อ
ความหมายได้ 

๑. พูดเป็นวลีสั้นๆ 
๒. มักจะถามค าถาม “อะไร” และ 
“ท าไม” 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๗  
ส น ใ จ ก า ร เ รี ย น รู้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ 
รอบตัว 

คุณลักษณะที่  ๗.๑ 
สนใจการเรียนรู้สิ่ ง
ต่างๆ รอบตัว 

๑.  อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
๒. ถามบ่อย ถามซ้ า 
๓. จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น 

คุณลักษณะที่  ๗.๒ 
เ รี ย น รู้ ผ่ า น ก า ร
เลียนแบบ 

๑. เลียนแบบการกระท าของผู้ใกล้ชิด
หรือเด็กอ่ืน 
๒. พยายามเลียนเสียงต่างๆ 

คุณลักษณะที่  ๗.๓  
ส า ร ว จ โ ด ย ใ ช้
ประสาทสัมผัส 

๑. ชอบละเลงสีด้วยมือ 
๒. สนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
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ก าหนดเวลาเรียน  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายไว้ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย พุทธศักราช 2563 

สาระการเรียนรู้ 

อายุ 2 ปี 
อายุ 3-๕ ปี 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
ด้านอารมณ์และจิตใจ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว 
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่น 

ระยะเวลาเรียน  

ใช้เวลาเรียนจ านวน ๔๐ สัปดาห์ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของปี
การศึกษา 

1 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคมของปี
ถัดไป 

การจัดชั้นหรือกลุ่มเด็ก เด็กเล็ก     อายุระหว่าง 2 ปี - 2 ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 
อนุบาล 1  อายุระหว่าง 3 ปี - 3 ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 
อนุบาล 2  อายุระหว่าง 4 ปี - 4 ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 
อนุบาล ๓  อายุระหว่าง 5 ปี - 5 ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 

 
ตารางก าหนดกิจกรรมประสบการณ์ ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี 

 

กิจกรรมที่ กิจกรรม ระยะเวลา (นาที) 
1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 30 
2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (กิจกรรมในวงกลม) 8-15 
3 กิจกรรมสร้างสรรค์ 8-15 
4 กิจกรรมเสรี 30 
5 กิจกรรมกลางแจ้ง 30 
6 เกมการศึกษา 8-15 

 

ในการจัดกิจกรรมในหนึ่งวัน ต้องด าเนินการให้ครบทั้ง 6 กิจกรรมนี้ โดยเด็กอายุ 2 ขวบ ไม่เกิน 8 
นาทีส าหรับบางกิจกรรม  
หมายเหตุ  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประจาวันแต่ละกิจกรรม ก าหนดให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  

    สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย พุทธศักราช 2563  หน้า ๒๔ 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 

เวลา กิจกรรม 
๐7.๐๐ - ๐๘.00น. รับเด็ก (ตรวจสุขภาวะเบื้องต้น) 
๐๘.00 - ๐8.1๐น. กิจกรรมหน้าเสาธง 
๐8.1๐ - ๐8.30น. กิจกรรมหนูน้อยพอพียง 
๐8.30 - ๐8.50น. ล้างมือ ดื่มนม ตรวจสุขภาพประจ าวัน 
๐8.50 - 09.๑๐น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.10 - 09.๓๐น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.๓๐ - ๑๐.00น. กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุมประสบการณ์ 
๑๐.00 - ๑๑.3๐น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๑๑.3๐ - 11.10น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
11.10 - ๑๒.0๐น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.0๐ - ๑2.1๐น. กิจกรรมการแปรงฟัน 
๑2.1๐ - ๑๔.1๐น. นอนพักผ่อน 
๑๔.1๐ - ๑๔.3๐น. เก็บท่ีนอน ล้างหน้า รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.3๐ - ๑4.5๐น. กิจกรรมเกมการศึกษา 
14.50 - 15.00น. เตรียมตัวกลับบ้าน 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
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สาระการเรียนรู้ 
 

 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็น
ต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้
รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระ
ที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ส าคัญ 
     ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาเด็ก
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัย
มีความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝุเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่
จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 
รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
     ประสบการณ์ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
และสิ่งต่างๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์
ส าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก 
ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตาม
บริบทของสภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการท า
กิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ตนเอง 
  ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตาม
จังหวะดนตรี การเล่นออกก าลังกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การวาด การเขียนขีดเขี่ย การปั้น การฉีก การตัดปะ 
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน ให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็น
บุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง 
การแสดงอารมณ์ท่ีเป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ การเล่นบทบาทสมมติ การชื่น
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ชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การร้องเพลง การท่องค าคล้องจอง การท า
กิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น 
 ๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และปรับตัวอยู่ใน
สังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศ
เดียวกัน หรือต่างเพศอย่างสม่ าเสมอ 
  ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันตาม
วัย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น การแบ่งปันหรือการให้ การอดทนรอคอยตามวัย การใช้ภาษา 
บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณะ การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน เป็นต้น 
 ๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหว ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อ
ความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ าชื่อ
เรียกสิ่งต่างๆ รอบตวั 
  ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม ประกอบด้วย การตอบค าถามจากการคิด การเชื่อมโยงจาก
ประสบการณ์เดิม การเรียงล าดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อใส่ใจ การสังเกตวัตถุหรือ
สิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟังนิทานหรือเรื่องราวสั้นๆ การพูดบอก
ความต้องการ เล่าเรื่องรา การส ารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจ
หรือคิดแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่าย  ๆด้วยตนเอง การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น 

2. สาระท่ีควรเรียนรู้  
   สาระที่จะให้เด็กอายุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองเป็นล าดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่
เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
 2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การเรียกชื่อส่วนต่างๆ 
ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การล้างมือ การขับถ่าย การ
รับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลับพักผ่อน 
 ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภายใน
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้เลี้ยงดู วิธี
ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพ่ีน้องในบ้าน การไปเที่ยวตลาดและสถานที่
ต่างๆ ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ 
พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ า เล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 
การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
 ๒.๔  สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว การเชื่อมโยง
ลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส 
 ๒.๕  ท้องถิ่นของเรา  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับต าบลนาทราย วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาของต าบลนาทราย  
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หน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
 

สัปดาห์ที่/หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
สัปดาห์ที่ 1-2 หน่วยแรกรับประทับใจ 1. ชื่อเล่นของเด็ก 

2. ชื่อเล่นของเพื่อน 
3. ชื่อเล่นคุณครูประจ าชั้น 
4. ชื่อศูนย์ 
5. สถานที่ตั้งของศูนย์ (ชุมชน) 

สัปดาห์ที่ 3 หน่วย เด็กดีมีวินัย ๑. ของใช้ส่วนตัวเด็ก  
๒. สัญลักษณ์ประจ าตัว  
๓. การเก็บของเข้าที่  
๔. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า  
๕. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน 

หน่วยที่ ๔ อวัยวะและการดูแลรักษา  
 

๑. หนา้ทีข่องตา 
๒. หนา้ทีข่องหู  
๓. หนา้ทีข่องจมูก  
๔. หนา้ทีข่องปาก  
๕. หนา้ทีข่องมือและเทา้ 

หน่วยที่ ๕ กินดี อยู่ดี มีสุข  1. อาหารดีมีประโยชน์ 
๒. ความส าคัญของการรับประทานอาหาร 
๓. การล้างมือ 
๔. การแปรงฟัน  
๕. สุขนิสัยในการขับถ่าย 

หน่วยที่ ๖ ขยับกายสบายชีวี  
 

๑. ประโยชน์ของการพักผ่อน  
๒. ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

3. การปฏิบัติตนในการออกก าลังกายและการพักผ่อน 
๔. ประเภทของการออกก าลังกาย 
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

หน่วยที่ ๗ ปลอดภัยไว้ก่อน  
 

๑. ความปลอดภัยในการเล่น  
๒. ความปลอดภัยในการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคม  
๓. ความปลอดภัยในการใช้ยา  
๔. ความปลอดภัยบนท้องถนน  
๕. ความปลอดภัยของตนเอง จากผู้อ่ืน 

หน่วยที่ ๘ หนูน้อยนักสัมผัส  
 

๑. การมองเห็น  
๒. การดมกลิ่น  
๓. การได้ยิน  
๔. การชิมรส  
๕. การสัมผัส 
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สัปดาห์ที่/หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
หน่วยที่ ๙ หนูน้อยน่ารัก  
 

๑. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
๒. มารยาทในการฟัง พูด 
๓. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ 
๔. การนั่งอย่างถูกวิธี 
๕. การนอนอย่างถูกวิธี 

หน่วยที่ ๑๐ หนูท าได้  
 

๑. การล้างหน้าแปรงฟัน  
๒. การอาบน้ า 
๓. การแต่งตัว 
๔. การรับประทานอาหาร 
๕. การเก็บรักษาสิ่งของต่าง ๆ  

หน่วยที่ 11 บ้านแสนสุข  
 

1. ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 
2. พ้ืนทีบ่ริเวณรอบด้าน  
3. ส่วนประกอบของบ้าน  
4. หอ้งต่างๆ ภายในบ้าน  
5. การรักษาความสะอาดบ้าน 

หน่วยที่ 12 ครอบครัวสุขสันต์  
 

1. ความสัมพันธ์ของบุคคลใน ครอบครัว  
2. หนา้ที่ของบุคคลภายในครอบครัว  
3. การปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลในครอบครัว  
4. การมีสว่นร่วมของบุคคลในครอบครัว  
5. สิ่งที่จ าเป็นต่อบุคคลในครอบครัว 

หน่วยที่ 13 บ้านเรือนเคียงกัน  
 

1. ชื่อเพ่ือนบ้าน  
2. การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน  
3. ประโยชน์ของเพ่ือนบ้าน  
4. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. การอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 

หน่วยที่ 14 โรงเรียนของฉัน  
 

1. ชื่อโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  
2. อาคาร สถานที่ในโรงเรียน  
3. บุคคลในโรงเรียน  
4. การปฏิบัติตนภายในโรงเรียน  
5. การดูแลรักษาสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

หน่วยที่ 15 ชุมชนน่าอยู่  
 

1. สถานที่ใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ความส าคัญของสถานที่และความหมาย  
3. การช่วยกันดูแลรักษา 
4. การปฏิบัติตนต่อชุมชน 
5. การมีส่วนร่วมในชุมชน 
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สัปดาห์ที่/หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
หน่วยที่ 16 จังหวัดของเรา  
 

1. ชื่อของจังหวัด  
2. ค าขวัญ/สัญลักษณ์ ของจังหวัด 
3. ศาสนาที่บุคคลในจังหวัดนับถือ 
4. อาชีพของบุคคลในจังหวัด  
5. สถานที่ส าคัญของจังหวัด 

หน่วยที่ 17 อาชีพในฝัน  
 

1. ความฝันของหนู  
2. การแตง่กายของแต่ละอาชีพ  
3. สถานทีท่ างานแต่ละอาชีพ  
4. หน้าที่แต่ละอาชีพ  
5. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

หน่วยที่ 18 สมาชิกประเทศอาเซียน  
 

1. ธงอาเซียน  
2. ตราสัญลักษณ์  
3. ค าขวัญ  
4. เพลงอาเซียน  
5. ภาษาอาเซียน 

หน่วยที่ 19 บ้านเราและเพื่อนบ้าน 
อาเซียน  
 

1. สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว  
2. อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ  
3. ฤดูกาล  
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 

หน่วยที่ ๒๐ หนูน้อยช่างสงสัย  (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 

หน่วยที่ 21 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
 
 

1. ชื่อสิ่งมีชีวิต  
2. ชื่อสิ่งไม่มีชีวิต  
3. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
4. ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต  
5. ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  

หน่วยที่ ๒๒ ฤดูหรรษา  
 

1. ชื่อฤดูกาล  
2. ฤดูรอ้น  
3. ฤดูฝน  
4. ฤดูหนาว  
5. การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาล 

หน่วยที่ ๒๓ กลางวัน กลางคืน  
 

๑. ความหมายของกลางวันกลางคืน  
๒. กิจวัตรช่วงเวลากลางวัน  
๓. กิจวัตรช่วงเวลากลางคืน  
๔. การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน  
๕. การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน  
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สัปดาห์ที่/หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
หน่วยที่ ๒๔ สัตว์โลกน่ารัก  ๑. สัตว์บก 

๒. สัตว์น้ า  
๓. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  
๔. สัตว์ปุา  
๕. สัตว์เลี้ยง 

หน่วยที่ ๒๕ ต้นไม้แสนรัก  
 

๑. รูปร่างลักษณะของต้นไม้  
๒. ส่วนประกอบของต้นไม้  
๓. การปลูกตน้ไม้  
๔. การดูแลรักษาต้นไม้  
๕. ประโยชน์และโทษของต้นไม้  

หน่วยที่ ๒๖ โลกของแมลง  
 

๑. ชื่อของแมลง  
๒. ประเภทของแมลง  
๓. ส่วนประกอบของแมลง  
๔. ที่อยู่อาศัยของแมลง  
๕. การปูองกันตนเองจากแมลง ที่มีพิษ  

หน่วยที่ ๒๗ ผัก ผลไม้  
 

๑. ชื่อของผัก  
๒. ลักษณะและสีของผัก  
๓. ชื่อของผลไม้  
๔. รูปร่างลักษณะและสีของผลไม้  
๕. วิธีการรับประทานผักผลไม้  

หน่วยที่ 28 ข้าวมหัศจรรย์ 
 
 

๑. ชนิดของข้าว  
๒. ลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือก  
๓. ลักษณะของเมล็ดข้าวสาร  
๔. ประโยชน์ของข้าว  
๕. การดูแลและการเก็บรักษาข้าว 

หน่วยที่ ๒๙ โลกสวยด้วยมือเรา  
 

๑. ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  
๒. ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
๓. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
๔. ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
๕. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

หน่วยที่ 30 เรารักประเทศไทย  
 

1. ธงชาติไทย  
2. การแตง่กาย(ชุดประจ าชาติ)  
3. การขับร้องเพลงชาติไทย  
4. ค าทักทาย  
5. ชนิดของอาหารไทย 
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สัปดาห์ที่/หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
หน่วยที่ 31 ปลอดภัยในยานพาหนะ  
 

1. ความหมายของยานพาหนะ  
2. ประเภทของยานพาหนะ  
3. ชื่อของยานพาหนะ  
4. วิธีเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม  
5. อันตรายจากยานพาหนะ 

หน่วยที่ 32 สาระแห่งสีสัน  
 

1. ชื่อสี  
2. ประเภทของสี  
3. สีที่ไดจ้ากธรรมชาติ  
4. แม่สี  
5. การเลือกใช้สีอย่างปลอดภัย 

หน่วยที่ 33 สร้างฝันนักคิด  
 

1. เรียนรู้เรื่องจานวน1-5  
2. การวัดเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง  
3. เรขาคณิต (บอกทิศทางและ ต าแหน่ง)  
4. เวลา  
5. ตัวเลขในชีวิตประจ าวันเช่น (เงิน) 

หน่วยที่ 34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  
 
 
 

1. ของเล่นที่อยู่รอบตัว  
2. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (ชั่ง ตวง วัด)  
4. พลังงานในชีวิตประจ าวัน (แหล่งก าเนิดเสียง)  
5. การสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว 

หน่วยที่ 35 การสื่อสารไร้พรมแดน  
 

1. ความหมายของการสื่อสาร  
2. อุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร  
3. การติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  
4. ประโยชน์ของการสื่อสาร  
5. ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 

หน่วยที่ 36 ท่องแดนอาเซียน  
 

1. ธงอาเซียน  
2. ตราสัญลักษณ์อาเซียน  
3. ค าขวัญอาเซียน  
4. เพลงอาเซียน  
5. ภาษาอาเซียน 

หน่วยที่ 37 เรียนรู้วัฒนธรรม  
 

1. ศาสนาและวันส าคัญ  
2. ชุดแต่งกายประจ าชาติ  
3. อาหารประจ าชาติ  
4. ภาษา/ประเพณีและวัฒนธรรม ประจ าชาติ  
5. การละเลน่/การแสดงและ นิทานประจ าชาติ 
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สัปดาห์ที่/หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
หน่วยที่ 38 ผู้น าพอเพียง  
 

1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล  
3. ความรอบรู้  
4. มีภูมิคุม้กันที่ดี  
5. คุณธรรมความดี 

หน่วยที่ 39 หนูน้อยตาวิเศษ  
 

1. ประเภทของขยะ  
2. การคัดแยกขยะ  
3. การก าจัดขยะที่ถูกวิธี  
4. ประโยชน์และโทษของขยะ  
5. การปอูงกันและลดการทิ้งขยะ 

หน่วยที่ ๔๐ เด็กดีโตไปไม่โกง  
(ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 

1. สื่อสัตย์  
2. มีความรับผิดชอบ  
3. รักความเป็นธรรม  
4. มีจิตสาธารณะ  
5. มีความพอเพียง 
(ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 

 

หมายเหตุ  จ านวนสัปดาห์ในการจัดการเรียนสอน ให้เป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทราย 
 

หน่วยการเรียนรู้ วันส าคัญ 
 

ล าดับที่ หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างวันส าคัญต่างๆ หมายเหตุ 
๑ วันส าคัญทางพุทธศาสนา ๑. วันมาฆบูชา  

๒. วันวิสาขบูชา  
๓. วันอาสาฬหบูชา  
๔. วันเข้าพรรษา  
๕. วันออกพรรษา  
ฯลฯ  

 

2 วันส าคัญของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
2 . วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ
พระบรมราชินีนาถ 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร 
4. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
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ล าดับที่ หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างวันส าคัญต่างๆ หมายเหตุ 
  5 . วั น ค ล้ า ย วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
6. วันรัฐธรรมนูญ 
7. วันปิยมหาราช  
ฯลฯ 

 

3 วันส าคัญของท้องถิ่น ๑. วันลอยกระทง  
๒. วันสงกรานต์  
๓. วันชักพระ/ลากพระ 
4. วันสารทเดือนสิบ 
5. แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ฯลฯ 

 

4 วันส าคัญอ่ืน ๆ ๑. วันไหว้ครู  
๒. วันเด็กแห่งชาติ  
๓. วันครู 
4. วันท้องถิ่นไทย  
ฯลฯ  

 

 
หมายเหตุ  วันส าคัญทางศาสนาอื่น ๆ แตล่ะท้องถิ่นพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

การก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ล าดับที่ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 1 - 2 แรกรับประทับใจ 
 3 เด็กดีมีวินัย 
 4 อวัยวะและการดูแลรักษา 
 5 กินดี อยู่ดี มีสุข 
 6 ขยับกายสบายชีวี 
 7 ปลอดภัยไว้ก่อน 
 8 หนูน้อยนักสัมผัส 
 9 หนูน้อยน่ารัก 
 10 หนูท าได้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 11 บ้านแสนสุข 
สถานที่แวดล้อมเด็ก 12 ครอบครัวสุขสันต์ 
 13 บ้านเรือนเคียงกัน 
 14 โรงเรียนของฉัน 
 15 ชุมชนน่าอยู่ 
 16 จังหวัดของเรา 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ ล าดับที่ หน่วยการเรียนรู้ 
 17 อาชีพในฝัน 
 18 สมาชิกประเทศอาเซียน 
 19 บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน 
 20 หนูน้อยช่างสงสัย (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 
ธรรมชาติรอบตัว 21 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 22 ฤดูหรรษา 
ธรรมชาติรอบตัว  23 กลางวัน กลางคืน 
 24 สัตว์โลกน่ารัก 
 25 ต้นไม้แสนรัก 
 26 โลกของแมลง 
 27 ผักผลไม้ 
 28 ข้าวมหัศจรรย์ 
 29 โลกสวยด้วยมือเรา 
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 30 เรารักประเทศไทย 
 31 ปลอดภัยในยานพาหนะ 
 32 สาระแห่งสีสัน 
 33 สร้างฝันนักคิด 
 34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
 35 การสื่อสารไร้พรมแดน 
 36 เด็กดีโตไปไม่โกง 
 37 เรียนรู้วัฒนธรรม 
 38 ผู้น าพอเพียง 
 39 หนูน้อยตาวิเศษ 
 40 เด็กดีโตไปไม่โกง (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ 
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การจัดประสบการณ์ 
 

หลักการจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี เป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กและการจัดประสบการณ์เด็กได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูปแบบกิจกรรม
บูรณาการผ่านการเล่น การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้ 
 ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ 
 ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
 ๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 
 ๖. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
 ๘. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน 
 

แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี มีแนวทางดังนี้ 
 ๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับเด็ก
ในวิถีชีวิตประจ าวัน 
 ๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและการ
เคลื่อนไหวผ่านการเล่น 
 ๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด
หลากหลาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน รวมถึงมีพ้ืนที่ในการเล่นน้ า 
เล่นทราย 
 ๖. จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื่ อที่เอ้ือให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
 ๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ๘. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง
การวางแผน การสนับสนุนสื่อ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
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การสร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้จัดบรรยากาศทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ สอดคล้องกับ
พัฒนาการเด็กในแต่ละวัย เรียนรู้ผ่านการเล่นที่น่าสนใจ สนุกสนาน โดยได้พัฒนาการจัดบรรยากาศทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนดังนี้ 

ภายในห้องเรียน ห้องเรียนแต่ละห้องจะเน้นความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ตกแต่งบอร์ดด้วย
เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหน่วยที่เด็กเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ภายในห้องเรียนจะมีมุมประสบการณ์ พร้อมสื่อ
อุปกรณ์ท่ีแข็งแรง สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการสัมผัสทั้งห้า โดย
มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียน เช่น มุมนิทาน มุมดนตรี มุมบล็อก มุมแต่งตัว มุมบทบาทสมมติ มุมอาเซียน  

ภายนอกห้องเรียน หน้าอาคารเรียนมีสวนหย่อมด้านหน้าเพ่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน เพ่ือ
เอ้ือต่อการพัฒนาการเด็กได้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น มีสนามเด็กเล่น 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกเพ่ิมพูน
ทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่เด็กมีระบบในการ
ควบคุมส่ออย่างเป็นระบบ มีผู้ดูแลรับผิดชอบ มีกระบวนการดังนี้ 
 1. การจัดหา มีการสอบถามความต้องการในการใช้สื่อของครูผู้สอน โดยให้แต่ละห้องน าเสนอทุกต้นปี
การศึกษา 
 2. การจัดเก็บ สื่อทุกประเภทมีทะเบียนคุม 

3. การจัดการ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะแยกให้ครูประจ าชั้นรับได้ เก็บได้โดยให้แต่ละห้องน าเสนอทุกต้น
ปีการศึกษา 

4. การซ่อม จะมีการส ารวจสื่อทุกสิ้นภาคเรียน เพ่ือดูว่าสื่อใดช ารุดจะซ่อม 
  

ลักษณะของสื่อ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
1. สื่อธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ดิน หิน เป็นต้น 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น เอกสาร หนังสือ ต ารา นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผนที่ แผนภูมิ ตาราง สถิติ กราฟ เป็นต้น 
3. สื่อวัสดุและอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์เพ่ือประกอบการเรียน เช่น บัตรค า หุ่นจ าลอง เกม

การศึกษา เครื่องมืออุปกรณ์ทดลอง เป็นต้น 
4. สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง หมายถึง สื่อที่ไม่มีหนังสือก ากับ เช่น สัญลักษณ์ต่างๆ เครื่องหมายต่างๆ 
5. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้น เพ่ือใช้ควบคู่กับเครื่องมือโทรทัศน์ วัสดุ เช่น 

เทปบันทึกภาพ (วีดีทัศน์) แถบบันทึกเสียง สไลด์ คอมพิวเตอร์ ซีดี วีซีดี เป็นต้น 
 

การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี้ 
1. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย 
2. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
3. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
4. มีวิธีการที่ใช้ง่าย และน าไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
5. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 
6. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
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7. เลือกใช้สื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซบซ้อน 
8. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้ 
9. เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก และส่งเสริมความคิดเป็น ท าเป็น และกล้าแสดงออกความคิดเห็นด้วยความ

มั่นใจ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการผลิตสื่อส าหรับเด็ก มีดังนี้ 
 1. ส ารวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 

2. วางแผนการผลิต โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของเด็ก สื่อจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้งาน 

3. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่วางไว้ 
4. น าสื่อไปทดลองใช้หลายๆ ครั้งเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
5. น าสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้จริง 
 

การใช้สื่อ ด าเนินการดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนใช้สื่อ มีขั้นตอนดังนี้ คือ 
 เตรียมตัวผู้สอน ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
 - เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ 
 - จัดเตรียมสื่อและวัสดุอ่ืนๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
 - ทดลองการใช้สื่อก่อนน าไปใช้จริง 
 เตรียมตัวเด็ก  

- ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
- เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
- ให้เด็กมีวินัยเล่นแล้วเก็บอย่างเรียบร้อย 

 เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน าไปใช้ 
 - จัดล าดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหลัง เพ่ือความสะดวกในการสอน 
 - ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ 

2. การน าเสนอสื่อ 
- สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
- ใช้สื่อตามล าดับขั้นของการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
- เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ 
- ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายชนิดพร้อมๆ กัน เพราะจะท าให้เด็กไม่สนใจในกิจกรรมที่สอน 
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การประเมินพัฒนาการ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ ๒-3 ปีอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน เป็นการประเมินตามสภาพจริงในขณะที่เด็กท ากิจกรรมประสบการณ์ประจ าวัน
และช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล 
และผลงานของเด็กที่เก็บเป็นอย่างระบบ แล้วน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมาสรุป  เพ่ือบันทึกผล
พัฒนาการประจ าชั้นเรียนของเด็ก และบันทึกในสมุดรายงานประจ าตัวเด็กทุกภาคเรียน ตลอดจนรายงานให้
ผู้ปกครองทราบชัดเจนและรายงานผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการดังนี้ 
 ก่อนเรียน จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เช่น 
ข้อมูลทั่วไป ประวัติสุขภาพ ลักษณะนิสัย 
 ระหว่างเรียน จัดท าเครื่องประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
กับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลายๆด้าน ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บเป็นอย่างระบบ บันทึกผลการเรียน บันทึกสุขภาพ และบันทึกกิจกรรม
ต่างๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับความสามารถหรือพัฒนาการแต่ละ
ด้านของเด็ก 
 หลังเรียน มีการน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมารวบรวมสรุปและเขียนรายงานผลพัฒนาการ
ในสมุดรายงานประจ าตัวทุกภาคเรียน 
 

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระดับพัฒนาการ ดังนี้ 
 ระดับ 3 คือ ดี หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติถูกต้องได้คล่องแคล่วชัดเจนและเชื่อมั่น 
 ระดับ 2 คือ พอใช้ หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมถูกต้องแต่ยังไม่คล่องแคล่ว ไม่ม่ันคง 
 ระดับ 1 คือ ควรส่งเสริม หมายถึง ยังแสดงพฤติกรรมได้น้อยหรือไม่ได้เลย แสดงพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติได้บ้างแต่ต้องให้ความช่วยเหลือ 
 

ระยะเวลาการประเมินพัฒนาการ 
 1. ประเมินพัฒนาการประจ าแต่ละกิจกรรม 
 2. ประเมินพัฒนาการประจ าวัน 
 3. ประเมินพัฒนาการประจ าภาค/ปี 
 

วิธีประเมินพัฒนาการ 
 1. การสังเกต ครูสังเกตเด็กตลอดเวลา เช่น ขณะเล่น ขณะร่วมกิจกรรมต่างๆทั้ง 6 กิจกรรมเป็น
กลุ่ม และรายบุคคลสม่ าเสมอ 
 2. การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม อาจมีการบันทึกการสนทนาด้วย
เพ่ือหาวิธีการแก้ไข หรือท าให้ทราบว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
 3. ตรวจผลงานและวิเคราะห์ข้อมูล 
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การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

 การน ากรอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใช้และมี
การพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี และด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกปฐมวัย มีดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อม 
- สร้างความตระหนัก 
- พัฒนาบุคลากร 
- จัดระบบสารสนเทศ 
- จัดระบบบริหารจัดการในรูปกรรมการ 

2. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- หน่วยประสบการณ์การเรียนรู้ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 

3. การสนับสนุนคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
- ระบบการประเมินพัฒนาการ 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาและเลือกใช้สื่อ 
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
- งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
- งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
- หน่วยงานต้นสังกัด 
- คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. สรุปและรายงาน 
- สรุปการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- รายงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- รายงานผู้ปกครอง 
- รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอรับการสนับสนุน 

7. การปรับปรุงและการพัฒนา 
- ปรับแผนปฏิบัติงานปีต่อไป 
- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ 
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  ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย พุทธศักราช 2563 ส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี มุ่งสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุงหมาย คือ มุ่งพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน
อย่างเหมาะสมกับวัย ตามความสามารถและความแตกต่างของบุคคล เพ่ือพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขในการ
เรียนรู้ เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เด็ก 
 

การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท 
โดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ ผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบ
ความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟูโดยเร็วที่สุด ผู้เลี้ยงดูสามารถน าเด็กไปรับบริการในการส่งเสริม
พัฒนาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการทางสาธารณสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
เฉพาะทางหรือโรงเรียนเรียนรวม 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

ส าหรับเด็กอาย ุ๓ - 6 ปี 
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ส่วนที่ 4 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ป ี

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย 
และความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

จุดมุ่งหมาย 
การพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างความสุขมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ป ร ะ ส า น
สัมพันธ์กัน              
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

  มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
                     มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
          3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
                    มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
                    มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
                    มาตรฐานที่  ๘ อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ                       
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
                   มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
                   มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
                   มาตรฐานที่ ๑๑  มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที่ ๑๒   มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย   
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ตารางมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ 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 มีสุขภาพอนามัยสุข
นิสัยที่ด ี
 
 
 
 
 
 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และดื่ม
น้ าสะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ได้หลายชนิด
และดื่มน้ าสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

๑ . ๒ . ๒  ล้ า ง มื อ  ก่ อ น
รับประทานอาหารและหลัก
จากใช้ห้องน้ าห้องส้วมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑ . ๒ . ๒  ล้ า ง มื อ ก่ อ น
รับประทานอาหารและ
หลั งจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

๑ . ๒ . ๒  ล้ า ง มื อ ก่ อ น
รั บประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑ . ๓  รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑ . ๓ . ๑  เ ล่ น แ ล ะ ท า
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

๑.๓.๑เล่นและท ากิจกรรม
และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย 

 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๒ .๑ .๑  เ ดิ นตามแนวที่
ก าหนดได้ 

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

๒.๑.๑ ดินต่อเท้าถอนหลัง
เป็นเส้นตรงไดโดยไม่ต้อง
กางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้น
ลงอยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่
กับที่ได้โดยไม่เสียการทรง
ตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
และล าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลมือทั้ง
สองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพ้ืนได ้

๒.๒ ใช้มือ–ตาประสาน
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 รตั ด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได ้

๒ . ๒ . ๑  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
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๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได้ 

๒.๒.๒เขียนรูปสี่ เหลี่ยม
ตามแบบได้ อย่ า งมี มุ ม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ต า ม แ บ บ ไ ด้ อ ย่ า ง มี มุ ม
ชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม.
ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ 
ซม.ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๐๕ซม.
ได ้

 

มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๓ . ๑  แ ส ด ง ออ ก ท า ง
อ า ร ม ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

๓ . ๑ . ๑  แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
บางสถานการณ ์

๓ . ๑ . ๑  แ สด ง อ า ร ม ณ์
ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้ ต า ม
สถานการณ ์

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

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

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

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

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

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ใ น ผ ล ง า น แ ล ะ
ความสามารถของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อ่ืน 

 

 มาตรฐานที่ ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

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 มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี 

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 
แ ล ะ แ ส ด ง ท่ า ท า ง /
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 
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มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

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

ใดเป็นของตนและสิ่งใดเป็น
ของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่ งของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง 

๕ . ๒  มี ค ว า ม เ ม ต ต า 
ก รุ ณ า  มี น้ า ใ จ แ ล ะ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และเมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและ
เมตตาสัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

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

๕.๓ มีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓ .๑  แสดงสีหน้ าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้ อ่ืน
อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕ .๔ . ๑  ท า ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔ .๑  ท า งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจนส าเร็จเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

๕ . ๔ . ๑  ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายส าเร็จด้วยตนเอง 

 

มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเองใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ าวัน 

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

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว 

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  ใช้ และท าความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖ . ๓  ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ
พอเพียงเมื่อผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗.๑ .๑  มี ส่ ว นร่ ว มดู แล
รั ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑ .๑  มีส่ วนร่ วมดูแล
รั ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่
๗ . ๒  มี ม า ร ย า ท ต า ม
วัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

๗ . ๒ . ๑  ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗ .๒ .๑  ปฏิ บั ติ ตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗ . ๒ . ๑  ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
มารยาทไทย 

๗.๒.๒กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติ ไทยและ เพลง
สรรเสริญพระบารมี 

 

มาตรฐานที่ ๘ อยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๘ . ๑  ย อ ม รั บ ค ว า ม
เ ห มื อ น แ ล ะ ค ว า ม
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจาก
ตน 

๘ . ๑ . ๑  เ ล่ น แ ล ะ ท า
กิ จ ก ร รมร่ ว มกั บ เ ด็ กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจาก
ตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒ .๑  เ ล่ นหรื อท า ง าน
ร่ ว มมื อกับ เ พ่ื อนอย่ า งมี
เปูาหมาย 

๘ .๒ .๒  ยิ้ ม หรื อทั กทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคล
ที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒ .๒  ยิ้ ม  ทั กทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้ น เ ค ย ได้ เ หม า ะสมกั บ
สถานการณ์ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓ .๑  มี ส่ วน ร่ ว มสร้ า ง
ข้อตกลงและปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๘ . ๓ . ๓  ย อ ม รั บ ก า ร
ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากความ
รุนแรงด้วยตนเอง 



 

หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย พุทธศักราช 2563  หน้า ๔๗ 
 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

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

๙.๑.๑ ฟังผู้ อ่ืนพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้ อ่ืนพูดจนจบ
แ ล ะ ส น ท น า โ ต้ ต อ บ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

๙ . ๑ . ๒  เ ล่ า เ รื่ อ ง ด้ ว ย
ประโยคสั้นๆ 

๙ . ๑ . ๒  เ ล่ า เ รื่ อ ง เ ป็ น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่า เป็น เรื่ องราว
ต่อเนื่องได้ 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได ้

๙.๒.๑ อ่านภาพ และพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค าพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค าด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียน ขีดเขี่ย อย่าง
มีทิศทาง 

๙ . ๒ . ๒  เ ขี ย น ค ล้ า ย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเอง 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ่งต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
จากการสั ง เ กต โ ดย ใ ช้
ประสาทสัมผัส 

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
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต โ ด ย ใ ช้
ประสาทสัมผัส 

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

๑ ๐ . ๑ . ๒  จั บ คู่ แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่ า งๆ โดย ใช้ ลั กษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะ
เดียว 

๑ ๐ . ๑ . ๒  จั บ คู่ แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัด
กลุ่มวิ่งต่างๆโดยใช้อย่าง
น้ อ ยห นึ่ ง ลั กษณ ะ เป็ น
เกณฑ ์

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่ งต่างๆโดยใช้ตั้ งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๓ 
ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อง 
๔ ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อง ๕ 
ล าดับ 
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๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้น
ใ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห รื อ ก า ร
กระท าเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท า เมื่ อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่ เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒ .๒  คาดเดา หรื อ
ค า ด ค ะ เ น สิ่ ง ที่ อ า จ จ ะ
เกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
ค าด คะ เ นสิ่ ง ที่ อ า จ จ ะ
เกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒ .๒  คาดคะเนสิ่ งที่
อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วม
ในการลงความ เห็ นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิ ดแก้ ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ า ย ๆ แ ล ะ ย อ ม รั บ ผ ล ที่
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลอง
ผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

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

 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๑.๑ ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

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

๑๑.๑ .๑  สร้ า งผล งาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงและแปลก
ใ ห ม่ จ า ก เ ดิ ม ห รื อ มี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อ สื่ อ ส า ร ค ว า ม คิ ด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เ ดิ ม แ ล ะมี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เพ่ิมข้ึน 

11.2 แสดงท่าทาง/
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ต า ม
จิ น ต น า ก า ร อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

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

๑ ๑ . ๒ . ๑  เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
ท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เ พ่ื อ สื่ อ ส ส า ร ค ว า ม คิ ด
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ 
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑ .๑  สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ
ม า อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น สื่ อ
ความคิดด้ วยตนเองเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตน
จนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆตามวิธีการที่
มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบ
ของข้ อ ส งสั ยต่ า งๆตม
วิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถาม
ว่า “ใคร” “อะไร”ในการ
ค้นหาค าตอบ 

๑ ๒ . ๒ . ๒  ใ ช้ ป ร ะ โ ย ค
ค า ถ า ม ว่ า  “ ที่ ไ ห น ” 
“ท า ไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถาม
ว่า “เมื่อไหร่” “อย่างไร” 
ในการค้นหาค าตอบ 
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โครงสร้างหลักสตูร 

ตารางวิเคราะห์การเรียนรู้รายปี เด็กอายุ 3 – 4 ปี 
 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 
ด้านร่างกาย มาตรฐานที่  ๑ 

ร่ า ง ก า ย
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
ตามวัย และมี
สุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 
น้ า ห นั ก แ ล ะ
ส่ ว น สู ง ต า ม
เกณฑ์ 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุขนิสัยที่ดี 

การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ 
มี สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย  สุ ข
นิสัยที่ดี 

๑. รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2 . ล้ า ง มื อ ก่ อ น
รับประทานอาหารและ
หลังจากการใช้ห้องน้ า
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
๓. นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๔. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุขนิสัยที่ดี 
- ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเอง 

การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

ด้านร่างกาย  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  
รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๑. เล่น และท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๒. เล่นอย่างปลอดภัย
ตามค าแนะน าของผู้ใหญ่ 
๓. รู้จักถือของแหลมคม
ทุกชนิดอย่างปลอดภัย 
โดยไม่วิ่ง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การดูแลระมัดระวัง
อุบัติเหตุ 

การรักษาความ
ปลอดภัย 

 มาตรฐานที่  ๒ 
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อ
เ ล็ ก แ ข็ ง แ ร ง 
ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว
และประสาน 
สัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ 
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
ร่างกายอย่าง
ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว
ป ร ะ ส า น
สัมพั นธ์  และ
ทรงตัวได้ 

๑ .  เ ดิ น ต า ม แ น ว ที่
ก าหนดได้ 
๒. กระโดดสองขาขึ้นลง
อยู่กับที่ได้ 
๓. วิ่งและหยุดได้ 
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือ
และล าตัวช่วย 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การทรงตัว 
- การรับ การโยน 

กา ร ต ร ะห นั ก รู้
เกี่ยวกับร่างกาย
ของตนเอง 
 
 
 
 

 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ 
ใ ช้ มื อ - ต า
ป ร ะ ส า น
สัมพันธ์กัน 

๑ .  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว 
๒. เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได ้

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การหยิบจับสิ่งของ 
 

การใช้กล้ามเนื้อ
เล็ก 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที่ควรเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้ 
   ๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด

เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง  ๑ 
เซนติเมตรได้ 

  

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่  ๓ 
มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

1 . แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม
กับบางสถานการณ์ 
๒. ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง ได้ เมื่ อประสบ
เหตุการณ์ที่ไม่พอใจหรือ
เมื่ อท ากิจกรรมที่ยาก 
โดยมีผู้ใหญ่ช่วย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- อารมณ์ ความรู้สึก 

ก า ร แ ส ด ง ออ ก
ทางอารมณ ์

  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒ 
มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

๑ .  ก ล้ า พู ด  ก ล้ า
แสดงออก 
๒. แสดงความพอใจใน
ผลงานของตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- อารมณ์ ความรู้สึก 

- การใช้ภาษา 
- การแสดงออก
ทางอารมณ ์
 

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่  ๔   
ชื่ น ช ม แ ล ะ
แสดงออกทาง
ศิ ลปะ  ดนตรี 
การเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑ 
สนใจมีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๑. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๒. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 
๓. สนใจ มีความสุขและ 
แ ส ด ง ท่ า ท า ง / 
เ คลื่ อน ไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การถ่ายทอดผลงาน
ผ่านทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

การแสดงความคิด
สร้ างสรรค์ผ่ าน
ภ า ษ า  ท่ า ท า ง 
การ เคลื่ อนไหว
และศิลปะ 

 มาตรฐานที่  ๕  
มี คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม และ
มีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

๑. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเอง และสิ่ง
ใดเป็นของผู้อื่น 
๒. ไม่ลักขโมยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๓. มีความรับผิดชอบเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

กา รมี คุณ ธ ร รม 
จริยธรรม 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ มี
ทักษะชีวิต และ
สามารถปฏิบัติ
ต น ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ 
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจ วัตร
ประจ าวัน 

๑ .  แ ต่ ง ตั ว โ ด ย มี ผู้
ช่วยเหลือ 
๒. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 
๓. ใช้ห้องน้ า ห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเอง 

การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 
ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ มี

ทักษะชีวิต และ
สามารถปฏิบัติ
ต น ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 
มีวินัยในตนเอง 

๑. เก็บของเล่น ของใช้
เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

การปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย มีส่วนร่วม
แ ล ะ บ ท บ า ท
สมาชิกของสังคม 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๓ 
ประหยัดและ
พอเพียง 

๑. ใช้สิ่ งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดเมื่ อมีผู้
ชี้แนะ 
๒. รู้ จักความเพียงพอ 
ความพอดีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
การประหยัด และ
ความพอเพียง 

การปฏิบัติตนตาม
แ น ว ท า ง ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม มาตรฐานที่  ๗  
รั ก ธ ร ร มช า ติ  
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ 
ดู แ ล รั ก ษ า
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

๑.  มีส่วนร่วมดูแลดูแล
รั กษาธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที ่

ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่ ง แวดล้ อมตาม
ธรรมชาติ 

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๒ 
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย 
และ รั กความ
เป็นไทย 

๑. ปฏิบัติตามมารยาท
ไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๓.  หยุดยื น เมื่ อ ได้ ยิ น
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคล          และ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- มารยาทที่ด ี

การปฏิบั ติ ต าม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น
ไทย 

ด้านสังคม มาตรฐานที่  ๘  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ ดีของ
สังคมในระบอบ                   
ประชาธิ ปไตย
อันมีพระ 
มหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑ 
ยอมรับความ
เ ห มื อ น แ ล ะ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑. ปฏิบัติตนอย่างสุภาพ
กับทุกคน 
๒.  เล่ นร่ วมกั บ เ ด็ กที่
แตกต่างไปจากตนเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 
 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคล          และ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
สังคม 

ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ความเหมือนและ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒ 

มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผูอ่ื้น 

๑. เล่นร่วมกับเด็กอ่ืน 
๒. พูดคุยและเล่นกับ
เพ่ือนเด็กด้วยกัน 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
- ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

ก า ร เ ล่ น แ ล ะ
ท า ง า น แ บ บ
ร่วมมือ ร่วมใจ 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๓ 
ป ฏิ บั ติ ต น
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
แ ล ะผู้ ต า ม ได้ เ มื่ อ มี ผู้
ชี้แนะ 
๓ .  ย อ ม รั บ ก า ร
ประนีป ระนอมแก้ ไ ข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคล          และ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

การปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย มีส่วนร่วม
แ ล ะ บ ท บ า ท
สมาชิกของสังคม 
 

ด้านสังคม  ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๔ 
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสังคม
รอบตัว 

๑.  บอกลั กษณะบาง
ประการของสมาชิกใน
ครอบครัวได้บ้าง 
๒. บอกบทบาทและการ
งานอาชีพของคนต่าง ๆ 
ในชุมชนได้บ้าง 
๓. บอกสิ่งดีๆ ในท้องถิ่น
ได้บ้าง 
๔. บอกชื่อประเทศ ธง
ชาติ  ภาษาทักทายใน
ประชาคมอาเซียนได้บ้าง 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคล          และ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ครอบครัวของฉัน 
- อาชีพต่าง ๆ 
- สถานที่  บุคคลใน
ท้องถิ่น 
- ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียน 

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับสังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่   ๙  
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๑ 
สนทนา โต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

๑. ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 
๒. เล่าเรื่องด้วยประโยค
สั้นๆ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การใช้ภาษา 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๒ 
อ่าน เขียนภาพ
หรือสัญลักษณ์
ได้ 

๑. อ่านและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน 
๒. เขียนขีดเขี่ยอย่างมี
ทิศทาง 
๓. อ่านค าพ้ืนฐานได้บ้าง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

-การใช้ภาษา 
-การขีดเขียน 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที่ควรเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๙.๒ 

อ่าน เขียนภาพ
หรือสัญลักษณ์
ได้ 

๑. อ่านและพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน 
๒. เขียนขีดเขี่ยอย่างมี
ทิศทาง 
๓. อ่านค าพ้ืนฐานได้บ้าง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

-การใช้ภาษา 
-การขีดเขียน 
 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๐ 
มีความสามารถ
ใ น ก า ร คิ ด      
ที่ เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ 
มีความสามารถ
ในการคิ ดรวบ
ยอด 

๑. บอกลักษณะ ของสิ่ง
ต่างๆ จากการสัง เกต 
โดยใช้ประสาทสัมผัส   
๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะ
หรือหน้าที่ การใช้ งาน
เพียงลักษณะเดียว 
๓. คัดแยกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะการใช้งาน 
๔. เรียงล าดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๓ 
ล าดับ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒ 
มีความสามารถ
ในการคิดเชิ ง
เหตุผล 

๑. ระบุผลที่ เกิดขึ้นใน
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห รื อ ก า ร
กระท าเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
๒. คาดเดาหรือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

ด้าน
สติปัญญา 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๓  
มีความสามารถ
ใ น ก า ร คิ ด
แก้ ปัญหาหรื อ
ตัดสินใจ 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
๒. แก้ปัญหาโดยการลอง
ผิดลองถูก 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

 มาตรฐานที่  ๑๑  
มีจิ นตนาการ 
และความคิ ด
สร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ท า งานศิ ลปะ
ตามจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์  

๑. สร้างผลงานศิลปะ
เ พ่ื อสื่ อ ส า รคว ามคิ ด 
ความรู้สึกของตนเอง 
๒. ต่อของเล่นเป็นรูปร่าง
ห รื อ เ รื่ อ ง ร า ว ต า ม
จินตนาการของตนเอง 
 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

จินตนาการและ
ความคดิสร้างสรรค ์
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที่ควรเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ 

แสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
อย่างสร้างสรรค ์

๑. เคลื่อนไหวท่าทาง
เ พ่ื อสื่ อ ส า รคว ามคิ ด 
ความรู้สึกของตนเอง 
๒.  แสดงท่ าทางหรื อ
บ ท บ า ท ส ม ม ติ ต า ม
จินตนาการได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

จินตนาการและ
ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค ์

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๒  
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และ
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ค ว า ม รู้ ไ ด้
เหมาะสมกับวัย              

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ 
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ 

๑.  สนใจ ฟังหรื อ อ่าน
ตัวหนังสือด้วยตนเอง 
๒. กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรม 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การมี เจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒ 
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 
 

๑. ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่
มีผู้ชี้แนะ 
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า 
“ใคร” “อะไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การมี เจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 
เด็กอายุ ๔ - ๕ ปี 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านร่างกาย มาตรฐานที่  ๑ 

ร่ า ง ก า ย
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
ตามวัย  และมี
สุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
น้ าหนั กและ
ส่ วนสู งตาม
เกณฑ์ 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุขนิสัยที่ดี 

การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
มี สุ ข ภ า พ
อนา มัย  สุ ข
นิสัยที่ดี 

๑. รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดด้วยตนเอง 
 ๒ . ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากการใช้ห้องน้ า
ห้องส้วมด้วยตนเอง 
๓. นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๔. ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุขนิสัยที่ดี 
- ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเอง 

การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

ด้านร่างกาย  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  
รั กษาความ
ปลอดภัยของ
ต น เ อ ง แ ล ะ
ผู้อ่ืน 

๑. เล่น และท ากิจกรรม
อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย ด้ ว ย
ตนเอง 
๒.บอกได้ว่าสภาพใดเป็น
อันตรายต่อตนเอง 
๓. บอกผู้ใหญ่หรือเตือน
เพ่ือนเมื่อเห็นเหตุการณ์
ที่เป็นอันตราย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การดูแลระมัดระวัง
อุบัติเหตุ 

ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย 

 มาตรฐานที่ ๒ 
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อ
เ ล็ ก แ ข็ ง แ ร ง 
ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว
และประสาน 
สัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
ร่างกายอย่าง
คล่ อ งแคล่ ว
ป ร ะ ส า น
สัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้ 

๑ .   เ ดิ น ต่ อ เ ท้ า ไ ป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 
๒. กระโดดขาเดียวอยู่
กับที่ ได้ โดยไม่ เสียการ
ทรงตัว 
๓. วิ่ งหลบหลีกสิ่ งกีด
ขวางได ้
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้งสองข้าง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การทรงตัว 
- การรับ การโยน 

ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้
เ กี่ ย วกับร่ า งกาย
ของตนเอง 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 

ใ ช้ มื อ - ต า
ป ร ะ ส า น
สัมพันธ์กัน 

๑ .  ใ ช้ ก ร ร ไ ก ร ตั ด
ก ร ะ ด า ษ ต า ม แ น ว
เส้นตรงได ้
๒. เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ 
เซนติเมตรได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การหยิบจับสิ่งของ 
 

การใช้ กล้ าม เนื้ อ
เล็ก 

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ 
มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
แ ส ด ง อ อ ก
ทางอารมณ์
ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

๑ . แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ 
ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้ ต า ม
สถานการณ ์
๒ .  ไ ม่ แ ส ด ง อ า ก า ร
หงุดหงิดจนเกินไปเมื่อ
ต้องท ากิจกรรมที่ยาก 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การแสดงความรู้สึก
ในทางท่ีด ี

การแสดงออกทาง
อารมณ ์

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๔   
ชื่ น ช ม แ ล ะ
แสดงออกทาง
ศิ ลปะ  ดนตรี 
การเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 
ส น ใ จ มี
ความสุขและ 
แ ส ด ง อ อ ก
ผ่ า น ง า น
ศิลปะ ดนตรี 
แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนไหว 

๑. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๒. สนใจมีความสุขและแสดง 
ออกผ่านเสียงเพลงดนตร ี
๓. สนใจ มีความสุขและ 
แ ส ด ง ท่ า ท า ง / 
เ คลื่ อน ไหวประกอบ
เพลง จังหวะและดนตรี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การแสดงออกผ่าน
ง า นศิ ล ปะ  ดน ต รี 
และการเคลื่อนไหว 

ก า ร แ ส ด ง
สุ นทรี ยภ าพทาง
ดนตรี 

 มาตรฐานที่  ๕  
มี คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม และ
มีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

๑. ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. ไม่ลักขโมย 
๓. มีความรับผิดชอบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

คุณธรรม จริยธรรม 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ 
มีความเมตตา
กรุณามีน้ าใจและ 
ช่วยเหลอืแบ่งปัน 

๑. ช่วยเหลือแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. ไม่เห็นแก่ตัว 
๓. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ มี
ทักษะชีวิต และ
สามารถปฏิบัติ
ต น ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. แต่งตัวด้วยตนเอง 
๒. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 
๓. ใช้ห้องน้ า ห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเอง 

การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 

มี วิ นั ย ใ น
ตนเอง 

๑. เก็บของเล่น ของใช้
เข้าท่ีด้วยตนเอง 
๒. เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

การปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของ
สังคม 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 
ประหยัดและ
พอเพียง 

๑. ใช้สิ่ งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดเมื่ อมีผู้
ชี้แนะ 
๒. รู้ จักความเพียงพอ 
ความพอดี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
การประหยัด และ
ความพอเพียง 

 การปฏิบัติตนตาม
แ น ว ท า ง ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม มาตรฐานที่  ๗  
รั ก ธ ร ร มช า ติ  
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
ดู แ ล รั ก ษ า
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.  ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที ่

ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่ ง แวดล้ อมตาม
ธรรมชาติ 

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ 
มีมารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทย และรัก
ความเป็นไทย 

๑. ปฏิบัติตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 
๒. กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษได้ด้วยตนเอง 
๓. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ช า ติ ไ ท ย แ ล ะ เ พ ล ง
สรรเสริญพระบารมี 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคล และสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
- มารยาทที่ด ี

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ด้านสังคม มาตรฐานที่  ๘  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ                   
ประชาธิปไตย
อั น มี
พระมหากษัตริ
ย์ ท ร ง เ ป็ น
ประมุข 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 
ยอมรับความ
เห มือนแล ะ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑. บอกความเหมือนและ
ความต่างของบุคคลได้ 
๒. เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
จากตน 
 

เ รื่ อ งราวเกี่ ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
- ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
สังคม 

การยอมรับในความ
เ ห มื อ น แ ล ะ
แตกต่ างระหว่ าง
บุคคล 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ 

มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืน 

๑. เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 
๒. ยิ้มทักทายหรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยด้วยตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคล และสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
- ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

การเล่นและท างาน
แบบร่วมมือ ร่วมใจ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ 
ปฏิบัติตน
เบื้องต้นใน
การเป็น
สมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๑. มีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อตกลงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 
๓. ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคล และสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
- ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

การปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของ

สังคม 
 

ด้านสังคม  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ 
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสังคม
รอบตัว 

๑.  บอกลั กษณะบาง
ประการของสมาชิกใน
คร อบ ค รั ว ไ ด้ เ มื่ อ มี ผู้
ชี้แนะ 
๒. บอกบทบาทและการ
งานอาชีพของคนต่าง ๆ 
ในชุมชนได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๓. บอกได้ว่าท้องถิ่นของ
ตนมีสิ่งดีๆ อะไรบ้างเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 
๓. บอกชื่อประเทศ ธง
ชาติ  ภาษาทักทายใน
ประชาคมอาเซียนได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคล และสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
- ครอบครัวของฉัน 
- อาชีพต่าง ๆ 
- สถานที่  บุคคลใน
ท้องถิ่น 
- ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๙  
ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 
ส น ท น า 
โต้ ต อบและ
เ ล่ า เ รื่ อ ง ใ ห้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

๑. ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและ
ส น ท น า โ ต้ ต อ บ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 
๒.  เล่ า เ รื่ อ งประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การใช้ภาษา 
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สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้าน
สติปัญญา 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 
อ่ า น  เ ขี ย น
ภ า พ ห รื อ
สัญลักษณ์ได้ 

๑. อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค าพร้อมทั้งชี้หรือกวาด
ตามองข้ อค ว ามต าม
บรรทัด 
๒. เขียนคล้ายตัวอักษร 
๓. อ่านค าพ้ืนฐานได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การใช้ภาษา 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๐  
มีความสามารถ
ในการคิด   ที่
เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ 
มีความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 

๑ . บ อ ก ลั ก ษ ณ ะ 
ส่ วนประกอบของสิ่ ง
ต่างๆ จากการสัง เกต 
โดยใช้ประสาทสัมผัส   
๒. จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 
๓. จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้หนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์ 
๔. เรียงล าดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ 
ล าดับ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

กา รคิ ด ร วบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

ด้าน
สติปัญญา 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.2 
มีความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล 

๑. ระบุสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือ
การกระท าเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
๒. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนหรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก- การเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.3  
มีความสามารถ
ใ น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาหรือ
ตัดสินใจ 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
และเริ่มเรียนรู้ผลที่จะ
เกิดข้ึน 
๒. ระบุปัญหา แก้ปัญหา
โดยการลองผิดลองถูก 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๑  
มีจินตนาการและ
ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
ท างานศิ ลปะ
ตามจินตนาการ
และความคิ ด
สร้างสรรค์ 

๑. สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
และมีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิม หรือมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
๒. ประดิษฐ์สิ่งของหรือ
ของเล่นตามจินตนาการ 
โดยใช้วัสดุใกล้ตัว หรือ
วัสดุธรรมชาต ิ

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ 
แสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
อย่างสร้างสรรค ์

๑. เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายหรือ
แปลกใหม่ 
๒. พูดหรือแสดงบทบาท
สมมติหรือละครต่อหน้า
ผู้ชมได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- สุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๒  
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถใน
ก า ร แ ส ว ง ห า
ค ว า ม รู้ ไ ด้
เหมาะสมกับวัย              

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ 
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ 

๑. สนใจซักถามเก่ียวกับ
สัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 
๒. กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรม 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ 
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 
 

๑. ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง 
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า 
“ที่ไหน” “ท าไม” ใน
การค้นหาค าตอบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 
เด็กอายุ ๕ - ๖ ปี 

 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านร่างกาย มาตรฐานที่ ๑ 

ร่ า ง ก า ย
เจริญเติบโต
ตามวัย  และ
มีสุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 
น้ า ห นั ก แ ล ะ
ส่ ว น สู ง ต า ม
เกณฑ์ 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สุขนิสัยที่ด ี

การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ 
มี สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย  สุ ข
นิสัยที่ดี 

๑. รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่ มน้ าสะอาดได้  ด้ วย
ตนเอง 
๒. ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากการใช้
ห้ องน้ าห้ องส้ วมด้ วย
ตนเอง 
๓. นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๔. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สุขนิสัยที่ด ี
- การช่วยเหลือตนเอง 

การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

ด้านร่างกาย  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๑. เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างปลอดภัย 
๒. บอกได้ว่าสิ่งใดเป็น
อันตรายต่อตนเอง 
๓. รู้จักวิธีปฏิบัติตน
อย่างปลอดภัยขณะ
เดินทาง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การดูแลระมัดระวงั
อุบัติเหตุ 

การรักษาความ
ปลอดภัย 

 มาตรฐานที่ ๒ 
กล้ามเนื้อ
ใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้
อย่าง
คล่องแคล่ว
และประสาน 
สัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ 
เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้ 

๑.  เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน 
๒. กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 
๓. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
๔. รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การทรงตวั 
- การรับ การโยน 

การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายของตนเอง 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ 

ใช้มือ-ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๑. ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้ 
๒. เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๒๕ เซนติเมตรได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การหยิบจบัสิ่งของ 
 

การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ 
มีสุขภาพจิตดี
และมี
ความสุข 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

๑. แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 
๒. ควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การแสดงความรูส้ึกในทาง
ที่ด ี

การแสดงออกทาง
อารมณ ์

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ 
มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

๑. กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์
๒. แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การแสดงความรูส้ึกในทาง
ที่ด ี

- การใชภ้าษา 
- การแสดงออกทาง
อารมณ ์
 

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๔   
ชื่นชมและ
แสดงออก
ทางศิลปะ 
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ 
สนใจ มี
ความสุขและ 
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๑. สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 
๒. สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 
๓. สนใจ มีความสุข
และ แสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และ
ดนตรี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

สุนทรียภาพ ดนตรี 

 มาตรฐานที่  
๕  มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
และมีจิตใจที่
ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

๑. ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง 
๒. ไม่ลักขโมย 
๓. มีความรับผิดชอบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

คุณธรรม จริยธรรม 
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สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ 

มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ าใจ
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๑. ช่วยเหลือแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
๒. ไม่เห็นแก่ตัว 
๓. มีความเห็นอก เหน็ใจ
ผู้อื่น 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ 
มีทักษะชีวิต 
และสามารถ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ 
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 
๒. รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
๓. ใช้และท าความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมด้วยตนเอง  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การช่วยเหลือตนเอง 

การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ 
มีวินัยในตนเอง 

๑. เก็บของเล่น ของใช้
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 
๒. เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
คุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทไทย 

การปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย มีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของ
สังคม 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ 
ประหยัดและ
พอเพียง 

๑. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดดว้ยตนเอง 
๒. รู้จักความเพียงพอ 
ความพอดี 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การประหยัด และความ
พอเพียง 

- การใช้วสัดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
- การปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสังคม มาตรฐานที่  ๗  
รักธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม
และความ
เป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

๑.  ดูแลรักษาธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ 
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย 
และรักความ
เป็นไทย 

๑. ปฏิบัติตามมารยาทไทย
ได้อย่างเหมาะสม 
๒. กล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษได้ด้วยตนเอง 
๓. ยืนตรงและรว่มร้อง
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
- มารยาทที่ด ี

การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้านสังคม มาตรฐานที่  ๘  

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมี
ความสุข และ
ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ                   
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริ
ย์ทรงเป็น
ประมุข 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ 
ยอมรับความ
เหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑. บอกได้ว่าคนแตล่ะคนมี
ความชอบและไม่ชอบที่
แตกต่างกัน 
๒. รู้จักถามเกี่ยวกับความ
เหมือนและแตกต่างของ
บุคคล 
 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
- การเรียนรู้ทางสังคม 

การยอมรับในความ
เหมือนและแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ 
มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืน 

๑. เลน่หรือท างานรว่มมือ
กับเพ่ือนได้ด้วยตนเอง 
๒. เสนอตัวชว่ยเหลือเพ่ือน
หรือผู้ใหญ ่
 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ระเบียบวินยั ความ
รับผิดชอบและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การเล่นและท างาน
แบบร่วมมือ รว่มใจ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ 
ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๑. มีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
๓. ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ระเบียบวินยั ความ
รับผิดชอบและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- การปฏิสัมพันธ ์มี
วินัย มีสว่นรว่มและ
บทบาทสมาชิกของ
สังคม 
- การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

ด้านสังคม  ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ 
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสังคม
รอบตัว 

๑. บอกลักษณะบาง
ประการของสมาชิกใน
ครอบครัวได ้
๒. บอกบทบาทและการ
งานอาชีพของคนต่าง ๆ  ใน
ชุมชนได ้
๓. บอกได้ว่าท้องถิ่นของ
ตนมีสิ่งดี  ๆอะไรบ้าง 
๓. บอกชื่อประเทศ ธงชาต ิ
ภาษาทักทายในประชาคม
อาเซียนได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
- ครอบครัวของฉัน 
- อาชีพต่าง ๆ  
- สถานที่  บุคคลในท้องถิ่น 
- ประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคม 
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สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  
๙  ใช้ภาษา
สื่อสารได้
เหมาะสมกับ
วัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ 
สนทนา โต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง 
๒. เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การใช้ภาษา 

ด้าน
สติปัญญา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒ 
อ่าน เขียนภาพ
หรือสัญลักษณ์
ได้ 

๑. อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค าด้วยการชี้หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและ
จุดจบของข้อความ 
๒. เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง 
๓. อ่านค าพ้ืนฐานได้
ด้วยตนเองเหมาะสม
ตามวัย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การใช้ภาษา 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  
๑๐  มี
ความสามารถ
ในการคิด  ที่
เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ 
มีความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 

๑.บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ ความ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่างๆ จากการ
สังเกต โดยใช้ประสาท
สัมผัส   
๒. จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป 
๓. จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์ 
๔. เรียงล าดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่าง
น้อย ๕ ล าดับ 

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
ด้าน
สติปัญญา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ 
มีความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล 

๑. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า
ด้วยตนเอง 
๒. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นและมีส่วนรว่มใน
การลงความเหน็จากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓  
มีความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาหรือ
ตัดสินใจ 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  
และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น 
๒. ระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือก และเลือกวิธี
แก้ปัญหา 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๑  
มีจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
ท างานศิลปะ
ตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์ 

๑. สร้างผลงานศลิปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม 
และมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
๒. วาดหรือปั้นหรือ
ประดิษฐ์หรือพับ ฉีก ปะ
กระดาษตามจินตนาการใน
หัวข้อที่ก าหนด 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สุนทรียภาพและความคิด
สร้างสรรค ์
 

จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ 
แสดงท่าทาง / 
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 
๒. พูดหรือแสดงบทบาท
สมมติหรือละครต่อหน้า
ผู้ชมได้ด้วยตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- สุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่  ๑๒  
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และ
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรูไ้ด้
เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ 
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู ้

๑. สนใจหยบิหนังสือมา
อ่านและเขียนสื่อความคิด
ด้วยตนเองเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 
๒. กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระท่ีควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ 

มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 
 

๑. ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง 
๒. ใช้ประโยคค าถาม
ว่า “เมื่อไร” 
“อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
- การเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

 
 

ก าหนดเวลาเรียน 
 

หลักสูตรกาจัดการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-๓ ปี
การศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลา
เรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปี
การศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เวลาเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี จะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด ๒ ภาค
เรียน : ๑ ปีการศึกษา หรือ 200 วัน : 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5 –6 ชั่วโมง โดยประมาณ หรือ
ใช้เวลาเรียน จ านวน 40 สัปดาห์ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
 - ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ของปีการศึกษา 
 - ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
 

ตารางก าหนดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

กิจกรรม อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(กิจกรรมในวงกลม)  

100 ชั่วโมง/ปี 117 ชั่วโมง/ปี 134 ชั่วโมง/ปี 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
4. กิจกรรมเสรี  100 ชั่วโมง/ปี 117 ชั่วโมง/ปี 134 ชั่วโมง/ปี 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
6. เกมการศึกษา  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 

 

  หมายเหตุ  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประจาวันแต่ละกิจกรรม ก าหนดให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
      สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก 
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สาระการเรียนรู้ 
 

           สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาดารเด็ก
ทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วยดังนี้ 

๑. ประสบการณ์ส าคัญ   
               ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน  ดังนี้   

๑.๑.ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ใน
การท ากิจวัตรประจ าวันหรือกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย 
และรักษาความปลอดภัย  ดังนี้ 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 

๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๔. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการ
ขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก ๑. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
๒. การเขียนภาพและการเล่นสี 
๓. การปั้น 
๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
๕. การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย ๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
๒. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
๓. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัย 
๔. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง 

๑. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
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๑.๒  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัต
ลักษณ์  ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี ๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

๒. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
๓. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๔. การเล่นบทบาทสมมติ 
๕. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๖. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

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

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม ๑. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
๒. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ ๑. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๔. การร้องเพลง 
๕. การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์ เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 

๑. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖  การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ๑. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ 
และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
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 ๑.๓  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางสังคม น การ
เล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

๒. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

๑. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
๒. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
๓. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ าหรือ
แปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
๔. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๕. การเลี้ยงสัตว ์
๖. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๓. การประกอบอาหารไทย 
๔. การศึกษานอกสถานที่ 
๕. การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์   มีวินัย               
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของ
สังคม 

๑. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
๓. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
๔. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๕. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

๑. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๒.การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑. การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
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 ๑.๔  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลแลสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิง
เหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของ
การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๔.๑ การใช้ภาษา ๑. การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม 

๒. การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๓. การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
๔. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและความต้องการ 
๕. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๖. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
๗. การพูดสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
๘. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๙. การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
๑๐. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
๑๑. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง กกกกกกกนร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้นะ 
๑๒. การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
๑๓. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
๑๔. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาดซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง 
๑๕. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
๑๖. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๑๗. การเดาค า วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ าๆกันจากนิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
๑๘. การเล่นเกมทางภาษา 
๑๙. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
๒๐. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
๒๑. การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
๒๒. การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 
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การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๔.๒ การคิดรวบรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผล 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ
แก้ปัญหา 

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
๒. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ค่างกัน 
๓. การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการ
กระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
๔. การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก 
กรวย 
๕. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 
๖. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
๗. การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
๘. การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
๙. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
๑๐. การรวบรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
๑๑. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
๑๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๑๓. การจับคู่การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
๑๔. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
๑๕. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
๑๖. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือกากระท า 
๑๗. การเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
๑๘. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
๑๙. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑. การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
๒. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ 
๓. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
แสวงหาความรู้ 

๑. การส ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
๒. การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 
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 ๒. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
            สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากน าสาระที่ควรรู้นั้นๆมาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของ
เด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  ดังนี้ 
            ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย  การรู้จักประวัติความ
เป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน  การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การก ากับตนเอง  
การเล่นและท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน  การกระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง  ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก
อย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
               ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่
ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืน 
                ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟูา สภาพอากาศภัยธรรมชาติ แรง
และพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
               ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ  การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยี
และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยอด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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หน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
 

อายุ  ๓ - ๔  ปี อายุ  ๔ - ๕  ปี อายุ  ๕ – ๖  ปี 
หน่วยที่ ๑ -๒ แรกรับประทับใจ 

๑. ชื่อเล่นของเด็ก  
๒. ชื่อเล่นของเพื่อน  
๓. ชื่อเล่นคุณครูประจ าชั้น  
๔. ชื่อโรงเรียน  ชั้นเรียน  
๕. สถานที่ตั้งของโรงเรียน  (ชุมชน)  

๑. ชื่อ-สกุล ความหมาย ค าน าหน้าชื่อ 
๒. ชื่อเล่น ชื่อจริงของเพ่ือน  
๓. ชื่อเล่น  – ชื่อจริงคุณครูประจ าชั้น  
๔. ชื่อโรงเรียน  ชั้นเรียน  
๕. สถานที่ตั้งโรงเรียน (ชุมชน ต าบล 
 อ าเภอ)  

๑. ชื่อ-สกุล ความหมาย  
ที่มาของชื่อ คานาหน้าชื่อ อายุ 
๒. ชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล  
ของเพ่ือน  
๓. ชื่อเล่น-ชื่อจริง นามสกุล  
คุณครูประจาชั้น  
๔. ชื่อโรงเรียน ชั้นเรียน  
๕. สถานที่ตั้งโรงเรียน (ชุมชน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)  

หน่วยที่ ๓ เด็กดีมีวินัย 
๑. ของใช้ส่วนตัวเด็ก  
๒. สัญลักษณ์ประจ าตัว  
๓. การเก็บของเข้าที่  
๔. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า  
๕. การปฏิบัติตนตามข้อตกลง  
ของห้องเรียน  

๑. ของใช้ส่วนตัวเด็ก  
๒. สัญลักษณ์ประจ าตัว  
๓. การเก็บของเข้าที่ เก็บวัสดุ อุปกรณ์  
๔. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า  
อย่างถูกวิธี  
๕. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ  
ห้องเรียน  โรงเรียน  

๑. ของใช้ส่วนตัวเด็ก  
๒. สัญลักษณ์ประจ าตัว  
๓. การเก็บของเข้าที่ เก็บวัสดุอุปกรณ ์ 
๔. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า  
อย่างถูกสุขลักษณะ  
๕. การปฏิบัติตนตามข้อตกลง  
ของห้องเรียน โรงเรียน  

หน่วยที่ ๔ อวัยวะและการดูแลรักษา 
๑. หนา้ที่และการดูแลรักษาตา  
๒. หนา้ที่และการดูแลรักษาหู  
๓. หนา้ที่และการดูแลรักษาจมูก  
๔. หนา้ที่และการดูแลรักษาปาก  
๕. หนา้ที่และการดูแลรักษามือ 
เทา้  

๑. หนา้ที่ของอวัยวะ ตา ห ูจมูก  
ปาก มือ เทา้  
๒. การดูแลรักษาอวัยวะ ตา ห ู 
จมูก ปาก มือ เทา้  
๓. การปูองกันและรักษาโรคตาแดง  
๔. การปูองกันและรักษาโรคที่เกิด  
กับห ูจมูก  
๕. การปูองกัน และดูแลรักษา มือ  
เทา้ ปาก  

๑. หนา้ที่ และการดูแลรักษา ตา หู  
จมูก ปาก มือ เทา้ ผิวหนัง  
๒. การดูแลรักษาอวัยวะ ตา ห ู 
จมูก ปาก มือ เทา้ ผิวหนัง  
๓. การปูองกัน และรักษาโรคที่เกิด  
กับตา ห ูจมูก  
๔. การปูองกัน และดูแลรักษา  
โรค มือ เทา้ ปาก  
๕. การดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด  

หน่วยที่ ๕ กินดี อยู่ดี มีสุข 
๑. อาหารดีมีประโยชน์  
๒. ความส าคัญของการรับประทาน
อาหาร  
๓. การล้างมือ  
๔. การแปรงฟัน  
๕. สุขนิสัยในการขับถ่าย  

๑. อาหารดีมีประโยชน์  
๒. ความส าคัญและประโยชน์  
ของการรับประทานอาหาร  
๓. การล้างมืออย่างถูกวิธี  
๔. การแปรงฟันและ  
การทาความสะอาดร่างกาย  
๕. สุขนิสัยในการขับถ่าย  

๑. อาหารหลัก ๕ หมู่  
๒. ความส าคัญของอาหารหลัก ๕ หมู ่ 
๓. การล้างมืออย่างถูกวิธี  
๔. การแปรงฟันและ  
การทาความสะอาดร่างกาย  
อย่างถูกวิธี  
๕. สุขนิสัยในการขับถ่าย  
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อายุ  ๓ - ๔  ปี อายุ  ๔ - ๕  ปี อายุ  ๕ – ๖  ปี 
หน่วยที่ ๖ ขยับกายสบายชีวี 

๑. ประโยชน์ของการพักผ่อน  
๒. ประโยชน์ของการออกกาลังกาย  
๓. การปฏิบัติตนในการออกกาลัง  
กายและการพักผ่อน  
๔. ประเภทของการออกกาลังกาย  
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม  

๑. ประโยชน์ของการพักผ่อน  
๒. ประโยชน์ของการออกกาลังกาย  
๓. การปฏิบัติตนในการออกกาลัง  
กายและการพักผ่อน  
๔. ประเภทของการออกกาลังกาย  
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม  

๑. ประโยชน์ของการพักผ่อน  
๒. ประโยชน์ของการออกกาลังกาย  
๓. การปฏิบัติตนในการออกกาลัง  
กายและการพักผ่อน  
๔. ประเภทของการออกกาลังกาย  
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนาม  

หน่วยที่ ๗ ปลอดภัยไว้ก่อน 
๑. ความปลอดภัยในการเล่น  
๒. ความปลอดภัยในการใช้  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคม  
๓. ความปลอดภัยในการใช้ยา  
๔. ความปลอดภัยบนท้องถนน  
๕. ความปลอดภัยของตนเอง  
จากผู้อ่ืน  

๑. ความปลอดภัยในการเล่น  
๒. ความปลอดภัยในการใช้  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคม  
๓. ความปลอดภัยในการใช้ยา  
๔. ความปลอดภัยบนท้องถนน  
๕. ความปลอดภัยของตนเอง  
จากผู้อ่ืน  

๑. ความปลอดภัยในการเล่น  
๒. ความปลอดภัยในการใช้  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคม  
๓. ความปลอดภัยในการใช้ยา  
๔. ความปลอดภัยบนท้องถนน  
๕. ความปลอดภัยของตนเอง  
จากผู้อ่ืน  

หน่วยที่ ๘ หนูน้อยนักสัมผัส 
๑. การมองเห็น  
๒. การดมกลิ่น  
๓. การไดย้ิน  
๔. การชิมรส  
๕. การสัมผัส  

๑. การมองเห็น  
๒. การดมกลิ่น  
๓. การได้ยิน  
๔. การชิมรส  
๕. การสัมผัส  

๑. การมองเห็น  
๒. การดมกลิ่น  
๓. การได้ยิน  
๔. การชิมรส  
๕. การสัมผัส  

หน่วยที่ ๙ หนูน้อยน่ารัก 
๑. มารยาทในการรับประทาน  
อาหาร  
๒. มารยาทในการฟัง พูด  
๓. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่  
๔. การนั่งอย่างถูกวิธี  
๕.การนอนอยา่งถูกวิธี  

๑. มารยาทในการรับประทาน  
อาหาร  
๒. มารยาทในการฟัง พูด  
๓. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่  
๔. การนั่งอย่างถูกวิธี  
๕.การนอนอย่างถูกวิธี  

๑. มารยาทในการรับประทาน  
อาหาร  
๒. มารยาทในการฟัง พูด  
๓. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่  
๔. การนั่งอย่างถูกวิธี  
๕.การนอนอย่างถูกวิธี  

หน่วยที่ ๑๐ หนูท าได้ 
๑. มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ ่ 
๒. มารยาทในการกราบผู้ใหญ่  
๓. มารยาทในการกราบพระ  
๔. มารยาทในการรับของ สั่งของ  
๕. มารยาทในการเดิน  

๑. มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่  
๒. มารยาทในการกราบผู้ใหญ่  
๓. มารยาทในการกราบพระ  
๔. มารยาทในการรับของ สั่งของ  
๕. มารยาทในการเดิน  

๑. มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ ่ 
๒. มารยาทในการกราบผู้ใหญ่  
๓. มารยาทในการกราบพระ  
๔. มารยาทในการรับของ สั่งของ  
๕. มารยาทในการเดิน 

หน่วยที่ 11 บ้านแสนสุข 
1. ความหมายของบ้าน  
2. พ้ืนที่รอบบ้าน  
3. ประเภทของบ้าน  

1. ความหมายและประโยชน์ของบ้าน  
2. พ้ืนที่และบริเวณรอบบ้าน  
3. ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน  

1. ความหมายและประโยชน์ของ
บ้าน  
2. พ้ืนที่และสถานที่ตั้งของบ้าน  
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อายุ  ๓ - ๔  ปี อายุ  ๔ - ๕  ปี อายุ  ๕ – ๖  ปี 
4. หอ้งภายในบ้าน  
5. การรักษาความสะอาดบ้าน 

4. หอ้งตา่งๆภายในบ้าน  
5. การรักษาความสะอาดบ้าน 

3. ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน  
4. หอ้งต่างๆภายในบ้านและ  
ความส าคัญ 
5. การรักษาความสะอาดบ้านและ  
บริเวณรอบบ้าน 

หน่วยที่ 12 ครอบครัวสุขสันต์ 
1. ความสัมพันธ์ของบุคคลใน  
ครอบครัว  
2. หนา้ที่ของบุคคลภายในครอบครัว  
3. การปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลใน  
ครอบครัว  
4. การมีสว่นร่วมของบุคคลใน  
ครอบครัว  
5. สิ่งที่จาเป็นต่อบุคคลในครอบครัว  

1. ความสัมพันธ์ของบุคคลใน  
ครอบครัว  
2. หนา้ที่ของบุคคลภายในครอบครัว  
3. การปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลใน  
ครอบครัว  
4. การมีสว่นร่วมของบุคคลใน  
ครอบครัว  
5. สิ่งที่จาเป็นต่อบุคคลในครอบครัว  

1. ความสัมพันธ์ของบุคคลใน  
ครอบครัว  
2. หนา้ที่ของบุคคลภายในครอบครัว  
3. การปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลใน  
ครอบครัว  
4. การมีสว่นร่วมของบุคคลใน  
ครอบครัว  
5. สิ่งที่จาเป็นต่อบุคคลในครอบครัว  

หน่วยที่ 13 บ้านเรือนเคียงกัน 
1. ชื่อเพ่ือนบ้าน  
2. การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน  
3. การปฏิบัติตนในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  
4. การรว่มกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน  
5. การอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

1. ชื่อเพ่ือนบ้านและความส าคัญ  
ของเพ่ือนบ้าน  
2. การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน  
3. การปฏิบัติตนในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  
4. การรว่มกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน  
5. การอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

1. ชื่อเพ่ือนบ้านและความส าคัญ  
ของเพ่ือนบ้าน  
2. การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน  
3. การปฏิบัติตนในการช่วยเหลือซึ่ง 
กันและกัน  
4. การรว่มกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน  
5. การอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข  

หน่วยที่ 14 โรงเรียนของฉัน 
1. ชื่อโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ของ  
โรงเรียน  
2. อาคาร สถานที่ในโรงเรียน  
3. บุคคลในโรงเรียน  
4. การปฏิบัติตนภายในโรงเรียน  
5. การดูแลรักษาสถานที่ต่าง ๆ  
ภายในโรงเรียน  

1. ชื่อโรงเรียน ตราสัญลักษณ์  
ของโรงเรียนและสถานที่ตั้ง  
ของโรงเรียน  
2. อาคาร สถานที่ในโรงเรียน  
3. บุคคลและหน้าที่ของบุคคลภาย  
ในโรงเรียน  
4. การปฏิบัติตนการร่วมกิจกรรม  
ภายในโรงเรียน  
5. การดูแลรักษาสถานที่ต่างๆ  
ภายในโรงเรียน  

1. ชื่อโรงเรียน ตราสัญลักษณ์  
ความส าคัญของโรงเรียนและ  
คาขวัญของโรงเรียน  
2. อาคาร สถานที่ภายในโรงเรียน  
3. บุคคลและหน้าที่ของบุคคลภายใน  
โรงเรียน  
4. การปฏิบัติตนการร่วมกิจกรรม  
ภายในโรงเรียน  
5. การดูแลรักษาความสะอาดรอบๆ 
บริเวณ โรงเรียน  

หน่วยที่ 15 ชุมชนน่าอยู่ 
1. ชื่อชุมชน  
2. ความส าคัญของสถานที่ใน
ชุมชน  
3. การรว่มกิจกรรมในชุมชน  

1. ชื่อชุมชนและสถานที่ส าคัญในชุมชน  
2. ความส าคัญของสถานที่ต่าง ๆ ใน 
ชุมชน  
3. การรว่มกิจกรรมในชุมชน  

1. ชื่อชุมชนและสถานที่ส าคัญ ใชุมชน  
2. ความส าคัญของสถานที่ต่าง ๆ  
ในชุมชน 
3. การรว่มกิจกรรมในชุมชนต่าง ๆ  
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4. การมีสว่นร่วมในชุมชน  
5. การดูแลสาธารณสมบัติ ที่ใช้
รว่มกันในชุมชน 

4. การมีสว่นร่วมในชุมชน  
5. การดูแลสาธารณสมบัติ ที่ใช้รว่มกัน
ในชุมชน 

4. การมีสว่นร่วมในชุมชน  
5. การดูแลสาธารณสมบัติ ที่ใช้
รว่มกันในชุมชน 

หน่วยที่ 16 จังหวัดของเรา 
1. ชื่อและสถานที่ตั้ง  
2. ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด  
3. อาชีพและอาหารพื้นเมือง  
ของจังหวัด  
4. สถานที่ส าคัญของจังหวัด  
5. ศาสนาและประเพณีของจังหวัด  

1. ชื่อ สถานที่ตั้ง ค าขวัญและตรา  
ประจาจังหวัด  
2. ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด  
3. อาชีพและอาหารพื้นเมืองของ  
จังหวัด  
4. สถานที่ส าคัญของจังหวัด  
5. ศาสนาและประเพณีของจังหวัด  

1. ชื่อ ค าขวัญ สถานที่ตั้งและ  
ตราประจาจังหวัด  
2. ลักษณะภูมิประเทศและ  
สภาพภูมิอากาศ  
3. อาชีพและอาหารพื้นเมือง  
ของจังหวัด  
4. สถานที่ส าคัญของจังหวัด  
5. ศาสนาและประเพณีของจังหวัด  

หน่วยที่ 17 อาชีพในฝัน 
1. ชื่ออาชีพ  
2. การแตง่กายของแต่ละอาชีพ  
3. สถานที่ใช้ปฏิบัติงาน  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
5. ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ  

1. ชื่ออาชีพ  
2. หนา้ที่และการแต่งกายของแต่ละ
อาชีพ  
3. สถานที่ใช้ปฏิบัติงาน  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  
5. ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ  

1. ชื่ออาชีพ  
2. หนา้ที่และการแต่งกายของแต่ละ 
อาชีพ  
3. สถานที่ใช้ปฏิบัติงาน  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
5. ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ  

หน่วยที่ 18 สมาชิกประเทศอาเซียน 
1. ชื่อประเทศ และธงชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
2. ดอกไมป้ระจาชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
3. ต้นไม้ประจาชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
4. สัตว์ประจาชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
5. เพลงประจาชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  

1. ชื่อประเทศ และธงชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
2. ดอกไมป้ระจ าชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
3. ต้นไมป้ระจ าชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
4. สัตว์ประจาชาติประเทศสมาชิก  
อาเซียน  
5. เพลงประจ าชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  

1. ชื่อประเทศ และธงชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
2. ดอกไมป้ระจ าชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
3. ต้นไม้ประจ าชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  
4. สัตว์ประจ าชาติประเทศสมาชิก  
อาเซียน  
5. เพลงประจ าชาติประเทศ  
สมาชิกอาเซียน  

หน่วยที่ 19 บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียน 
1. สถานที่ส าคัญและแหล่ง
ท่องเที่ยว  
2. อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ  
3. ฤดูกาล  
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. พิบัติภัยและภัยธรรมชาติ  

1. สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว2. 
อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ  
3. ฤดูกาล  
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. พิบัติภัยและภัยธรรมชาติ  

1. สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว
2. อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ  
3. ฤดูกาล  
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. พิบัติภัยและภัยธรรมชาติ  
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หน่วยที่ ๒๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
1. ชื่อสิ่งมีชีวิต  
 
2. ชื่อสิ่งไม่มีชีวิต  
 
3. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
 
4. ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต  
 
5. ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมม่ีชีวิต  

๑. ความหมายของสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งไม่มีชีวิต  
๒. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
๓. ประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  
๔. ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต  
๕. การดูแลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต  
 

๑. ความหมายของสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งไม่มีชีวิต  
๒. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต  
๓. ประเภทของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต  
๔. ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมม่ีชีวิต  
๕. การดูแลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต  

หน่วยที่ ๒๒ ฤดูหรรษา 
1. ชื่อฤดูกาล  
2. ฤดูรอ้น  
3. ฤดูฝน  
4. ฤดูหนาว  
5. การปฏิบัติตนให้เหมาะสม  
กับฤดูกาล  

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ชื่อฤดูกาล)  
๒. ฤดูรอ้น  
๓. ฤดูฝน  
๔. ฤดูหนาว  
๕. การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาล  
 

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ชื่อ
ฤดูกาล)  
๒. ฤดูรอ้น  
๓. ฤดูฝน  
๔. ฤดูหนาว  
๕. การปฏิบัติตนให้เหมาะสม  
กับฤดูกาล  

หน่วยที่ ๒๓ กลางวัน กลางคืน 
๑. ความหมายของกลางวันกลางคืน  
๒. กิจวัตรช่วงเวลากลางวัน  
๓. กิจวัตรช่วงเวลากลางคืน  
๔. การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน  
๕. การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน  

๑. ความหมายของกลางวันกลางคืน  
๒. ลักษณะของกลางวัน  
๓. การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน  
๔. ลักษณะของกลางคืน  
๕. การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน  
 

๑. ความหมายของกลางวันกลางคืน  
๒. ปรากฏการณ์ที่เกิดในเวลา
กลางวัน  
๓. การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน  
๔. ปรากฏการณ์ที่เกิดในเวลา
กลางคืน  
๕. การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน  

หน่วยที่ ๒๔ สัตว์โลกน่ารัก 
๑. ประเภทของสัตว์เลี้ยง  
๒. รูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยง  
๓. อาหารของสัตว์เลี้ยง  
๔. ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง  
๕. ประโยชน์ โทษและการดูแล 
สัตว์เลี้ยง  
 

๑. ประเภทของสัตว์  
๒. รูปร่างลักษณะของสัตว์ประเภท 
ต่าง ๆ  
๓. อาหารของสัตว์แต่ละประเภท  
๔. ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภท  
๕. ประโยชน์ โทษและการดูแลสัตว ์
แตล่ะประเภท  

๑. ประเภทของสัตว์  
๒. รูปร่างลักษณะของสัตว์ประเภท
ต่าง ๆ  
๓. อาหารของสัตว์แต่ละประเภท  
๔. ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภท  
๕. ประโยชน์ โทษและการดูแลสัตว์
แตล่ะประเภท  
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หน่วยที่ ๒๕ ต้นไม้แสนรัก 

๑. รูปร่างลักษณะของต้นไม้  
๒. ส่วนประกอบของต้นไม้  
๓. การปลูกตน้ไม้  
๔. การดูแลรักษาตน้ไม้  
๕. ประโยชน์และโทษของต้นไม้  

๑. รูปร่างลักษณะของต้นไม้  
๒. การเจริญเติบโตของต้นไม้  
๓. การขยายพันธุ์และการดูแลรักษา
ต้นไม้ 
๔. การอนุรักษ์ต้นไม้  
๕. ประโยชน์และโทษของต้นไม้  

๑. รูปร่างลักษณะของต้นไม๎  
๒. การเจริญเติบโตของต้นไม้  
๓. การขยายพันธุ์และการดูแลรักษา
ต้นไม้  
๔. การอนุรักษ์ต้นไม้  
๕. ประโยชน์และโทษของต้นไม้ 

หน่วยที่ ๒๖ โลกของแมลง 
๑. ชื่อของแมลง  
๒. ประเภทของแมลง  
๓. ส่วนประกอบของแมลง  
๔. ที่อยู่อาศัยของแมลง  
๕. การปูองกันตนเองจากแมลง ที่มี
พิษ  

1. ชื่อ ประเภทของแมลง  
2. รูปร่างลักษณะของแมลง  
3. ที่อยู่อาศัยและอาหารของแมลง  
4. ประโยชน์และโทษของแมลง  
5. การปูองกันตนเองจากแมลง ที่มีพิษ  
 

๑. ชื่อประเภทรูปร่างและลักษณะ
ของแมลง  
๒. ที่อยู่อาศัยและอาหารของแมลง  
๓. วงจรชีวิตของแมลง  
๔. ประโยชน์และโทษของแมลง  
๕. การปูองกันตนเองจากแมลง  

หน่วยที่ ๒๗ ผัก ผลไม้ 
๑. ชื่อของผัก  
๒. ลักษณะและสีของผัก  
๓. ชื่อของผลไม้  
๔. รูปร่างลักษณะและสีของผลไม้  
๕. วิธีการรับประทานผักผลไมh  
 

๑. ชื่อรูปร่าง ลักษณะและสีของผัก  
๒. ชนิดและส่วนประกอบของผัก  
๓. ชนิดและส่วนประกอบของผลไม้  
๔. รูปร่างลักษณะและสีของผลไม้  
๕. วิธีการรับประทานและรสชาติของผัก 
ผลไม ้ 
 

๑. ชื่อรูปร่าง ลักษณะและสีของผัก  
๒. วิธีการรับประทานและรสชาติ 
ของผักผลไม้  
๓. ลักษณะและความแตกตา่งของผัก 
ผลไมแ้ตล่ะชนิด  
๔. วิธีการรับประทานและรสชาติ ผัก 
ผลไม ้ 
๕. ประโยชน์ของผักผลไม้  

หน่วยที่ ๒๘ ข้าวมหัศจรรย์ 
๑. ชนิดของข้าว  
๒. รูปร่างลักษณะของเมล็ด
ข้าวเปลือก  
๓. รูปร่างลักษณะของเมล็ดข้าวสาร  
๔. ประโยชน์ของข้าว  
๕. การดูแลและการเก็บรักษา ข้าว  

๑. ชนิดของข้าว  
๒. รูปร่างลักษณะของต้นข้าว  
๓. ขั้นตอนการปลูกขา้ว  
๔. ประโยชน์ของข้าว  
๕. การดูแลและการเก็บรักษา ข้าว  

๑. ชนิดของข้าว  
๒. ลักษณะของต้นขา้ว  
๓. ขั้นตอนการปลูกข้าว  
๔. การปลูกข้าว  
๕. อาหารที่ทาจากข้าว  

หน่วยที่ ๒๙ โลกสวยด้วยมือเรา 
๑. ความหมาย ประเภทของ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  
๒. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
๓. การดูแลสิ่งแวดล้อม  
๔. ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม  
๕. โทษของสิ่งแวดล้อม  

๑. ความหมาย ประเภท สิ่งแวดล้อม  
๒. การดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
๓. การดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน  
๔. ความแตกตา่งของสิ่งแวดล้อม  
๕. ประโยชน์ โทษของสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  

๑. ความหมาย ประเภท สิ่งแวดล้อม  
๒. การดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
๓. การดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
๔. ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อม  
๕. ประโยชน์ โทษของสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน  
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หน่วยที่ 30 เรารักประเทศไทย 

1. ธงชาติไทย  
2. การแตง่กาย(ชุดประจาชาติ)  
3. การขับร้องเพลงชาติไทย  
4. ค าทักทาย  
5. ชนิดของอาหารไทย  

1. สัญลักษณ์ความเป็นไทย  
2. การแตง่กาย(ชุดประจาชาติ)  
3. การขับร้องเพลงชาติไทย  
4. การสื่อสารด้วยภาษาไทย  
5. การประกอบอาหารไทย  

1. สัญลักษณ์ความเป็นไทย  
2. การแตง่กาย (ชุดประจาชาติ)  
3. การขับร้องเพลงชาติเพลง  
สรรเสริญพระบารมี  
4. ภาษาไทย ภาษาถ่ิน  
5. อาหารพ้ืนบ้าน  

หน่วยที่ 31 ปลอดภัยในยานพาหนะ 
1. ความหมายของยานพาหนะ  
2. ประเภทของยานพาหนะ  
3. ชื่อของยานพาหนะ  
4. วิธีเลือกใช้ยานพาหนะที่
เหมาะสม  
5. อันตรายจากยานพาหนะ  

1. ความส าคัญของยานพาหนะ  
2. การแยกประเภทของยานพาหนะ  
3. การใช้ยานพาหนะที่ถูกวิธี  
4. อันตรายจากยานพาหนะ  
5. การปฏิบัติตามกฎจราจร  

1. ความหมายและประโยชน์ของ  
ยานพาหนะ  
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของ  
ยานพาหนะ  
3. วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  
ระหว่างการเดินทาง  
4. การปฏิบัติตามกฎจราจร  
5. อาชีพที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง  

หน่วยที่ 32 สาระแห่งสีสัน 
1. ชื่อสี  
2. ประเภทของสี  
3. สีที่ไดจ้ากธรรมชาติ  
4. แม่สี  
5. การเลือกใช้สีอยา่งปลอดภัย  

1. ชื่อสี  
2. ประเภทของสี  
3. สีที่ไดจ้ากธรรมชาติ  
4. แม่สีและการผสมสีได้ 3 สี  
5. ประโยชน์-โทษของสี  

1. ชื่อสี  
2. สีที่ไดจ้ากธรรมชาติ  
3. ประเภทของสี  
4. แม่สีและการผสมสีมากกว่า๓ สี  
5. ประโยชน์-โทษของสี  

หน่วยที่ 33 สร้างฝันนักคิด 
1. เรียนรู้เรื่องจานวน1-5  
2. การวัดเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง  
3. เรขาคณิต (บอกทิศทางและ  
ต าแหน่ง)  
4. เวลา  
5. ทักษะและกระบวนการทาง  
คณิตศาสตร์  (การแกป้ัญหา)  

1. เรียนรู้เรื่องจานวน 1-10  
2. การวัด เปรียบเทียบสิ่งของ 3 สิ่ง  
3. เรขาคณิต (สร้างผลงานจาก  
รูปทรงเรขาคณิต)  
4. พีชคณิต(แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง)  
5. ทักษะและกระบวนการทาง  
คณิตศาสตร์ (การใหเ้หตุผล)  

1. เรียนรู้เรื่องจานวน 1 - 20  
2. การวัดเปรียบเทียบสิ่งของโดยใช้ 
เครื่องมือวัด  
3. เรขาคณิต/พีชคณิต (ตอบแบบรูป
ตามความคิดของตนเอง)  
4. การวิเคราะห์  
5. ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ (การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ กับ
ศาสตร์อื่นๆ)  

หน่วยที่ 33 สร้างฝันนักคิด 
1. เรียนรู้เรื่องจานวน1-5  
2. การวัดเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง  
 

1. เรียนรู้เรื่องจานวน 1-10  
2. การวัด เปรียบเทียบสิ่งของ 3 สิ่ง  
 

1. เรียนรู้เรื่องจานวน 1-20  
2. การวัดเปรียบเทียบสิ่งของโดยใช้ 
เครื่องมือวัด 
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3. เรขาคณิต (บอกทิศทางและ 
ต าแหน่ง)  
4. เวลา  
5. ทักษะและกระบวนการทาง  
คณิตศาสตร์  (การแกป้ัญหา)  

3. เรขาคณิต (สร้างผลงานจาก  
รูปทรงเรขาคณิต)  
4. พีชคณิต(แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง)  
5. ทักษะและกระบวนการทาง  
คณิตศาสตร์ (การใหเ้หตุผล)  

3. เรขาคณิต/พีชคณิต (ตอบแบบรูป 
ตาม ความคิดของตนเอง)  
4. การวิเคราะห์  
5. ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ (การสื่อความหมาย ทาง
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ กับ
ศาสตร์อื่นๆ)  

หน่วยที่ 34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
1. ของเล่นที่อยู่รอบตัว การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน  
2. การจม การลอยเครื่องมือ  
ทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต  
(ชั่ง ตวง วัด)  
3. แรงดึงดูดของแมเ่หล็ก  
4.พลังงานในชีวิตประจ าวัน  
(แหล่งก าเนิดเสียง)  
5.การสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  
ดวงดาว  

1. วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของเล่นที่อยู่
รอบตัว การเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน  
2. การทดลองการจม การลอยของ  
สิ่งต่างๆการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ใน
การสังเกต (ชั่ง ตวง วัด)  
3. ส ารวจตรวจสอบแรงแม่เหล็ก และ  
แรงโน้มถ่วงต่างๆ  
4. ส ารวจการใช้พลังงานใกล้ตัวและ  
บอกวิธีการใช้รวมทั้งประโยชน์และ  
โทษอย่างเหมาะสมกับวัย (แหล่งก าเนิดเสียง)  
5. การสังเกตและบอกความแตกต่าง  
ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว  

1. การเชื่อมโยงลักษณะหรือ
คุณสมบัติ อย่างง่ายของสิ่งต่างๆที่อยู่
ใกล้ตัวเช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ผิวสัมผัสการ เปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
2. การทดลองการจม การลอยของ
สิ่งต่างๆการทดลองสิ่งก าเนิดเสียง ใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน การสังเกต 
(ชั่ง ตวง วัด)  
3. การดึงดูดและการผลักของแรง
แม่เหล็ก การทดลองและ สรุปการ
ออกแรงกระท าต่อวัตถุ  
4. ประโยชน์และโทษจากการใช้ 
พลังงาน  
5. การสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
ดวงดาว ส ารวจและบอกชื่อที่เป็น 
เทคโนโลยีอวกาศ(จรวด ยานอวกาศ 
ดาวเทียม)  

หน่วยที่ 35 การสื่อสารไร้พรมแดน 
1. ความหมายของการสื่อสาร  
2. อุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร  
3. การติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์
ต่างๆ  
4. ประโยชน์ของการสื่อสาร  
5. ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร  

1. ความหมายของการสื่อสาร  
2. อุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร  
3. การติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  
4. ประโยชน์ของการสื่อสาร  
5. มารยาทในการสื่อสาร  

1. ความหมายและความส าคัญของ
การสื่อสาร  
2. การเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับ การ
สื่อสาร  
3. ประโยชน์และโทษของการใช้
เครื่องมือในการสื่อสาร  
4. ความแตกต่างในการสื่อสารจาก
การใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ  
5. มารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทราย พุทธศักราช 2563  หน้า ๘๓ 
 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
หน่วยที่ 36 ท่องแดนอาเซียน 

1. ธงอาเซียน  
2. ตราสัญลักษณ์อาเซียน  
3. คาขวัญอาเซียน  
4. เพลงอาเซียน  
5. ภาษาอาเซียน  

1. ธงอาเซียน  
2. ตราสัญลักษณ์อาเซียน  
3. ค าขวัญอาเซียน  
4. เพลงอาเซียน  
5. ภาษาอาเซียน  

1. ธงอาเซียน  
2. ตราสัญลักษณ์อาเซียน  
3. ค าขวัญอาเซียน  
4. เพลงอาเซียน  
5. ภาษาอาเซียน  

หน่วยที่ 37 เรียนรู้วัฒนธรรม 
1. ศาสนาและวันส าคัญ  
2. ชุดแต่งกายประจ าชาติ  
3. อาหารประจ าชาติ  
4. ภาษา/ประเพณีและวัฒนธรรม  
ประจ าชาติ  
5. การละเลน่/การแสดงและ  
นิทานประจ าชาติ  

1. ศาสนาและวันส าคัญ  
2. ชุดแต่งกายประจ าชาติ  
3. อาหารประจ าชาติ  
4. ภาษา/ประเพณีและวัฒนธรรม  
ประจ าชาติ  
5. การละเลน่/การแสดงและนิทาน  
ประจ าชาติ  

1. ศาสนาและวันส าคัญ  
2. ชุดแต่งกายประจ าชาติ  
3. อาหารประจ าชาติ  
4. ภาษา/ประเพณีและวัฒนธรรม  
ประจ าชาติ  
5. การละเลน่/การแสดงและนิทาน  
ประจ าชาติ  

หน่วยที่ 38 ผู้น าพอเพียง 
1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล  
3. ความรอบรู้  
4. มีภูมิคุม้กันที่ดี  
5. คุณธรรมความดี  

1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล  
3. ความรอบรู้  
4. มีภูมิคุม้กันที่ดี  
5. คุณธรรมความดี  

1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล  
3. ความรอบรู้  
4. มีภูมิคุม้กันที่ดี  
5. คุณธรรมความดี  

หน่วยที่ 39 หนูน้อยตาวิเศษ 
1. ประเภทของขยะ  
2. การคัดแยกขยะ  
3. การกาจัดขยะที่ถูกวิธี  
4. ประโยชน์และโทษของขยะ  
5. การปอูงกันและลดการทิ้งขยะ  

1. ประเภทของขยะ  
2. การคัดแยกขยะ  
3. การกาจัดขยะที่ถูกวิธี  
4. ประโยชน์และโทษของขยะ  
5. การปอูงกันและลดการทิ้งขยะ  

1. ประเภทของขยะ  
2. การคัดแยกขยะ  
3. การกาจัดขยะที่ถูกวิธี  
4. ประโยชน์และโทษของขยะ  
5. การปอูงกันและลดการทิ้งขยะ  

หน่วยที่ ๔๐ หนูน้อยช่างสงสัย (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 
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วันส าคัญ 

 
ล าดับที่ หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างวันส าคัญต่างๆ หมายเหตุ 

๑ วันส าคัญทางพุทธศาสนา ๑. วันมาฆบูชา  
๒. วันวิสาขบูชา  
๓. วันอาสาฬหบูชา  
๔. วันเข้พรรษา  
๕. วันออกพรรษา  
ฯลฯ  

 

2 วันส าคัญของชาติ 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร 
4. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
5 . วั น ค ล้ า ย วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
6. วันรัฐธรรมนูญ 
7. วันปิยมหาราช  
ฯลฯ 

 

3 วันส าคัญของท้องถิ่น ๑. วันลอยกระทง  
๒. วันสงกรานต์  
๓. วันชักพระ/ลากพระ 
4. วันสารทเดือนสิบ 
5. แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ฯลฯ  

 

4 วันส าคัญอ่ืน ๆ ๑. วันไหว้ครู  
๒. วันเด็กแห่งชาติ  
๓. วันครู 
4. วันท้องถิ่นไทย  
ฯลฯ  

 

 
หมายเหตุ  วันส าคัญทางศาสนาอื่น ๆ แตล่ะท้องถิ่นพิจารณาตามความเหมาะสม 
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หน่วยการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 6 ปี 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ - ๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

แรกรับประทับใจ  
เด็กดีมีวินัย  
อวัยวะและการดูแลรักษา  
กินดี อยู่ด ีมีสุข  
ขยับกายสบายชีว ี 
ปลอดภัยไว้ก่อน  
หนูน้อยนักสัมผสั  
หนูน้อยน่ารัก  
หนูท าได ้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  
และสถานที่แวดล้อมเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

บ้านแสนสุข  
ครอบครัวสุขสันต ์ 
บ้านเรือนเคียงกัน  
โรงเรียนของฉัน  
ชุมชนน่าอยู ่ 
จังหวัดของเรา  
อาชีพในฝนั  
สมาชิกประเทศอาเซียน  
บ้านเราและเพื่อนบา้นอาเซียน  
หนูน้อยช่างสงสัย (ทบทวน/ประเมนิพัฒนาการ)  

ธรรมชาติรอบตัว  ๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
26 
27 
28 
29 

สิ่งมีชีวิตและสิง่ไม่มชีีวิต  
ฤดูหรรษา  
กลางวัน กลางคนื  
สัตว์โลกน่ารัก  
ต้นไม้แสนรัก  
โลกของแมลง  
ผัก ผลไม ้ 
ข้าวมหัศจรรย์  
โลกสวยด้วยมือเรา 

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  ๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 

เรารักประเทศไทย  
ปลอดภัยในยานพาหนะ  
สาระแห่งสีสนั  
สร้างฝนันักคิด  
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  
การสื่อสารไร้พรหมแดน  
ท่องแดนอาเซียน  
เรียนรู้วัฒนธรรม  
ผู้นาพอเพียง  
หนูน้อยตาวิเศษ  
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๔๐ หนูน้อยช่างสงสัย (ทบทวน/ประเมนิพัฒนาการ)  
การจัดประสบการณ์ 

 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่าน
การเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์  ดังนี้ 

๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ

สังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
๑.๓ จัดให้ เด็กได้รับการพัฒนา โดยอาศัยความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็ก  
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง ที่เหมาะกับอายุ 

วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน จัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอความคิด โยผู้สอน
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

 ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 

 ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต
ของเด็ก สออดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 

 ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตามแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้ 
 ๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 

 ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนร่วมทั้งการวางแผนการสนับสนุน
สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
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การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทรายได้ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมประจ าวันหลายรูปแบบ  เพ่ือช่วย

ให้ทั้งผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร  เมื่อใดและอย่างไร  การจัดกิจกรรมประจ าวันมี
หลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน  ดังนี้ 

1. หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 ๑.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละ

วัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
        วัย ๓-๔ ปี  มีความสนใจประมาณ     ๘-๑๒ นาท ี
 วัย ๔-๕ ปี  มีความสนใจประมาณ     ๑๒-๑๕ นาท ี
 วัย ๕-๖ ปี  มีความสนใจประมาณ    ๑๕-๒๐ นาท ี

 1.๒ กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที 
 1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี
 1.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้
จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังกายมากนัก 
เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป  

๒. ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน  
     การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชมที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปุายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 

 ๒.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้ว 
การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ
ช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
 ๒.๓ การพัฒนาอารมณ์  จิตใจ  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา
กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ
ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย  เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน 
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน  โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 
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 ๒.๕ การพัฒนาความคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความคิดรวบ
ยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เชิญวิทยาการมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท ากิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
 ๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้  จัดกิจกรรมทางภาษาให้
มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
 ๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่ งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
คนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่น
ทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

 
ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

 

เวลา กิจกรรม 
๐7.๐๐ - ๐๘.00น. รับเด็ก (ตรวจสุขภาวะเบื้องต้น) 
๐๘.00 - ๐8.1๐น. กิจกรรมหน้าเสาธง 
๐8.1๐ - ๐8.30น. กิจกรรมหนูน้อยพอพียง 
๐8.30 - ๐8.50น. ล้างมือ ดื่มนม ตรวจสุขภาพประจ าวัน 
๐8.50 - 09.๑๐น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.10 - 09.๓๐น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.๓๐ - ๑๐.00น. กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุมประสบการณ์ 
๑๐.00 - ๑๑.3๐น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๑๑.3๐ - 11.10น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
11.10 - ๑๒.0๐น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.0๐ - ๑2.1๐น. กิจกรรมการแปรงฟัน 
๑2.1๐ - ๑๔.1๐น. นอนพักผ่อน 
๑๔.1๐ - ๑๔.3๐น. เก็บท่ีนอน ล้างหน้า รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.3๐ - ๑4.5๐น. กิจกรรมเกมการศึกษา 
14.50 - 15.00น. เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
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หลักการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ 
 

1. พัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการ ตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน 
2. ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่จิตซึมซับสิ่งแวดล้อมโดยไร้ความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 การมองเห็น การได้ยิน การลิ้มรส การดมกลิ่น และการสัมผัสเด็กใช้จิตในการหาความรู้ 
3. การเรียนรู้ในระยะแรกของชีวิต เป็นช่วงพัฒนาสติปัญญา เด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอย่างได้ดี ครู

ต้องชั่งสังเกตและใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ ในการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ที่สุด 
4. การเตรียมสิ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ อย่างมี

จุดหมาย มีอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ที่ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ตามความคิดของตนเอง 
5. เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัยของชีวิต มีอิสรภาพในการท างานและแก้ไข

ข้อบกพร่อง เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ลดวิธีการให้ครูเป็นครูกลางแต่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
 

การจัดประสบการณ์ 
 เน้นการเรียนรู้ตามล าดับขั้น ไม่ต้องการให้เด็กลองผิดลองถูก สร้างสมาธิความมั่นใจ ครูสามารถ
วินิจฉัยและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้ โดยสาธิตและฝึกให้เด็กเรียนรู้และตัดสินใจด้วยตนเอง 
 การเตรียม = ครูเตรียมอุปกรณ์การศึกษาเด็กสามารถเข้าเรียนแบบคละอายุได้ 
 การด าเนินการ = ขั้นน า เด็กเลือกอุปกรณ์การศึกษาตามความสนใจ  

ขั้นสอน ครูสาธิตให้เด็กดู 
ขั้นสรุป ครูให้เด็กเก็บอุปกณ์ ครูบันทึกความรู้ ครูบันทึกรายการอุปกรณ์ 
 

กิจกรรมมอนเตสเซอรี่ มี 3 กลุ่ม 
 1. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง และได้พัฒนากล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 2. กลุ่มประสาทสัมผัส ฝึกให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 

3. กลุ่มวิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษา) ปูพ้ืนฐานความรู้เรื่องจ านวน ตัวเลข การอ่านและการเขียน 
เด็กจะได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์มอนเตสเซอรี่เป็นสื่อการเรียนแบบ
มอนเตสเซอรี่ จะเน้นแบบคละอายุ ให้ช่วงอายุห่างกันประมาณ 3 ปี มีทั้งเด็กที่อายุมากกว่า เท่ากัน และน้อย
กว่า เรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จุดประสงค์ก็เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือกัน ไม่มีการแข่งขันกันในห้องเรียน 

 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของฟินแลนด์ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครูใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มาสร้างภาระหรือความ
กดดันให้กับนักเรียน มรการเปลี่ยนกิจกรรมทุก 10 – 15 นาที แต่ยังคงวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งใน 1 เนื้อหาอาจ
มีกิจกรรม 4 – 5 กิจกรรม โดยนักเรียนจะใช้เวลาเรียนประมาณ 45 นาที และพัก 15 นาที ซึ่งในช่วงเวลา
พัก นักเรียนจะต้องออกไปท ากิจกรรมหรือเล่นนอกห้องเรียน  ซึ่งในระหว่างเรียน ครูจะท าหน้าที่เพียงเป็นผู้
อ านวยความสะดวกและสังเกตนักเรียนแต่ละคนเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้ควรปล่อยให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
กติกาที่ได้วางไว้ 

3. การจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning เน้นปฏิบัติ ฟัง พูด ปฏิบัติท ากิจกรรม หรือให้นักเรียน
ค้นคว้าความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบบยั่งยืน โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ
ให้ค้นคว้าความรู้เองไม่ใช่หาข้อมูลมาให้เด็กท่องจ า 
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4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือการเน้นทักษะ
แก้ปัญหาให้เด็กน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. การมอบการบ้าน ให้มอบเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 
6. การมุ่งเน้นฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน โดยวิชาการงานอาชีพควรเน้นปฏิบัติจริง ภายใต้การ

ช่วยเหลือและการดูแลความปลอดภัย 
7. การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
8. การจัดการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีคุณค่า

และศักยภาพ สามารถท าประโยชน์แก่สังคมได้ 
9. การสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้

นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง การด าเนินการ และการประเมินผล 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติเพ่ือความมั่นคงและความ
ยั่งยืน ของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ 
ข้อที่ ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 

โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

ข้อที่ ๒. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

ข้อที่ ๓. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไป

เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน เช่นการผลติ และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า  
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้ และไกล    

ข้อที่ ๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ๒ เงื่อนไข ดังนี้        
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๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ 

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต                                                                                                                                               

ข้อที่ ๕. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 การสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความส าคัญต่อเด็กมาก เนื่องจาก ธรรมชาติ
ของเด็กในวัยนี้มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ต่างๆ รอบตัว 
ดังนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับความ ต้องการของเด็ก ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็น ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจากการ
รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จึงจ าเป็นที่ต้องสร้างบรรยากาศและ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการของเด็ก เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 

การสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้   
1. ความสะอาด ความปลอดภัย     

  2. ความมีอสิระอย่างมีขอบเขตในการเล่น      
3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม      
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า สนามเด็กเล่น  

     5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวน สื่อและเครื่องเล่น    
   6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ  

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  จะต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปูาหมายการพัฒนา 
เด็กความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งมี การ
จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. พื้นที่อ านวยความสะดวกเพ่ือเด็กและครูผู้สอน     
 1.1 ที่แสดงผลงานของเด็ก จัดเป็นแผ่นปูายหรือท่ีแขวนผลงาน     
 1.2 ที่เก็บแฟูมผลงานของเด็ก จัดท าเป็นกล่อง หรือจัดใส่แฟูมรายบุคคล    
 1.3 ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก ท าเป็นช่องตามจ านวนของเด็ก     
 1.4 ที่เก็บเครื่องใช้ของครูผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน จัดเป็นชั้นหรือเป็นกล่อง    
 1.5 ปูายนิเทศตามหน่วยการสอน ข่าวสาร และสิ่งที่เด็กสนใจ  
  2. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต้องเหมาะสมกับ
จ านวนเด็กและต้องก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือที่เด็กจะสามารถท างานได้ด้วยตนเองและท ากิจกรรมด้วยกันใน
กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอสิระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 

3. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ พ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ จัดตามความเหมาะสม
ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพของห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเสียงเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจาก
มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กับมุมศิลปะ เป็นต้น ที่ส าคัญจะต้องมี
ของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นอย่างเสรีประมาณวันละ 60 นาที การ
จัดมุม เล่นต่างๆ ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้        
 3.1 ในห้องเรียนจะต้องมีมุมเล่นอย่างน้อย 3-5 มุม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับพ้ืนที่ของห้องเรียน        
 3.2 ต้องมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมตามความสนใจของเด็ก        
 3.3 ต้องจัดให้มีประสบการณ์ทีเ่ด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่องผีเสื้อ    
ครูผู้สอนต้องจัดให้มีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสต๊าฟใส่กล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติหรอื มุมวิทยาศาสตร์  
 3.4 ต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่นบ้าง ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกการเป็นเจ้าของ            
อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น        
 3.5 ต้องเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็ก โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้ว      
จะต้องช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
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 มุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ที่จัด มีดังนี้   
  มุมบล็อก มุมบล็อกเป็นมุมที่จัดเก็บบล็อกที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ กัน เด็กสามารถน ามาเล่น ต่อ
ประกอบกันเป็นสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองการจัด มุมบล็อกเป็น มุมที่จัดให้
อยู่ห่างจากมุมที่ต้องการความสงบ เช่น มุมหนังสือ ทั้งนี้เพราะเสียงจากการเล่นก่อไม้บล็อก จะท าลายสมาธิ
เด็กที่อยู่ในมุมหนังสือได้ อยู่ห่างจากทางเดินผ่านหรือทางเข้าออกของห้อง เพ่ือไม่กีดขวางทางเดินหรือเกิด
อันตรายจากการเดินสะดุดไม้บล็อก     
 มุมหนังสือ ในห้องเรียนต้องมีที่เงียบสงบส าหรับให้เด็กได้ดูรูปภาพ อ่านหนังสือนิทาน ฟังนิทาน 
เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือ และได้ท ากิจกรรมสงบๆ ตามล าพัง หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ การจัดมุม หนังสือ
เป็นมุมที่ต้องการความสงบ ควรจัดให้หา่งจากมุมที่มีเสียง เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ ต้องจัดบรรยากาศ
จูงใจให้เด็กได้เข้าไปใช้ เพ่ือเด็กจะได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก  
 มุมบทบาทสมมุติ มุมบทบาทสมมุติ เป็นมุมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสน าเอาประสบการณ์ที่ได้รับ
จากบ้าน หรือชุมชนมาเล่นแสดงบทบาทสมมุติ เลียนแบบบุคคลต่างๆ ตามจินตนาการของตน เช่น เป็นพ่อแม่
ในมุมบ้าน เป็นหมอในมุมหมอ เป็นพ่อค้าแม่ค้าในมุมร้านค้า เป็นต้น การเล่นที่กล่าวมา เป็นการปลูกฝังความ
ส านึกถึงบทบาทสังคมที่เด็กได้พบเห็นในชีวิตจริง การจัดมุมบทบาทสมมุติต้องอยู่ใกล้กับมุมบล็อกเพ่ือจัดให้
เป็นสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากการจัดเป็นบ้าน เพ่ือท าการสังเกตการเล่นและความสนใจของเด็กว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทการเล่นจากบทบาทเดิมไปสู่รูปแบบการเล่นอ่ืนหรือไม่ อุปกรณ์ที่น ามาจัดก็ต้องเปลี่ยนไป
ตามความสนใจของเด็กด้วยเช่นกัน ดังนั้นมุมบทบาทสมมุตจึงต้องจัดเป็นบ้าน ร้านอาหาร ร้านขายของ ร้าน
เสริมสวย โรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ที่น ามาจัดต้องไม่เป็นอันตรายและมีความเหมาะสม
กับสภาพของท้องถิ่น  
  มุมวิทยาศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ เป็นมุมเล่นที่ครูผู้สอนต้องจัดรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ
หรือสิ่งที่มีในธรรมชาติมาให้เด็กส ารวจ สังเกต ทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก           
 การจัดมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติเป็นมุมที่ต้องการความสงบคล้ายกับมุมหนังสือจึงจัดไว้ใกล้
กันเพ่ือเร้าให้เด็กสนใจในสิ่งที่น ามาแสดง ของที่จัดวางไว้จึงควรต้องอยู่ในระดับที่เด็กหยิบ จับ ดู วัสดุอุปกรณ์
เหล่านั้นโดยสะดวก และสิ่งที่น ามาตั้งแสดงนั้นต้องไม่แสดงของสิ่งเดียวกันตลอดปี แต่ควรจะปรับเปลี่ยนให้
น่าสนใจอยู่เสมอ           
 มุมศลิปะ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได้หลายด้าน เช่น ทางด้านกล้ามเนื้อมือ ซึ่ง
จะช่วยให้มือของเด็กพร้อมที่จะจับดินสอเขียนหนังสือได้เมื่อไปเรียนในชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยใน
การพัฒนาทางอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กจะมีโอกาสท างานตามล าพังและท างานเป็นกลุ่ม รู้จัก
การปรับตัวที่จะท างานร่วมกันและส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการจัดให้มีมุมศิลปะ จึงเป็น
ทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนามากข้ึน และยังสนองความสนใจและความต้องการของเด็กในวัยนี้ได้เป็นอย่าง
ดีการจัดมุมศิลปะเป็นมุมหนึ่งที่เด็กต้องใช้ สมาธิในการท างาน จึงต้องจัดให้อยู่ในบริเวณมุมที่ต้องการความ
สงบเช่นกัน ควรจัดเป็นโต๊ะส าหรับให้ เด็กท างานศิลปะ โดยมีผ้าพลาสติกหรือกระดาษปูกันเลอะเทอะก่อนท า 
งานและจัดวางอุปกรณท์ างาน ศิลปะไว้บนโต๊ะ หรือจัดให้มีกระดานขาหยั่งส าหรับเด็กเขียนภาพระบายสีน้ า          

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณรอบๆ โรงเรียน มีการจัด
สนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัย ควรดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้
ความร่มรื่นรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก
บริเวณสนามเด็กเล่นต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้   
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 สนามเด็กเล่น มีพืน้ที่ผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่
ร่ม ที่โล่งแจ้ง พ้ืนดินส าหรับขุด ที่เล่นน้ า  บ่อทรายพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่นเครื่องเล่น สนามส าหรับปี
ปุายทรงตัว เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่
แข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาดที่นั่งเล่นพักผ่อนจัดที่นั่ง ไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา เพ่ือใช้
ท ากิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการความสงบหรือจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและ
ผู้ปกครอง  
  บริเวณธรรมชาติ บริเวณธรรมชาติปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว แต่บางพ้ืนที่มีบรเิวณไม่มาก
ก็ปลูกในกระบะหรือในกระถางแทน  

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
1) การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน          

 1. จัดอาคารสถานที่และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม        
 2. สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใน    
ชุมชน          
 3. มีเครื่องเล่นสนามที่ตั้งในต าแหน่งที่ปลอดภัย อยู่ในสภาพดี เครื่องเล่นควรท าจากวัสดุ       
ธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น          
 4. จัดบริเวณส าหรับเล่นให้มีความหลากหลายทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เช่น 
หญ้า ดินปูน ไม้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา        
 5. มีสถานที่ประกอบอาหารเป็นสัดส่วน สะอาด จัดสถานที่และเครื่องใช้ในการรับประทาน     
อาหารให้สะอาด และสวยงาม          
 6. จัดน้ าดื่มให้พอเพียงให้เด็กดื่มได้โดยสะดวก          
 7. มีห้องส้วมเพียงพอ โดยให้มีขนาดและต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดูแลให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ          
 8. มีอุปกรณ์และสถานที่สะอาดและเหมาะสมในการท าความสะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือ ล้างหน้า
แปรงฟัน          
 9. จัดถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน และดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ  
  2) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน       
 ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) นั่งสบาย บรรยากาศเหมือนบ้าน มีเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จัด 
อย่างมรีะเบียบ ของใช้จะมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก ติดกระดานในระดับที่เด็กสามารถใช้งานได้ มีพ้ืนที่ให้เด็กได้
เคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมบนพื้นได้ ชั้นวางของมีความสูงในระดับที่เด็กสามารถหยิบใช้งานได้  

3) การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคล      
        บุคลิกภาพของครู     
       1. ครูยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาทแบบไทย แต่งกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น       
          2. ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน เต็มใจตอบค าถามของเด็ก พูดกับเด็กด้วยเสียงนุ่มนวลเป็นมิตร 
และพูดชี้แจงเหตุผลแก่เด็กด้วยน้ าเสียงปกติ   
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การจัดการชั้นเรียนของครู  
      ครูใส่ใจดูแลให้เด็กอยู่ร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนด้วย
จึงต้องมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเด็กไม่ท าตาม ข้อตกลง 
และแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน  
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
สื่อ  เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนสอน สื่อเป็นตัวกลางน า

ความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ท า
ให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็วเพลิดเพลิน เกิดการ
เรียนรู้และค้นพบด้วยตัวเองสื่อประกอบการจัดกิจกรรม สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ทั้งที่
เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อที่สะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพ่ือ
พัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้าน สื่อที่เอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  โดยการจัดการใช้สื่อ
เริ่มต้นจาก  สื่อของจริง  ภาพถ่าย  ภาพโครงร่าง และสัญลักษณ์ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย ตัวอย่างสื่อประกอบการจัด
กิจกรรม  มีดังนี้ 

กิจกรรมเสรี/เล่นตามศูนย์ประสบการณ์ 
๑. ศูนย์บทบาทสมมุติ  อาจจัดเป็นมุมเล่น  ดังนี้ 
๑.๑ มุมบ้าน 

- ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจ าลอง เช่น เตา กระทะ ครก กาน้ า เขียง มีด 
 พลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง 

- เครื่องเล่นตุ๊กตา เสื้อผ้าตุ๊กตา เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตา 
   - เครื่องแต่งบ้านจ าลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแปูง หมอนอิง กระจกขนาดเห็นเต็มตัว หวี  

ตลับแปูง 
 - เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ต ารวจ ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ 

ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้วโทรศัพท์ เตารีดจ าลองที่รีดผ้าจ าลองภาพถ่าย และรายการอาหาร 
๑.๒  มุมหมอ 

 - เครื่องเล่นจ าลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ปุวย เช่น หูฟัง เสื้อคลุมหมอ 
 - อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ปุวย เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 

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

๒. ศูนย์บล็อก 
 - ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดแลรูปร่างต่างๆ กัน จ านวนตั้งแต่ ๕๐ ชิ้นขึ้นไป 
 - ของเล่นจ าลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ 
 - ภาพถ่ายต่าง ๆ 
 - ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด 
 ๓.  ศูนย์หนังสือ 
 - หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีค าและประโยคสั้นๆพร้อมภาพ 
 - ชั้นหรือที่วางหนังสือ 
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 - อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เสื่อ พรม หมอน 
 - สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
 - อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
 - อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่นเทป ตลับเทปนิทาน พร้อมหนังสือนิทาน หูฟัง 
๔.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือศูนย์ธรรมชาติศึกษา 
 - วัสดุต่างๆจากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่างๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ 
 - เครื่องมือเครื่องใช้ในการส ารวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เข็มทิศ เครื่องชั่ง ฯ 
 กิจกรรมสร้างสรรค์  ควรมีวัสดุอุปกรณ์  ดังนี้ 

๑. การวาดภาพและระบายสี 
 - สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีชอล์ก  สีน้ า 
 - พู่กันขนาดใหญ่ ( ประมาณเบอร์ ๑๒ ) 
 - กระดาษ 
 - เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อน 

๒. การเล่นกับสี 
 - การเปุาสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ า 
 - การหยดสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ า 
 - การพับสี มี กระดาษ สีน้ า พู่กัน 
 - การเทสี มี กระดาษ สีน้ า 
 - การละเลงสี มี กนระดาษ สีน้ า แปูงเปียก 
 ๓. การพิมพ์ภาพ 
  - แม่พิมพ์ต่างๆ จากของจริง  เช่น นิ้วมือ ใบไม้ ก้านกล้วย ฯลฯ 
  - แม่พิมพ์จากวัสดุอ่ืนๆ เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง ฯลฯ 
  - กระดาษ ผ้าเช็ดมือ สีโปสเตอร์  (สีน้ า สีฝุุน ฯลฯ) 
 ๔. การปั้น  เช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว  แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่างๆ ไม้นวดแปูง ฯลฯ 
 ๕. การพับ ฉีก ตัด ปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็กปลาย
มน กาวน้ าหรือแปูงเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 
 ๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ  เช่น เศษวัสดุต่างๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไม้ กาว 
กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 
 ๗. การร้อย เช่น ลูกปัดหลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 
 ๘. การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
 ๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ พลาสติกชิ้นเล็กๆ รูปทรงต่างๆ ผู้เล่นสามารถน ามาต่อเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ตามความต้องการ 
 ๑๐. การสร้างรูป เช่น จากกระดานปักหมุด จากแปูนตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือกผูกดึง ให้เป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ 

เกมการศึกษา  ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษา  มีดังนี้ 
๑. เกมจับคู่ 

- จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน 
- จับคู่ภาพเงา 
- จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
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- จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ใช้คู่กัน 
- จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย 
- จับคู่ภาพกับโครงร่าง 
- จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป 
- จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน 
- จับคู่ภาพที่ซ้อนกัน 
- จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 
- จับคู่ภาพสมมาตรกัน  
- จับคู่แบบอุปมาอุปไมย 
- จับคู่แบบอนุกรม 

๒. เกมภาพตัดต่อ 
 - ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่างๆ เช่น ผลไม้ ผัก ฯลฯ 

๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
   - ภาพสิ่งต่างๆที่น ามาจัดเป็นพวกๆ 
 - ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. เกมวางภาพต่อปลาย ( โดมิโน ) 
  - โดมิโนภาพเหมือน 
 - โดมิโนภาพสัมพันธ์ 
๕. เกมเรียงล าดับ 
   - เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
 - เรียงล าดับขนาด 
๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ลอตโต) 
๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม) 
๘. เกมพื้นฐานบวก 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมในวงกลม  ตัวอย่างสื่อ มีดังนี้ 
- สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า  
- สื่อที่จ าลองขึ้น เช่น ลูกโลก ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ 
- สื่อประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ 
- สื่อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์ ฯลฯ 

กิจกรรมกลางแจ้ง   ตัวอย่างสื่อ  มีดังนี้ 
- เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นส าหรับปีนปุาย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ 
- ที่เล่นทาย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 
- ที่เล่นน้ า เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง  

กรวยกรอกน้ า ตุ๊กตายาง ฯลฯ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ตัวอย่างสื่อ  มีดังนี้ 

- เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ ร ามะนา กลอง ฯลฯ 
- อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบิ้น แถผา ห่วง หวาย ถุงทราย ฯลฯ 
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การเลือกสื่อ  มีวิธีการเลือกสื่อ  ดังนี้ 
- เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องท่ีสอน 
- เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
- เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นท่ีเด็กอยู่หรือสถานภาพของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- มีวิธีการใช้ง่าย และน าไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
- มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 
- มีคุณภาพดี  เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
- เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 
- เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้ 
- เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก และส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ 

การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาได้หลายวิธี คือ 
- จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่างๆ  เช่น ศูนย์สื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือสถานศึกษาเอกชน 
- จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามล าดับความจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับ

งบประมาณท่ีทางศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ 
- ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นนั้นๆ  เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นปูายโฆษณา รูปภาพจากหนังสือนิตยสาร
ต่างๆ เป็นต้น 

 

ขั้นตอนการด าเนินการผลิตสื่อส าหรับเด็ก  มีดังนี ้
- ส ารวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 
- วางแผนการผลิต โดยก าหนดจุดมุ่ งหมายและรูปแบบของสื่อให้ เหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของเด็ก สื่อนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้ 
- ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว้ 
- น าสื่อไปทดลองใช้หลายๆครั้งเพ่ือหาข้อดี ข้อเสีย จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
- น าสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง 

 

การใช้สื่อ   ด าเนินการดังนี้ 
๑. การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ  มีข้ันตอนคือ 
๑.๑ เตรียมตัวครูผู้ดูแลเด็ก   
- ครูผู้ดูแลเด็ก จะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
- เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ 
- จัดเตรียมสื่อและวัสดุอ่ืนๆที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
- ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
- เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
- ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ท าลาย เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่ 
๑.๓ เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน าไปใช้ 
- จัดล าดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง เพ่ือความสะดวกในการสอน 
- ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ 
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๒. การน าเสนอสื่อ  เพ่ือให้บรรลุผลโดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ควรปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑  สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
๒.๒  ใช้สื่อตามล าดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน เพราะจะท าให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมที่สอน 

 ๒.๔  ครูผู้ดูแลเด็ก  ควรยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ไม่ควรยืน
หันหลังให้เด็ก จะต้องพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก พร้อมทั้งส ารวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

๒.๕  เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ 
 

ข้อควรระวังในการใช้สื่อในการเรียนการสอน  การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. วัสดุที่ใช ้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพ้ืนผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน 
ขนาดไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหายแตก เป็นอันตรายต่อเด็ก
หรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใหญ่หรือสูงเกินไป  และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป  เด็ก
อาจจะน าไปอมหรือกลืนท าให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้  เช่น ลูกปัดเล็ก ลูกแก้วเล็ก ฯลฯ 

๒. รูปทรง  ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เป็นสัน 
๓. น้ าหนัก  ไม่ควรมีน้ าหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก 

          ๔. สื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก  เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ ฯลฯ 
          ๕. สีที่เป็นอันตรายต่อสายตา  เช่น  สีสะท้อนแสง ฯลฯ 
 

การประเมินการใช้สื่อ 
ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อนั้นช่วยให้

เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด  จะได้น ามาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต  ดังนี้ 
- สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 
- เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 
- สื่อนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่  ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่ 
- สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
การเก็บรักษาและซ่อมแซมสื่อ 

 การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจัดกลุ่ม  ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้ าใจ  ช่วยเหลือ ครูผู้ดูแลเด็ก  ไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก โดยด าเนินการดังนี้ 
 - เก็บสื่อให้ เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ ประเภทของสื่อ สื่อที่ เหมือน กัน 
จัดเก็บหรือจัด วางไว้ด้วยกัน 

- วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
- ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปร่งใส  เพ่ือให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพ่ือให้

สะดวกในการขนย้าย 
- ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ เพ่ือให้เด็กจะได้

เก็บเข้าที่ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อ ของจริง  
ภาพถ่ายหรือส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่าง หรือ ภาพประจุด หรือบัตรค าตดิคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- ตรวจสอบสื่อที่ใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์  จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
- ซ่อมแซมสื่อท่ีช ารุด  และท าเติมสื่อที่ขาดหายไปให้ครบชุด 
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การพัฒนาสื่อ 
 การพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น  ก่อนอ่ืนควรได้ส ารวจข้อมูล  สภาพ
ปัญหาต่างๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับความต้องการ 
 แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 

- ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 - รักษาความสะอาดของสื่อ ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้ าได้ เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือปัดฝุุนให้สะอาด 
เก็บ ไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 

- ถ้าเป็นสื่อท่ีครูผู้ดูแลเด็กผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้วควรเขียนคู่มือประกอบการใช้ 
 สื่อนั้น โดยลอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ  รวมทั้งจ านวนชิ้น ส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ในซอง
หรือถุง พร้อมสื่อที่ผลิต 

- พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนาการและเป็นของเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน  
แหล่งเรียนรู้   ฐานเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชสวนครัว การปลูกผักปลอด

สารพิษ และฐานการบริหารจัดการขยะที่ดี 
 

การประเมินพัฒนาการ 
 

 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก
ในแตล่ะวัน ทั้งนี้ให้มุ่งน าข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
แตล่ะคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้       
 1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาเด็ก        
 2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี        
 3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน        
 4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน        
 5. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก  
 การประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ได้แก่ ด้าน 
ร่างกาย อารมณแ์ละจติใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือน าผลมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้ พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ จัดให้มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเป็นการ ประเมิน
สถานการณ์ปกติขณะที่เด็กท ากิจกรรมประจ าวันและช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การ สัมภาษณ์ การ
สนทนา การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผลงานที่เก็บอย่างเป็นระบบ แล้วน า ข้อมูลจากการ
ประเมินพัฒนาการมาสรุปเพ่ือเขียนรายงานผลพัฒนาการลงในสมุดรายงาน ประจ าตัวเด็กทุกภาคเรียน และ
รายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน และต่อเนื่องโดยด าเนินการต่อไปนี้          

ก่อนเรียน จัดท าข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง
เช่น ข้อมูลทั่วไป ประวัติสุขภาพ ลักษณะนิสัย         
 ระหว่างเรียน จัดท าเครื่องประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
กับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล จากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบบันทึกการเรียน บันทึกสุขภาพ และบันทึกกิจกรรมต่างๆ 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับ ความสามารถหรือพัฒนาการแต่ละด้าน
ของเด็ก          
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 หลังเรียน มีการน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมารวบรวมสรุปและเขียนรายงานผล พัฒนาการ
ลงในสมุดรายงานประจ าตัวทุกภาคเรียน  
 

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ ดังนี้          
 3 : ระดับปฏิบัติได้ หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่องหรือเชื่อมั่น           
 2 :  ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่ม่ันคง           
 1 : ระดับควรส่งเสริม หมายถึง ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน  
- 

การประเมินพัฒนาการ  
การประเมนิพัฒนาการระดับปฐมวัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้คือ         
  1. ประเมินพัฒนาการประจ าแตล่ะกิจกรรม        
 2. ประเมินพัฒนาการประจ าวัน       
 3. ประเมินพัฒนาการประจ าภาค / ปี  
วิธีประเมินพัฒนาการ   
  1. การสังเกต  ครูสังเกตเด็กตลอดเวลา เช่น ขณะเรียน เล่น และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
การเรียน กิจกรรมเสรีทั้งเป็นกลุ่ม และรายบุคคลสม่ าเสมอ  
  2. การสัมภาษณ์ คือ การสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม อาจจะมีการบันทึกการสนทนา  
ด้วยเพื่อหาวิธีการแก้ไข หรือท าให้ทราบว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่  
 3. ตรวจผลงานและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 การน ากรอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ และมีการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 คู่มือหลักสูตร การศึกษา ปฐมวัย
พุทธศักราช 2561 และด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย มีดังนี้  
1. การเตรียมความพร้อม        
  - สร้างความตระหนัก         
 - พัฒนาบุคลากร        
 - จัดระบบสารสนเทศ        
 - จัดระบบบริหารจัดการในรูปกรรมการ 
2. การจัดหลักสูตร         
 - แผนการจัดประสบการณ์ของครูแตล่ะคน         
 - หลักสูตรรายชั้นตลอดปีการศึกษา (หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม) 
3. การสนับสนุนคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา         
 - ระบบการประเมินพัฒนาการ         
 - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
 - การพัฒนาและเลือกใช้สื่อ         
 - การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
4. การบริหารจัดการ         
 - งานวิชาการ        
 - งานบุคลากร         
 - งานธุรการ การเงินและพัสดุ         
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 - งานกิจการนักเรียน         
 - งานอาคารสถานที่         
 - งานความสัมพันธ์กับชุมชน  
5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล       
  - หนว่ยงานต้นสังกัด        
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ      
 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. สรุปและรายงาน        
 - สรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
 - รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
 - รายงานผู้ปกครอง  
       - รายงานประชาชน       
 - รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอรับการสนับสนุน  
7. การปรับปรุงและการพัฒนา        
 - ปรับแผนปฏิบัติงานปีต่อไป      
 - ปรับปรุงหลักสูตร        
 - ปรับปรุงการบริหารจัดการ       
 - ปรับปรุงระบบสนับสนุนคุณภาพ       
 - ปรับปรุงแผนการประสบการณ์           
   ทั้งนี้  หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ 
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดหมายคือ มุ่งให้เด็กมีพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างของบุคคล เพ่ือพัฒนาเด็กให้เกิด
ความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์แก่เด็ก  
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การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอต าบลนาทราย ด าเนินการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้  
 1. การเตรียมความพร้อม ประชุมบุคลากร และแต่งตั้งกรรมการ  
 2. การวางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
 3. การน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ  
 4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
 5. สรุปผลการด าเนินงาน  
 6. ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ปี ) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
          การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะสามารถน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไป
ปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
ให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การก าหนดเปูาหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐานและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อใช้ในการพัฒนาเด็ก 
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ สามารถเลือกปรับปรุงใช้ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือน าไปจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก
ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๒. การประเมินพัฒนาการต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีมีความพิการแต่ละด้าน 
อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอ้ือต่อสภาพความพิการ ทั้งวิธีการเครื่องมือที่ใช้ควรสอดคล้องกับ
เด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 

๓. สถานศึกษาที่เด็กมีกลุ่มเปูาหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงให้การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาการ กรณีท่ีมีเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเปูาหมายควรมีการส่ง
ต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 

 

การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่าการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับปฐมศึกษาปีท่ี๑ 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับการศึกษาปีที่๑ มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมโยงของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับปฐมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลส าเร็จได้ 
บุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตร
ทั้งสองระดับ เพื่อท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่เอ้ือต่อการเชื่อมต่อการศึกษา โดย
ด าเนินการดังนี้ 
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 ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความเข้าใจรอย
เชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพ่ือผู้สอนทั้งสองระดับจะได้เตรียมการ
สอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
 ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและบุคลากรอ่ืนๆ
ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
 ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆร่วมกัน 
 ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ 
 ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้กับ พ่อแม่ 
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับและให้ความร่วมมือในการช่วยเด็ก
ให้สามารถปรับตัวเขา้กับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ประสานกับสถานศึกษาท่ีคาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือ
เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
 ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอ่ืนๆรวมทั้งช่วยเหลือเด็กใน
การปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่๑ โดยผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ซึ่งจะท าให้ผู้สอน
ระดับปฐมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ เพ่ือให้
เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๓ จัดให้เด็กมีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที๑่ 
 ๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
          ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาจัดการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที๑่ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาในระดับปฐมวัย โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 

         ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็กพ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที๑่  ก่อนเปิด ภาคเรียน 

  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้อง 
เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที๑่ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
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  ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
      พ่อแม ่ ผู้ปกครอง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 

และเพ่ือช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ควรด าเนินการดังนี้ 
     ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ 

    ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
     ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
     ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนา
พูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
     ๔.๕ รว่มมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลานเพื่อช่วยให้บุตรหลานปรับตัว
ได้ดีขึ้น 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
            การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
ผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม จ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มทุกฝุายที่มีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และ
ด าเนินการจักการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
            การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการ
ด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มา
จากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลต้องมีการรายงานผลงานจากทุกระดับให้
ทุกฝุาย รวมทั้งประชาชนทราบทั่วไป เพ่ือน าข้อมูลจากรายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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