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ก 
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ค าน า 
สภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางสารสนเทศ

ประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช ๒๕๖๐ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติดา้นเด็กปฐมวยั (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)น าไปสู่การก าหนด
ทกัษะส าคญัส าหรับเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมีความส าคญัต่อการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาเด็กปฐมวยั
ใหมี้ความสอดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทุกดา้น 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพฒันาการศึกษาปฐมวยัอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองโดยได้
แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  เพื่อปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เป็นหลกัสูตรส าหรับสถานศึกษาสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตร สถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ท่ีก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม และสติปัญญา เป็น
คนดี มีวนิยั  ส านึกความเป็นไทย และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในอนาคต 
 หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นนาแค เพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน  
ชุมชน  และสอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช  ๒๕๖๐  โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ภายในหลกัสูตร
ฉบบัน้ีจดัท าแนวด าเนินงานไวเ้ป็นขั้นตอนและชัดเจน เพื่อให้ครูผูส้อนมีความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถ
น าไปใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  ฝ่ายวิชาการระดบัปฐมวยั   ตอ้งขอขอบพระคุณ  นางดวง
กมล  มากชูทรัพย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแค  เป็นอย่างสูงท่ีให้ค  าปรึกษาและแนะน าในการจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
          
            วชิาการปฐมวยั 
          โรงเรียนบา้นนาแค 

๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
                        หนา้ 
ค าน า            ก 
สารบญั            ข 
ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ          ค 
ประกาศโรงเรียนบา้นนาแค         ง 
ค าสัง่โรงเรียนบา้นนาแค          จ 
ความน า                      ๑ 
ปรัชญาโรงเรียนบา้นนาแค                                                                                                                               ๔                                                                    
วิสยัทศันข์องโรงเรียนบา้นนาแค             ๔                                                                                                                                                                                                                                                                             
อตัลกัษณ์           ๕ 
สีประจ าโรงเรียนบา้นนาแค         ๕ 
พนัธกิจ            ๕ 
วิสยัทศันต์ามหลกัสูตร          ๗ 
หลกัการ            ๗                                                                                                                        
จุดหมาย   ๘  
คุณลกัษณะของเดก็ปฐมวยัในศตวรรษท่ี ๒๑        ๙ 
หลกัค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ                   ๑๒ 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    ๑๓ 
กรอบสาระการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน                   ๑๔ 
กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน                    ๑๕ 
ตวับ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค ์            ๑๗ 
การจดัเวลาเรียน            ๒๗ 
สาระการเรียนรู้            ๒๗ 
สาระท่ีควรเรียนรู้รายปีตามระดบัชั้น              ๔๒ 
การก าหนดหน่วยการจดัประสบการณ์ส าหรับเดก็ปฐมวยัอาย ุ๓  -๖ ปี              ๑๕๔ 
ตารางกิจกรรมประจ าวนั                             ๑๖๔ 
การจดัประสบการณ์  ๑๖๕ 

การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน                 ๑๘๗ 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้                   ๑๗๐ 
การประเมินพฒันาการ  ๑๗๗ 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา         ๑๘๑ 

การสร้างรอยเช่ือมต่อระหวา่การศึกษาระดบัปฐมวยักบัระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๑         ๑๘๔ 
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ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 
ที ่สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ 

เร่ือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
                       เพื่อให้การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีตอ้งพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีการพฒันาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวติใหพ้ฒันาเด็กปฐมวยัไปสู่ความเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  ตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 
                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ดงัปรากฏแนบทา้ยค าสั่งฯ น้ี แทนหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 
เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กเล็กปฐมวยัทุกสังกัด น าหลกัสูตรฉบบัน้ีไปใช้โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัเด็กเล็กและสภาพทอ้งถ่ิน  
                         ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 
                                    สั่ง ณ วนัท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                 
 
                                               (นายธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
                                             รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านนาแค 
เร่ือง  ให้ใช้หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาแค 
ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

--------------------- 

                การจดัการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐  ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา  โดยมีความ
สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลาง และ สภาพตามบริบททางวฒันธรรม  วิถีชีวิตของสังคม ชุมชน และ
ทอ้งถ่ินของผูเ้รียน  ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป  ทั้งน้ี เพื่อให้สถานศึกษาไดใ้ช้หลกัสูตรสถานศึกษาเป็น
แนวทางในการจดัการศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานทดัเทียมกนั 
               โรงเรียนบ้านนาแค   ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจดังกล่าว  จึงได้จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาปฐมวยั (ส าหรับเด็กอาย ุ๓-๕ ปี)  โดยก าหนดถึงความสอดคลอ้ง  หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั   เพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู   ผูป้กครองและชุมชน มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจน และสามารถ
น าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สมตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้ในฉบบัน้ี 
  ทั้งน้ี หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวดับา้นดง (ค าบุญประชาถกล)  ไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาแค เม่ือวนัท่ี ๓๐ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  
จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
                                    
ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๓๐  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(นายทรงธรรม  ทองเพชร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน  

 

 
(นางดวงกมล  มากชูทรัพย)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
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ค าสั่งโรงเรียนบา้นนาแค 

ท่ี    ๑๗ /  ๒๕๖๐ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

*********************** 
                       ดว้ยโรงเรียนบา้นนาแค จะจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อใหก้าร
ด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะท างานประกอบดว้ย 
 

๑ นางดวงกมล  มากชูทรัพย ์              ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแค                  ประธานกรรมการ 
๒ นางกนัหา  พราหมณ์นอ้ย ครู  โรงเรียนบา้นนาแค กรรมการ 
๓ นางกณัฐลดา  แซ่จุ่ง ครู   โรงเรียนบา้นนาแค กรรมการ 
๔ นางสาวปรียากมล  รักชนะ ครูอตัราจา้ง  โรงเรียนบา้นนาแค    กรรมการ 
๕ นางวนิดา  เพง็สกุล ครู โรงเรียนบา้นนาแค  กรรมการและ

เลขานุการ 
 
                       ให้มีหน้าท่ีวิเคราะห์ และจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ของ
โรงเรียนบ้านนาแค  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพนัธกิจไปสู่ความส าเร็จเป็นรูปธรรมให้เสร็จ
เรียบร้อย 
 
                                  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
                                                สั่ง  ณ   วนัท่ี    ๑   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
                                                                                                (นางดวงกมล  มากชูทรัพย)์ 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาแค 
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ตอนที่ ๑ 
ประวติัและขอ้มูลโรงเรียนบา้นนาแค 
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ประวตัิโรงเรียนบ้านนาแค 
 
     โรงเรียนบา้นนาแค (เกษตรกรอุปถมัภ์) ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๑  โดย
ความตอ้งการของราษฎรในหมู่บา้นไดรั้บความร่วมมือจากนายเทียบ  แท่นนิล  ก านนัต าบลทุ่งในขณะนั้น  
ราษฎรไดร่้วมเสียสละท่ีดินก าลงัทรัพยแ์ละแรงงานจดัสร้างอาคารชัว่คราวข้ึนมา  ๑  หลงั  ซ่ึงผูบ้ริจาคท่ีดิน
คิดเป็นเน้ือท่ีทั้งหมด  ๕  ไร่  ๒ งาน  ๘๗ ตารางวา ดงัรายนาม ต่อไปน้ี 

๑ นายพร  แยม้แสง 
๒ นายมา  เหล็กพรหม 
๓ นายเสริม  หีตนาแค 
๔ นายเติม  โสมเพชร 
๕ นายขนัธ์  เพชรศรี 

 เร่ิมเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๐๑ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนวดั
จ าปา  ในด้านครุภณัฑ์และบุคลากร  โดยให้ครูมาท าการสอนหมุนเวียน  มีนายพร้อม  นาคทองคง   ท า
หนา้ท่ีรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
 
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
 เร่ิมสร้างอาคารเรียนชัว่คราว  เม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๐๑ 
 วนัท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๐๔ ราษฎรและผูป้กครองนกัเรียนไดส้ละเงิน  ๕,๙๐๐  บาท  สมทบ
กบัเงินอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทยอีก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนข้ึนมาหน่ึงหลงั  เป็นอาคารใต้
ถุนสูง  เสาคอนกรีต  หลงัคากระเบ้ืองวา่ว  มีมุขหนา้  ๑  มุข  ยาว  ๑๘  เมตร  กวา้ง  ๘ เมตร  ไม่มีฝาผนงัและ
ฝ้าเพดาน 
 พ.ศ.  ๒๕๐๖ ไดรั้บงบประมาณอีก  ๔๐,๐๐๐  บาท  มาท าการต่อเติมอาคารเรียนไปทางทิศตะวนัตก
อีก  ๑  หอ้งเรียน  พร้อมทั้งติดฝาผนงั  ประตู   หนา้ต่าง เป็นท่ีเรียบร้อย 
 พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไดรั้บงบประมาณ  ๑๔,๐๐๐  บาท  สร้างส้วมแบบสามญั  ๔๐๑/๓   จ  านวน  ๑ หลงั  
๓  ท่ีนัง่ 
 พ.ศ.  ๒๕๓๐  ไดรั้บงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงคแ์บบ  
สปช  ๒๐๒/๒๖  ขนาด  ๑๐  x ๑๒  เมตร 
 พ.ศ.  ๒๕๓๐   ไดรั้บงบประมาณ ๓๔,๙๐๐ บาท สร้างท่ีเก็บน ้าฝน แบบ ฝ.๓๓ จ านวน ๑ ชุด 
 พ.ศ.  ๒๔๓๕   ไดส้ร้างศาลาท่ีพกัร้อน “ศาลาร่วมใจ”           
 พ.ศ.  ๒๕๕๐   ไดปู้กระเบ้ืองในหอ้งเรียนอนุบาล หอ้งพกั  และหอ้งพยาบาล  
 พ.ศ.  ๒๕๕๑  ติดฝ้าเพดาน และเหล็กดดัในหอ้งพกัครู 
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          พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดป้รับปรุงและปูกระเบ้ืองอาคารอเนกประสงค ์
 พ.ศ.  ๒๕๕๓ ปรับปรุงพื้นหอ้งน ้า ปูกระเบ้ือง 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ ติดตั้งสัญญาณ WIFI ของ แอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ จดัท าบ่อปุ๋ยชีวภาพ  และ ตาข่าย แยกขยะ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปูกระเบ้ืองโรงอาหาร    ปรับปรุงหอ้งสหกรณ์    
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ปรับปรุงและปูกระเบ้ืองศาลาร่วมใจ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับปรุงทางเดินเทา้จากอาคารเรียนไปหอ้งส้วม  และโรงอาหาร 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงส้วม  ปูกระเบ้ืองหนา้อาคารเรียน  เปล่ียนราวบนัได ้ 
                      ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
                                                   แผนทีโ่รงเรียน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

สภาพทางภูมศิาสตร์ 
 

    สภาพชุมชน 
 ช่ือโรงเรียนบา้นนาแค  ท่ีตั้งหมู่ท่ี  ๒ ต าบลทุ่ง อ าเภอ ไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ โทร  ๐๗๗๒๒๘๙๕๔  e-mail  bannaca @ hotmail. 
com    เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล  ๑  ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  เน้ือท่ี  ๕  ไร่    ๒  งาน  ๘๗ ตารางวา         
เขตพื้นท่ีบริการ คือ   
 ๑.ระดบัก่อนประถมศึกษาและระดบัประถมศึกษา  จ  านวน  ๒  หมู่บา้น  ไดแ้ก่ 
   ๑.๑ หมู่ท่ี ๒ 
   ๑.๒ หมู่ท่ี ๖ 

โรงรถ 

สนามบาส 

สนามฟุตบอล 

สนามเด็กเล่น 

ศาลา 

หอ้
งน

 ้า
นกั

เรีย
น 

อา
คา
รเรี

ยน
 

หอ้งพกั
ครู โรง

อาหาร อาคาร
เอนกประสงค ์

ซุม้
พระ 

เสา
ธง 

ประตู
ขา้ง 

ประตู
หนา้ 
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 สภาพภูมอิากาศ 
 อากาศร้อนช้ืน  มีฝนตกตามฤดูกาล  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นดินปนทราย มี
ประชากรประมาณ   ๘๐๐ คน อาชีพหลกัของชุมชน คือ   การเกษตร  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี
เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ   ร าวงแม่บา้น 
           

การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา   

             

อาณาเขตติดต่อ 
                   ทิศเหนือ                  ติดต่อ              อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
                      ทิศใต ้                      ติดต่อ              อ  าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
                      ทิศตะวนัออก          ติดต่อ               อ่าวไทย 
                      ทิศตะวนัตก             ติดต่อ              จงัหวดัระนอง 
 

ปรัชญาโรงเรียน  

      สุขภาพดี  มีความรู้ คู่คุณธรรม 

วสัิยทศัน์  

 

 ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนบา้นนาแค   นกัเรียนอ่านออก เขียนไดทุ้กคน   เน้นคุณธรรม ๑๒  
ประการ  ประสานความเป็นไทย   อยู่อย่างพอเพียง  หลีกเล่ียงยาเสพติด  พิชิตโรคร้าย  ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์  เพื่อจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานชาติ 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา  

 

 โรงเรียนบา้นนาแค จดัการศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ยึดหลกัการและแนวทางการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช ๒๕๔๒  โดยสอนให้เด็กมีความรู้จริง  มีความ
ประพฤติดี  และสามารถปรับคนใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข     ตามวสิัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีวา่  
 “ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนบา้นนาแค   นกัเรียนอ่านออก เขียนไดทุ้กคน   เนน้คุณธรรม ๑๒  
ประการ  ประสานความเป็นไทย   อยูอ่ยา่งพอเพียง  หลีกเล่ียงยาเสพติด  พิชิตโรคร้าย  ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์  เพื่อจดัการศึกษาให้ไดม้าตรฐานชาติ” 
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พนัธกจิ  

 ๑.พฒันาการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานชาติพร้อมกา้วทนักบัการ
เปล่ียนแปลง 
 ๒. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม รักษาส่ิงแวดลอ้ม ส านึกในความเป็นชาติ
ไทยและมีวถีิชีวติอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ๓. ส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  ๔. จดัหา พฒันาส่ือ แหล่งเรียนรู้ภายในและใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกในการจดักิจกรรมและสร้าง
นิสัยรักการคน้ควา้และรักการอ่านอยา่งย ัง่ยนื 
 ๕. ส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้ความกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

เป้าหมาย  

 ๑ .โรงเรียนจดักิจกรรมไดค้รอบคลุมทุกมาตรฐานและและทุกตวับ่งช้ีมีระบบระกนัคุณภาพภายใน 
 ๒.  ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 
 ๓. นกัเรียนทุกชั้นอ่านออก เขียนไดแ้ละคิดเลขเป็นทุกคน 
 ๔. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (NT)และ (O- NET) เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๒ 

สีประจ าโรงเรียน 
 

 สีแดง  และ  สีขาว 
         สีแดง   หมายถึง   ความหนกัแน่น  ความมัน่คง 
         สีขาว   หมายถึง   คุณธรรม (ความมีคุณธรรม ‟ จริยธรรม ) 
 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 
  รักความสะอาด 
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ตอนที่ ๒ 
หลกัสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั 

พทุธศักราช ๒๕๖๐ 
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสนองต่อธรรมชาติ และพฒันาการตามวยั
ของเด็กแต่ละคนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพภายใตส้ังคมบริบทและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอ้ือ
อาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 

วสัิยทศัน์               
             
                  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งมัน่พฒันาเด็กทุกคนให้ไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอยา่งมีคุณภาพและต่อเน่ือง ไดรั้บการจดัประสบการณ์ การเรียนรู้อยา่งมีความสุขและ
เหมาะสมตามวยั มีทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนมีวินยั และส านึกความ
เป็นไทย โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา พอ่แม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เด็ก 
 

หลกัการ  

  เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการตามอนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กตลอดจนไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบั
พอ่แม่   เด็กกบัผูส้อน เด็กกบัผูเ้ล้ียงดู   หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการอบรมเล้ียงดู  การพฒันาและให้การศึกษาเด็ก
ปฐมวยั   เพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอยา่งเป็นองค์รวม มีคุณภาพ
และเตม็ตามศกัยภาพ  โดยก าหนดหลกัการดงัน้ี 
 ๑.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน 
 ๒.  ยึดหลกัการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวฒันธรรมไทย 
 ๓.  ยึดพฒันาและการพฒันาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  เหมาะสมกบัวยั  และมีการพกัผ่อน
เพียงพอ 



๘ 
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 ๔. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทกัษะชีวิตและสามารถปฏิบติัตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดี  มีวนิยั  และมีความสุข 
 ๕.  สร้างความรู้  ความเขา้ใจ ประสานความร่วมมือในการพฒันาเด็กระหวา่งสถานศึกษากบัพ่อ
แม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖  ปี 
         หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของการอบรม
เล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตาม
วยั และความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

จุดหมาย 
         หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งให้เด็กมีพฒันาการตามวยัเต็มตามศกัยภาพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดกบัเด็กเม่ือจบการศึกษาระดบัปฐมวยั ดงัน้ี 

๑.ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั แขง็แรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
๒.สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
๓.มีทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข 
๔.มีทกัษะการคิด การใชภ้าษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 

มาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
          หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ  านวน ๑๒ 
มาตรฐาน ประกอบดว้ย 
 

1. พฒันาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
               มาตรฐานท่ี ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 มาตรฐานท่ี ๒  กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์
กนั 

2. พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานท่ี ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 มาตรฐานท่ี ๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

 มาตรฐานท่ี ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
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๓.  พฒันาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 

              มาตรฐานท่ี ๖  มีทกัษะชีวติและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี ๗  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

มาตรฐานท่ี ๘  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

๔. พฒันาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 

            มาตรฐานท่ี ๙  ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

             มาตรฐานท่ี ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

             มาตรฐานท่ี ๑๑  มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

               มาตรฐานท่ี ๑๒  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมวยั   

คุณลกัษณะของเด็กปฐมวยัในศตวรรษที ่๒๑ 
๑. การพึ่งตนเองได ้

- ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดเ้หมาะสมตามวยั 
- ช่วยเหลือตนเองในเร่ืองต่างๆ ได ้เช่น การท าความสะอาดร่างกาย การอาบน ้ าแต่งตวั การ

ลา้งมือการแปรงฟัน การรับประทานอาหาร การเขา้ห้องน ้ าห้องส้วม การนอน และการถือส่ิงของ
ดว้ยตนเองเป็นตน้ 

  - เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เช่น กิจกรรมการเล่น และการท างาน 
๒. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

- ถาม ตอบ หรือโตต้อบกบัครูและเพื่อนไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
- เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 
- กลา้พูด กลา้แสดงออกในการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 
- พูดแสดงความคิดเห็นหรือน าเสนอเร่ืองต่างๆ ดว้ยความมัน่ใจ 

                   - ส ารวจ คน้ควา้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีสนใจดว้ยตนเอง 
๓. การตดัสินใจดว้ยตนเอง 

- เลือกและตดัสินใจไดโ้ดยมีผูอ่ื้นช่วย 
- ตดัสินใจและเลือกปฏิบติัส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเหมาะสมตามวยั 
- ตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม 
- แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม 

๔. การรู้จกัตนเอง 
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          - รู้วา่ตนเองเป็นใคร มาจากไหน 
            - รู้วา่ตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร 
            - การเขา้ใจความรู้สึกของตนเอง 
      - รู้วา่ตนเองสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
      - รู้จกัจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 
           - รู้เป้าหมายของตนเอง (บอกไดว้า่โตข้ึนอยากเป็นอะไร) 
  ๕. การเคารพตนเอง 

- มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
- มีสัมมาคารวะ 
- มีสัมพนัธภาพท่ีดีและรู้จกัเคารพผูอ่ื้น 
- กลา้คิด กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
- ยอมรับจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง 

๖. การควบคุมตนเอง 
- ควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมตามวยั 
- มีความมัน่คงทางอารมณ์ (ไม่หุนหนัพลนัแล่น) 
- เล่นหรือท ากิจกรรม และอยูร่่วมกบัเพื่อนหรือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
- แสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
- แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั 

๗. การยบัย ั้งชัง่ใจตนเอง 
- มีความอดทนในการรอคอย 
- ตดัสินใจวา่อะไรถูก อะไรผดิ ดีหรือไม่ดี 
- แสดงออกดว้ยวาจาท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม 
- คิดและตดัสินใจในการปฏิบติัตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

๘. แรงจูงใจในตนเอง 
- มีความตั้งใจและสนใจในการท างานใหส้ าเร็จดว้ยตนเอง 
- มีความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม 
- กระตือรือร้น อยากคน้ควา้ส ารวจส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเสมอ 
- มีความเพียรพยายามอยา่งไม่ทอ้ถอยในการส ารวจคน้พบส่ิงแวดลอ้ม 

๙. การยนืหยดัดว้ยตนเอง 
- กระตือรือร้นและตั้งใจในการท างาน 
- ไม่ยอ่ทอ้ต่อส่ิงท่ีท า 
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- ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง 
๑๐. การมีวนิยัในตนเอง 

- ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม (ความประพฤติทัว่ไป) 
- รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง (วนิยัในหนา้ท่ี) 
- ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและช่วยเหลือตนเองในแต่ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม(วนิยัใน  
   กิจวตัรประจ าวนั) 
- ควบคุมตนเองและอดทนต่อความยากล าบาก (วนิยัในการควบคุมตนเอง) 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ๕ประการตามหลกัสูตรโตไปไม่โกง  
           ๑.ความซ่ือสัตยสุ์จริต  คือการยดึมัน่ในความสัตยจ์ริงและส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม รู้จกัแยกแยะถูกผิด ปฏิบติั
ต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยชอบไม่คดโกง  
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

- พูดความจริง  
- ไม่ลกัขโมย 
- ท  าตวัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ท าตามสัญญา 
- กลา้เปิดเผยความจริง 
- รู้จกัแยกแยะประโยชน์ส่วนตวั ส่วนรวม 

        ๒.การมีจิตสาธารณะ  คือการมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนกัรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการกระท าใดๆเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

- ร่วมดูแลสังคม  
- รับผดิชอบส่วนรวม  
- เสียสละเพื่อส่วนรวม 
- เอ้ือเฟ้ือ เมตตา มีน ้าใจ 
- ไม่เห็นแก่ตวั 

๓.ความเป็นธรรมในสังคม คือ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนัอยา่งมีเหตุผล โดยไม่เลือก
ปฏิบติัต่อเพศ เช้ือชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม   
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

- นึกถึงใจเขาใจเรา 
- ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  
- รับฟังผูอ่ื้น 
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- เคารพและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
- กตญัํูอยา่งมีเหตุผล 
- ค  านึงถึงความยติุธรรมโดยตลอด 

 ๔.การกระท าอยา่งรับผดิชอบ คือการมีจิตส านึกในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุด 
เคารพกฎเกณฑ ์ กติกาพร้อมใหต้รวจสอบการกระท าผดิก็พร้อมท่ีจะยอมรับและแกไ้ข 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

-ท าหนา้ท่ีของตวัเองใหดี้ท่ีสุด 
-มีระเบียบวนิยั 
-เคารพกฎกติกา   
-รับผดิชอบในส่ิงท่ีท า  กลา้ยอมรับผิดและรับการลงโทษ 
-รู้จกัส านึกและขอโทษและแกไ้ขในส่ิงผดิ 
-กลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

 ๕.เป็นอยูอ่ยา่งพอเพียงคือ การด าเนินชีวติโดยยดึหลกัพอประมาณ ซ่ือตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จกัยบัย ั้งชัง่
ใจ และไม่เอาเปรียบเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

-รู้จกัความพอเพียง ความพอดี  
-มีความอดทน อดกลั้น 
-รู้จกับงัคบัตวัเอง 
-ไม่กลวัความยากล าบาก 
-ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 
-มีสติและเหตุผล 

หลกัค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ 
            ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
              ๒. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน 

๓. กตญัํูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 
๗. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 
๘. มีระเบียบวนิยัเคารพกฎหมายผูน้อ้ยรู้จกัเคารพผูใ้หญ่ 
๙. มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 



๑๓ 
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๑๐. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกิเลส  
๑๒. ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง     

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
           เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติั
ตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและ
วิกฤติเพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยืน ของการพฒันา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีและตอ้งประกอบไปด้วยสองเง่ือนไขคือ
เง่ือนไขความรู้  เง่ือนไขคุณธรรม 

 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบไปด้วย ๕ ส่วน ดังนี ้
         ขอ้ท่ี ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ไดต้ลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความย ัง่ยืนของการพัฒนา 
          ขอ้ท่ี ๒. คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั โดย
เนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
          ขอ้ท่ี ๓. ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 

๓ คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
         ๑.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
     ๒.ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
                           ๓.การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 



๑๔ 
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          ขอ้ท่ี ๔. เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ๒ เง่ือนไข ดงัน้ี 
         ๑.เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
     ๒.เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
         ขอ้ท่ี ๕. แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้
คือ การพัฒนาท่ีสมดุล และย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และเทคโนโลย ี

กรอบสาระการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
หน่วยการเรียนรู้  : อาเซียนน่ารู้ 
หลกัสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษา  

 ๑.ประเทศในอาเซียน 
 ๒.สัญลกัษณ์อาเซียน 
 ๓.ค าทกัทายสวสัดี 
 ๔.ค าขวญัประจ าอาเซียน 
 ๕.ธงประจ าอาเซียน 
 ๖.การแต่งกายประจ าชาติ 

วสัิยทศัน์หลกัสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษา   
 หลกัสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัมุ่งพฒันาผูเ้รียนปฐมวยัให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมบูรณ์พร้อมทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา และเป็นผูร้อบรู้บริบทสังคมอาเซียน  พร้อม
กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   
 

พนัธกจิหลกัสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษา  
 ๑. พฒันาเด็กปฐมวยัใหเ้กิดความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา เพื่อกา้วเขา้สู่  
             สังคมอาเซียน  
 ๒. ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจในบริบทสังคมอาเซียน 
 ๓. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหน้กัเรียนปฐมวยัเพื่อเรียนรู้ความเป็นสังคมอาเซียน 
 

เป้าหมายหลกัสูตรเสริมความรู้อาเซียนศึกษา  



๑๕ 
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๑. เด็กปฐมวยัทุกคนได้รับการพฒันาให้เกิดความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา   เพื่อกา้วเขา้สู่สังคมอาเซียน  
 ๒.  เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการส่งเสริมให้มีความรู้ความเขา้ใจในบริบทสังคมอาเซียน โดยบูรณา
การผา่น ๖ กิจกรรมหลกั 

๓. เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อใหเ้รียนรู้ความเป็นสังคมอาเซียนโดยบูรณา  
การผา่น ๖ กิจกรรมหลกั 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
     การจัดหลกัสูตรกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียน      มดีังนี ้

๑.ประเพณีลากพระ(ชกัพระ) 
๒.งานผา้ป่าประจ าปี 
๓.วดัชมพูพนสั 
๔.หมู่บา้นบ่อน ้าพุร้อน 
๕.การท านาปลูกขา้ว 
๖.การทอผา้ 
๗.แหล่งผลิตสินคา้ไข่เคม็ไชยา 
๘.แหล่งผลิตสินคา้ OTOP  
๙.แหล่งผลิตขนมจากกลว้ย 
๑๐.แหล่งการเรียนรู้เกษตร 
๑๑.แหล่งเรียนรู้ศิลปการเพน้ทผ์า้ 
๑๒.ประเพณีแห่ผา้ข้ึนพระธาตุ 
๑๓.ประเพณีสรงน ้าพระ 
๑๔. แหล่งเรียนรู้สถานท่ีราชการต่าง ๆ 
๑๕.แหล่งเรียนรู้จงัหวดัของตนเอง 

 
 
 
 

ร่าเริงแจ่มใส           พลานามัยสมบูรณ์  เพิม่พูนสติปัญญา 
 

พฒันาคุณธรรม          น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวยัโรงเรียน
บ้านนาแค 

 



๑๖ 
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วสัิยทศัน์  

 ภายในปี ๒๕๖๐  โรงเรียนบา้นนาแค  มุ่งพฒันาเด็กระดบัปฐมวยัอายุ ๓-๖ ปี ให้มีพฒันาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งปลูกฝังให้เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
วฒันธรรมไทย น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทท้องถ่ิน  สามารถแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมตามศกัยภาพและเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั กา้วทนัโลกยุคไทยแลนด์ ๔.๐   พร้อมพฒันา
ไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ท่ีเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
 

พนัธกจิ  

 ๑.   พฒันาและสรรหาครูท่ีมีคุณภาพ 
 ๒.   จดักิจกรรมอยา่งหลากหลายเพื่อพฒันาเด็กใหมี้ความพร้อมทั้ง   
 ๔     ดา้นอยา่งสมดุล 
 ๓.   ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ น้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.  พฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีทนัสมยั 
5. ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

เป้าหมาย  

 ๑.   ครูทุกคนมีความเขา้ใจและสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัพฒันาการเด็ก 
                     ๒. เด็กปฐมวยัทุกคนมีพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นอยา่งสมดุล เหมาะสมตามศกัยภาพ โดยการจดั
กิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความสนใจของเด็กและเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
                     ๓. เด็กปฐมวยัมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ท่ีเหมาะสมกบัวยั น้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจ้ดัประสบการณ์อยา่งเหมาะสมกบัวยัตามบริบททอ้งถ่ิน 
  ๔. เด็กสามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมตามศกัยภาพ 
  ๕. มีเครือข่ายพอ่แม่ ผูป้กครองและชุมชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
 
 

     ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั แขง็แรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
     ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
     ๓. มีทกัษะชีวติและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข 
     ๔. มีทกัษะการคิด การใชภ้าษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 
 

จุดหมาย 
 



๑๗ 
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มาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ตัวบ่งช้ี 
         ตวับ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาเด็กท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
        สภาพท่ีพึงประสงคเ์ป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวยัท่ีคาดหวงัให้เด็กเกิดบนพื้นฐานพฒันาการ
ตามวยัหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ระดบัอายุ เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดสาระการเรียนรู้ในการ
จดัประสบการณ์ และประเมินพฒันาการเด็กโดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตวั
บ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี    
มาตรฐานที ่๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยที่ดี 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๑.๑  น ้าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑ ์

๑.๑.๑  น ้าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

๑.๑.๑ น ้าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

๑.๑.๑ น ้าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

๑.๒ มีสุขภาพอนามยั
สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์และ
ด่ืมน ้าสะอาดเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์และ
ด่ืมน ้าสะอาดดว้ยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ได้
หลายชนิดและด่ืมน ้า
สะอาดไดด้ว้ยตนเอง 

๑.๒.๒  ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลกัจากใชห้อ้งน ้าห้อง
ส้วมเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๑.๒.๒  ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลงัจากใชห้อ้งน ้าห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง 

๑.๒.๒  ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลงัจากใชห้อ้งน ้าห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง 

๑.๒.๓  นอนพกัผอ่น
เป็นเวลา 

๑.๒.๓  นอนพกัผอ่น
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพกัผอ่นเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลงักาย
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลงักาย
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลงักาย
เป็นเวลา 

๑.๓  รักษาความ
ปลอดภยัของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

๑.๓.๑ เล่นและท า
กิจกรรมอยา่งปลอดภยั
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและท า
กิจกรรมอยา่งปลอดภยั
ดว้ยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่นและท า
กิจกรรมและปฏิบติัตน
ต่อผูอ่ื้นอยา่งปลอดภยั 



๑๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

  มาตรฐานที ่๒ กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเลก็แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔- ๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๒.๑เคล่ือนไหวร่างกาย
อยา่งคล่องแคล่ว
ประสานสัมพนัธ์และ
ทรงตวัได ้

๒.๑.๑เดินตามแนวท่ี
ก าหนดได ้

๒.๑.๑เดินต่อเทา้ไป
ขา้งหนา้เป็นเส้นตรง
ไดโ้ดยไม่ตอ้งกางแขน 

๒.๑.๑เดินต่อเทา้ถอยหลงั
เป็นเส้นตรงไดโ้ดยไม่ตอ้ง
กางแขน 

๒.๑.๒กระโดดสองขา
ข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้

๒.๑.๒กระโดดขา
เดียวอยูก่บัท่ีไดโ้ดยไม่
เสียการทรงตวั 

๒.๑.๒กระโดดขาเดียวไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
โดยไม่เสียการทรงตวั 

๒.๑.๓วิง่แลว้หยดุได ้ ๒.๑.๓วิง่หลบหลีกส่ิง
กีดขวางได ้

๒.๑.๓วิง่หลบหลีกส่ิงกีด
ขวางไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔รับลูกบอลโดยใช้
มือและล าตวัช่วย 

๒.๑.๔รับลูกบอลมือ
ทั้งสองขา้ง 

๒.๑.๔รับลูกบอลท่ี
กระดอนข้ึนจากพื้นได ้

๒.๒ใชมื้อ–ตาประสาน
สัมพนัธ์กนั 

๒.๒.๑ใชก้รรไกรตดั
กระดาษขาดจากกนัได้
โดยใชมื้อเดียว 

๒.๒.๑ใชก้รรไกรตดั
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได ้

๒.๒.๑ใชก้รรไกรตดั
กระดาษตามแนวเส้นโคง้
ได ้

๒.๒.๒เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได ้

๒.๒.๒เขียนรูป
ส่ีเหล่ียมตามแบบได้
อยา่งมีมุมชดัเจน 

๒.๒.๒เขียนรูป
สามเหล่ียมตามแบบได้
อยา่งมีมุมชดัเจน 

๒.๒.๓ร้อยวสัดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
๑ ซม.ได ้

๒.๒.๓ร้อยวสัดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง ๐.๕ ซม.ได ้

๒.๒.๓ร้อยวสัดุท่ีมีรูขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง๐.๐๕
ซม.ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๓.๑แสดงออกทาง
อารมณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

๓.๑.๑แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกไดเ้หมาะสม
กบับางสถานการณ์ 

๓.๑.๑แสดงอารมณ์
ความรู้สึกไดต้าม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑แสดงอารมณ์
ความรู้สึกไดส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์อยา่ง
เหมาะสม 

๓.๒มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 

๓.๒.๑กลา้พูดกลา้
แสดงออก 

๓.๒.๑กลา้พูดกลา้
แสดงออกอยา่ง
เหมาะสมกบับาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑กลา้พูดกลา้
แสดงออกอยา่ง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 

๓.๒.๒แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง
และผูอ่ื้น 

   

 มาตรฐานที ่๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๔.๑สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผา่นงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 

๔.๑.๑สนใจมีความสุข 
และแสดงออกผา่นงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจมีความสุข 
และแสดงออกผา่นงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจมีความสุข 
และแสดงออกผา่นงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒สนใจมีความสุข
และแสดงออกผา่น
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒สนใจมีความสุข
และแสดงออกผา่น
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒สนใจมีความสุข
และแสดงออกผา่น
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๓สนใจมีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จงัหวะและดนตรี 

๔.๑.๓สนใจมีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จงัหวะและดนตรี 

๔.๑.๓สนใจมีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จงัหวะและดนตรี 



๒๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๕.๑ซ่ือสัตยสุ์จริต ๕.๑.๑บอกหรือช้ีไดว้า่
ส่ิงใดเป็นของตนและส่ิง
ใดเป็นของผูอ่ื้น 

๕.๑.๑ขออนุญาตหรือรอ
คอยเม่ือตอ้งการส่ิงของ
ของผูอ่ื้นเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๕.๑.๑ขออนุญาตหรือรอ
คอยเม่ือตอ้งการส่ิงของ
ของผูอ่ื้นดว้ยตนเอง 

๕.๒มีความเมตตา 
กรุณา  
มีน ้าใจและช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๕.๒.๑แสดงความรัก
เพื่อนและเมตตาสัตว์
เล้ียง 

๕.๒.๑แสดงความรัก
เพื่อนและเมตตาสัตว์
เล้ียง 

๕.๒.๑แสดงความรัก
เพื่อนและเมตตาสัตว์
เล้ียง 

๕.๒.๒แบ่งปันผูอ่ื้นได้
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๕.๒.๒ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผูอ่ื้นไดเ้ม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผูอ่ื้นไดด้ว้ย
ตนเอง 

๕.๓มีความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้น 

๕.๓.๑แสดงสีหนา้หรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้น 

๕.๓.๑แสดงสีหนา้หรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้น 

๕.๓.๑แสดงสีหนา้และ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้นอยา่งสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 

๕.๔มีความรับผดิชอบ ๕.๔.๑ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จเม่ือ
มีผูช่้วยเหลือ 

๕.๔.๑ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 

๕.๔.๑ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายส าเร็จดว้ย
ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๖  มีทกัษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๖.๑ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั 

๖.๑.๑แต่งตวัโดยมีผู ้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑แต่งตวัดว้ยตนเอง ๖.๑.๑แต่งตวัดว้ยตนเอง
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

๖๑.๒รับประทานอาหาร
ดว้ยตนเอง 

๖.๑.๒รับประทาน
อาหารดว้ยตนเอง 

๖.๑.๒รับประทาน
อาหารดว้ยตนเองอยา่ง
ถูกวธีิ 

๖.๑.๓ใชห้อ้งน ้าห้อง
ส้วมโดยมีผูช่้วยเหลือ 

๖.๑.๓ใชห้อ้งน ้าห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง 

๖.๑.๓ใชแ้ละท าความ
สะอาดหลงัใชห้อ้งน ้า
หอ้งส้วมดว้ยตนเอง 

๖.๒มีวนิยัในตนเอง ๖.๒.๑เก็บของเล่นของ
ใชเ้ขา้ท่ีเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๖.๒.๑เก็บของเล่นของ
ใชเ้ขา้ท่ีดว้ยตนเอง 

๖.๒.๑เก็บของเล่นของ
ใชเ้ขา้ท่ีอยา่งเรียบร้อย
ดว้ยตนเอง 

๖.๒.๒เขา้แถวตามล าดบั
ก่อนหลงัไดเ้ม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๖.๒.๒เขา้แถวตามล าดบั
ก่อนหลงัไดด้ว้ยตนเอง 

๖.๒.๒เขา้แถวตามล าดบั
ก่อนหลงัไดด้ว้ยตนเอง 

๖.๓ประหยดัและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดั
และพอเพียงเม่ือผูช้ี้แนะ 

๖.๓.๑ใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดั
และพอเพียงเม่ือผูช้ี้แนะ 

๖.๓.๑ใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งประหยดั
และพอเพียงดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๗.๑ดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

๗.๑.๑มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๗.๑.๑มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๗.๑.๑ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง 

๗.๑.๒ทิ้งขยะไดถู้กท่ี ๗.๑.๒ทิ้งขยะไดถู้กท่ี ๗.๑.๒ทิ้งขยะไดถู้กท่ี 
๗.๒มีมารยาทตาม
วฒันธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 

๗.๒.๑ปฏิบติัตนตาม
มารยาทไทยไดเ้ม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๗.๒.๑ปฏิบติัตนตาม
มารยาทไทยไดด้ว้ย
ตนเอง 

๗.๒.๑ปฏิบติัตนตาม
มารยาทไทยไดต้าม
กาลเทศะ 

๗.๒.๒กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๗.๒.๒กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษดว้ยตนเอง 

๗.๒.๒กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษดว้ยตนเอง 

๗.๒.๓หยดุยนืเม่ือไดย้นิ
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ยนืตรงเม่ือไดย้ิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ยนืตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๘  อยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๘.๑ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

๘.๑.๑เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

๘.๒มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 

๘.๒.๑เล่นร่วมกบัเพื่อน ๘.๒.๑เล่นหรือท างาน
ร่วมกบัเพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑เล่นหรือท างาน
ร่วมมือกบัเพื่อนอยา่งมี
เป้าหมาย 

๘.๒.๒ยิม้หรือทกัทาย
ผูใ้หญ่และบุคคลท่ี
คุน้เคยเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๒.๒ยิม้ทกัทายหรือ
พูดคุยกบัผูใ้หญ่และ
บุคคลท่ีคุน้เคยไดด้ว้ย
ตนเอง 

๘.๒.๒ยิม้ทกัทายและ
พูดคุยกบัผูใ้หญ่และ
บุคคลท่ีคุน้เคยได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

๘.๓ปฏิบติัตนเบ้ืองตน้
ในการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๑มีส่วนร่วมสร้าง
ขอ้ตกลงและปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๑มีส่วนร่วมสร้าง
ขอ้ตกลงและปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงดว้ยตนเอง 

๘.๓.๒ปฏิบติัตนเป็น
ผูน้ าและผูต้ามเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๒ปฏิบติัตนเป็น
ผูน้ าและผูต้ามไดด้ว้ย
ตนเอง 

๘.๓.๒ปฏิบติัตนเป็น
ผูน้ าและผูต้ามได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

๘.๓.๓ยอมรับการ
ประนีประนอมแกไ้ข
ปัญหาเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๓ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหาโดย
ปราศจากการใชค้วาม
รุนแรงเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๓ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหาโดย
ปราศจากความรุนแรง
ดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๙  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๙.๑สนทนาโตต้อบและ
เล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพูดจนจบ
และพูดโตต้อบเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟัง 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพูดจนจบ
และสนทนาโตต้อบ
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีฟัง 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพูดจนจบ
และสนทนาโตต้อบอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบั
เร่ืองท่ีฟัง 

๙.๑.๒เล่าเร่ืองดว้ย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒เล่าเร่ืองเป็น
ประโยคอยา่งต่อเน่ือง 

๙.๑.๒เล่าเป็นเร่ืองราว
ต่อเน่ืองได ้

๙.๒อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลกัษณ์ได ้

๙.๒.๑อ่านภาพ และพูด
ขอ้ความดว้ยภาษาของ
ตน 

๙.๒.๑อ่านภาพ
สัญลกัษณ์ ค าพร้อมทั้งช้ี
หรือกวาดตามอง
ขอ้ความตามบรรทดั 

๙.๒.๑อ่านภาพ
สัญลกัษณ์ ค าดว้ยการช้ี
หรือกวาดตามอง
จุดเร่ิมตน้และจุดจบของ
ขอ้ความ 

๙.๒.๒เขียน ขีดเข่ีย 
อยา่งมีทิศทาง 

๙.๒.๒เขียนคลา้ย
ตวัอกัษร 

๙.๒.๒เขียนช่ือของ
ตนเองตามแบบเขียน
ขอ้ความดว้ยวธีิท่ีคิดข้ึน
เอง 

 

 
มาตรฐานที ่๑๐  มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๑๐.๑มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

๑๐๑.๑บอกลกัษณะของ
ส่ิงต่างๆจากการสังเกต
โดยใชป้ระสาทสัมผสั 

๑๐.๑.๑บอกลกัษณะและ
ส่วนประกอบของส่ิง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใชป้ระสาทสัมผสั 

๑๐.๑.๑บอกลกัษณะ
ส่วนประกอบการ
เปล่ียนแปลงหรือ
ความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆจากการสังเกตโดย
ใชป้ระสาทสัมผสั 



๒๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

๑๐.๑.๒จบัคู่หรือ
เปรียบเทียบส่ิงต่างๆโดย
ใชล้กัษณะหรือหนา้ท่ี
การใชง้านเพียงลกัษณะ
เดียว 

๑๐.๑.๒จบัคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของส่ิงต่างๆโดย
ใชล้กัษณะท่ีสังเกตพบ
เพียงลกัษณะเดียว 

๑๐๑๒จบัคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของส่ิงต่างๆโดย
ใชล้กัษณะท่ีสังเกตพบ
สองลกัษณะข้ึนไป 

๑๐.๑.๓คดัแยกส่ิงต่างๆ
ตามลกัษณะหรือหนา้ท่ี
การใชง้าน 

๑๐.๑.๓จ าแนกและจดั
กลุ่มวิง่ต่างๆโดยใชอ้ยา่ง
นอ้ยหน่ึงลกัษณะเป็น
เกณฑ ์

๑๐.๑.๓จ าแนกและจดั
กลุ่มส่ิงต่างๆโดยใช้
ตั้งแต่สองลกัษณะข้ึนไป
เป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔เรียงล าดบั
ส่ิงของหรือเหตุการณ์
อยา่งนอ้ย๓ล าดบั 

๑๐.๑.๔เรียงล าดบั
ส่ิงของหรือเหตุการณ์
อยา่งนอ้ย๔ล าดบั 

๑๐๑.๔เรียงล าดบัส่ิงของ
และเหตุการณ์อยา่งนอ้ย
๕ล าดบั 

๑๐.๒มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ระบุผลท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์หรือการ
กระท าเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๑๐.๒.๑ระบุสาเหตุหรือ
ผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์
หรือการกระท าเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑อธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์หรือการ
กระท าดว้ยตนเอง 

๑๐.๒.๒คาดเดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒คาดเดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนหรือมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็นจาก
ขอ้มูล 

๑๐.๒.๒คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล 

๑๐.๓มีความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจ 

๑๐.๓.๑ตดัสินใจในเร่ือง
ง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ตดัสินใจในเร่ือง
ง่ายๆและเร่ิมเรียนรู้ผลท่ี
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ตดัสินใจในเร่ือง
ง่ายๆและยอมรับผลท่ี
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๒แกปั้ญหาโดย
ลองผดิลองถูก 

๑๐.๓.๒ระบุปัญหาและ
แกปั้ญหาโดยลองผดิ
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวธีิ
แกปั้ญหา 

 
 
 



๒๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

มาตรฐานที ่๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๑๑.๑ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๑.๑สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดดัแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพิ่มข้ึน 

๑๑.๑.๑สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดดัแปลงแปลกใหม่จาก
เดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มข้ึน 

๑๑.๒แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวตาม
จินตนาการอยา่ง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๒.๑เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองอยา่งหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิดความรู้สึกของ
ตนเองอยา่งหลากหลาย
และแปลกใหม ่

 
มาตรฐานที ่๑๒  มีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวยั 
 

ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์
อาย ุ๓-๔ ปี อาย ุ๔-๕ ปี อาย ุ๕-๖ ปี 

๑๒.๑มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑สนใจฟังหรือ
อ่านหนงัสือดว้ยตนเอง 

๑๒.๑.๑สนใจซกัถาม
เก่ียวกบัสัญลกัษณ์หรือ
ตวัหนงัสือท่ีพบเห็น 

๑๒.๑.๑สนใจหยบิ
หนงัสือมาอ่านและเขียน
ส่ือความคิดดว้ยตนเอง
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

๑๒.๑.๒กระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒กระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ตน้จนจบ 

๑๒.๒มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑คน้หาค าตอบ
ของขอ้สงสัยต่างๆตาม
วธีิการท่ีมีผูช้ี้แนะ 

๑๒.๒.๑คน้หาค าตอบ
ของขอ้สงสัยต่างๆตม
วธีิการของตนเอง 

๑๒.๒.๑คน้หาค าตอบ
ของขอ้สงสัยต่างๆโดย
ใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 



๒๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

๑๒.๒.๒ใชป้ระโยค
ค าถามวา่“ใคร” “อะไร”
ในการคน้หาค าตอบ 

๑๒.๒.๒ใชป้ระโยค
ค าถามวา่“ท่ีไหน” 
“ท าไม”ในการคน้หา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ใชป้ระโยค
ค าถามวา่“เม่ือไหร่” 
“อยา่งไร”ในการคน้หา
ค าตอบ 

 
การจัดเวลาเรียน 

โรงเรียนบ้านนาแค  จดัเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวยัเป็น  ๒  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  ๑๐๐  วนั ใน
แต่ละวนัจะใชเ้วลาเรียนประมาณ  ๕-๖  ชัว่โมง  ในหน่ึงปีการศึกษาก าหนดเวลาเรียน  ๒  ภาคเรียน  ดงัน้ี 

 
 ภาคเรียนที ่ ๑ 

 วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม   
  ถึง  วนัท่ี  ๑๐  ตุลาคม   
 วนัปิดภาคเรียน  วนัท่ี  ๑๑  ตุลาคม   
  ถึง  วนัท่ี  ๓๑  ตุลาคม   

 
 ภาคเรียนที ่ ๒ 

 วนัเปิดภาคเรียน  วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน   
  ถึง  วนัท่ี  ๓๑  มีนาคม   
 วนัปิดภาคเรียน  วนัท่ี  ๑  เมษายน   
  ถึง  วนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม   

 
หมายเหตุ   เปิดท าการสอน สัปดาห์ละ  ๕ วนั คือ  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลา  ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐  น.   
                   (หยดุวนัเสาร์, อาทิตย ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 

สาระการเรียนรู้รายปี 
 

สาระการเรียนรู้  

 สาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการ
เด็กทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐  ประกอบดว้ย ประสบการณ์ส าคญั และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดงัน้ี  



๒๘ 
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          ๑.ประสบการณ์ส าคัญ   
                ประสบการณ์ส าคญัเป็นแนวทางส าหรับผูส้อนน าไปใช้ในการออกแบบการจดัประสบการณ์ให้
เด็กปฐมวยัเรียนรู้ ลงมือปฏิบติั และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาครอบคลุมทุกดา้น  ดงัน้ี 
                 ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พฒันาการใช้กลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก และการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือและระบบประสาท 
ในการท ากิจวตัรประจ าวนัหรือกิจกรรมต่างๆ และสนบัสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามยั สุข
นิสัย และรักษาความปลอดภยั  ดงัน้ี 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๑.๑ การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ (๑)การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี 

(๒)การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(๓)การเคล่ือนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 
(๔)การเคล่ือนไหวท่ีใชก้ารประสานสัมพนัธ์ของการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่
ในการขวา้ง  
การจบั การโยน การเตะ 
(๕)การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งอิสระ 

๑.๑.๒ การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก (๑)การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสัและการสร้างจากแท่งไม ้บล็อก 
(๒)การเขียนภาพและการเล่นสี 
(๓)การป้ัน 
(๔)การประดิษฐส่ิ์งต่างๆดว้ยเศษวสัดุ 
(๕)การหยบิจบัการใชก้รรไกร การฉีก การตดั การปะ และการร้อย
วสัดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามยั
ส่วนตน 
 

(๑)การปฏิบติัตนตามสุขอนามยั สุขนิสัยในกิจวตัรประจ าวนั 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภยั (๑)การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัในกิจวตัรประจ าวนั 
(๒)การฟังนิทาน เร่ืองราว เหตุการณ์ เก่ียวกบัการป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยั 
(๓)การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งปลอดภยั 
(๔)การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนกัรู้เก่ียวกบั
ร่างกายตนเอง 

(๑)การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดบั และพื้นท่ี 
(๒)การเคล่ือนไหวขา้มส่ิงกีดขวาง 



๒๙ 
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            ๑.๒  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ    เป็นการสนบัสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั ตระหนกัถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะ ท่ีเป็นอตั
ลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไดพ้ฒันาคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเองขณะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นอารมณ์ ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตต้อบเสียงดนตรี 

(๒) การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 

๑.๒.๒  การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(๔) การเล่นนอกหอ้งเรียน 

๑.๒.๓  คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
(๒) การฟังนิทานเก่ียวกบัคุณธรรม และจริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔  การแสดงออกทาง
อารมณ์ 

(๑) การพูดสะทอ้นความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕  การมีอตัลกัษณ์ 
เฉพาะตนและเช่ือวา่ตนเองมี
ความสามารถ 

(๑) การปฏิบติักิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖  การเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น 

(๑) การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นมีความสุข เห็นใจเม่ือผูอ่ื้นเศร้าหรือเสียใจ และการ
ช่วยเหลือปลอบโยนเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บบาดเจบ็ 

             
           
 



๓๐ 
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         ๑.๓  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่างๆรอบตวัจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางสังคม  
การเล่น การท างานกบัผูอ่ื้น การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ 

ดา้นสงัคม ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๓.๑ การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนั 
(๒) การปฏิบติัตนตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และ  ส่ิงแวดลอ้ม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
หอ้งเรียน 
(๒) การใชว้สัดุและส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
(๓) การท างานศิลปะท่ีน าวสัดุหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ใชแ้ลว้ มาใชซ้ ้ าหรือแปร
รูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลตน้ไม ้
(๕) การเล้ียงสตัว ์
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ชีวิตประจ าวนั 

๑.๓.๓ การปฏิบติัตาม
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบติัตนในความเป็นไทย 
(๒) การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานท่ี 
(๕) การละเล่นพ้ืนบา้นของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสมัพนัธ์ มีวินยั 
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิก
ของสงัคม 

(๑) การร่วมก าหนดขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 
(๒) การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของหอ้งเรียน 
(๓) การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลหอ้งเรียนร่วมกนั 
(๕) การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

๑.๓.๕ การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

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

๑.๓.๖ การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือน 



๓๑ 
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           ๑.๔  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนบัสนุนให้เด็กไดรั้บรู้และ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวัผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม บุคคลแลส่ือต่างๆด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพฒันาการใชภ้าษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การคิด
เชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆรอบตวัและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 

การพฒันาดา้น ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๔.๑ การใชภ้าษา (๑)  การฟังเสียงต่างๆในส่ิงแวดลอ้ม 

(๒)  การฟังและปฏิบติัตามค าแนะน า 
(๓)  การฟังเพลง นิทาน ค าคลอ้งจอง บทร้อยกรองหรือเร่ืองราวต่างๆ 
(๔)  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและความตอ้งการ 
(๕)  การพูดกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัตนเอง 
(๖)  การพูดอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ เหตุการณ์ และความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ 
(๗)  การพูดสร้างสรรคใ์นการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(๘)  การรอจงัหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
(๙)  การพูดเรียงล าดบัค าเพ่ือใชใ้นการส่ือสาร 
(๑๐)  การอ่านหนงัสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑)  การอ่านอยา่งอิสระตามล าพงั การอ่านร่วมกนั การอ่านโดยมีผูช้ี้แนะ 
(๑๒)  การเห็นแบบอยา่งของการอ่านท่ีถูกตอ้ง 
(๑๓)  การสงัเกตทิศทางการอ่านตวัอกัษร ค า และขอ้ความ 
(๑๔)  การอ่านและช้ีขอ้ความ โดยกวาดสายตาตามบรรทดัจาดซา้ยไปขวา จาก
บนลงล่าง 
(๑๕)  การสงัเกตตวัอกัษรในช่ือของตน หรือค าคุน้เคย 
(๑๖)  การสงัเกตตวัอกัษรท่ีประกอบเป็นค าผา่นการอ่านหรือเขียนของผูใ้หญ่ 
(๑๗)  การเดาค า วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ ้าๆกนัจากนิทาน เพลง ค า
คลอ้งจอง 
(๑๘)  การเล่นเกมทางภาษา 
(๑๙)  การเห็นแบบอยา่งของการเขียนท่ีถูกตอ้ง 
(๒๐)  การเขียนร่วมกนัตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑)  การเขียนค าท่ีมีความหมายกบัตวัเดก็/ค าคุน้เคย 
(๒๒)  การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือส่ือความหมายดว้ยตนเองอยา่งอิสระ 
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การพฒันาดา้น ประสบการณ์ส าคญั 
๑.๔.๒  การคิดรวบรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตดัสินใจและแกปั้ญหา 

(๑) การสงัเกตลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความสมัพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆโดยใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งเหมาะสม 
(๒) การสงัเกตส่ิงต่างๆและสถานท่ีจากมุมมองท่ีค่างกนั 
(๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆดว้ยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกบัส่ือต่างๆท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
(๕)  การคดัแยก การจดักลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆตามลกัษณะและรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของช้ินเลก็เติมในช้ินใหญ่ใหส้มบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
(๗) การท าซ ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนบัและแสดงจ านวนของส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวนั 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนของส่ิงต่างๆ 
(๑๐) การรวบรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอนัดบัท่ีของส่ิงต่างๆ 
(๑๒) การชัง่ ตวง วดัส่ิงต่างๆ โดยใชเ้คร่ืองมือและหน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
(๑๓) การจบัคู่การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดบัส่ิงต่างๆตามลกัษณะ ความยาว/
ความสูง น ้าหนกั ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงล าดบักิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใชภ้าษาทางคณิตศาสตร์กบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
(๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 
(๑๗) การเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล 
(๑๙) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแกปั้ญหา 

๑.๔.๓ จินตนการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ ของเล่น และช้ินงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหวและศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยใชรู้ปร่างรูปทรงจากวสัดุท่ีหลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 

(๑) การส ารวจส่ิงต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตวั 
(๒) การตั้งค าถามในเร่ืองท่ีสนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือคน้ควา้หาค าตอบของขอ้สงสยัต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอยา่งง่าย 

   
 



๓๓ 
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  ๑.ประสบการณ์ส าคญั   
                ประสบการณ์ส าคญัเป็นแนวทางส าหรับผูส้อนน าไปใช้ในการออกแบบการจดัประสบการณ์ให้
เด็กปฐมวยัเรียนรู้ ลงมือปฏิบติั และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาครอบคลุมทุกดา้น ดงัน้ี 

                 ๑.๑ ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พฒันาการใช้กลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก และการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือและระบบประสาท 
ในการท ากิจวตัรประจ าวนัหรือกิจกรรมต่างๆ และสนบัสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามยั สุข
นิสัย และรักษาความปลอดภยั 

 ๑.๒  ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ   เป็นการสนบัสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั ตระหนกัถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะ ท่ีเป็นอตั
ลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไดพ้ฒันาคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเองขณะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
               ๑.๓  ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กไดมี้โอกาส
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่างๆรอบตวัจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆผา่นการเรียนรู้ทางสังคม การ
เล่น การท างานกบัผูอ่ื้น การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ 
               ๑.๔  ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา  เป็นการสนบัสนุนให้เด็กไดรั้บรู้และ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวัผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม บุคคลและส่ือต่างๆดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพฒันาการใชภ้าษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การคิด
เชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆรอบตวัและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 

  ๒.สาระทีค่วรเรียนรู้ 
               สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลงัจากน าสาระท่ีควรรู้นั้นๆมาจดัประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี ไม่เนน้การ
ท่องจ าเน้ือหา ผูส้อนสามารถก าหนดรายละเอียดข้ึนเองให้สอดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ และความสนใจ
ของเด็ก โดยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ส าคญั ทั้งน้ี อาจยืดหยุน่เน้ือหาได ้โดยค านึงถึงประสบการณ์
และส่ิงแวดลอ้มในชีวติจริงของเด็ก  ดงัน้ี 
 
                 ๒.๑ เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวยัวะต่างๆ วิธีระวงั

รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามยัท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การระมดัระวงัความ

ปลอดภยัของตนเองจากผูอ่ื้นและภยัใกลต้วั รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างปลอดภยั  การรู้จกัประวติัความ



๓๔ 
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เป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิ

ของตนเองและผูอ่ื้น  การรู้จกัแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การก ากบั

ตนเอง  การเล่นและท าส่ิงต่างๆด้วยตนเองตามล าพงัหรือกบัผูอ่ื้น  การตระหนักรู้เก่ียวกบัตนเอง  ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น การแสดงออกทาง

อารมณ์ความรู้สึกอยา่งเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

              ๒.๒ เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัครอบครัว สถานศึกษา 

ชุมชน และบุคคลต่างๆท่ีเด็กตอ้งเก่ียวขอ้งหรือใกลชิ้ดและมีปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนั สถานท่ีส าคญั วนั

ส าคญั อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวฒันธรรมในชุมชน สัญลกัษณ์ส าคญัของชาติไทย และการ

ปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืน 

 

                ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือ ลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ

ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์สัตว ์พืช ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกบัดิน น ้ า ทอ้งฟ้า สภาพอากาศภยัธรรมชาติ แรง

และพลงังานในชีวติประจ าวนัท่ีแวดลอ้มเด็ก รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการรักษาสาธารณสมบติั 

 

               ๒.๔ ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจ าวนั 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใช้หนังสือและตวัหนังสือ รู้จกัช่ือ ลกัษณะ สี ผิวสัมผสั ขนาด รูปร่าง รูปร่าง 

รูปทรง ปริมาตร น ้ าหนกั จ านวน ส่วนประกอบ  การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆรอบตวั 

เวลา เงิน ประโยชน์ การใชง้าน และการเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใช ้ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและ

การส่ือสารต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนัอยา่งประหยดั ปลอดภยั และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

 สาระที่ควรเรียนรู้  เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือในการจดักิจกรรมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้  แต่ไม่เน้นการท่องจ าเน้ือหา แต่เป็นการให้เด็กเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ผ่านประสบการณ์ส าคญัโดย
เน้ือหาสามารถยืดหยุ่นได ้ ตามประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มในชีวิตจริงของเด็ก สาระท่ีเด็กอายุ  ๓-๕  ปี  
ควรเรียนรู้พอสรุปได ้ ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 
 



๓๕ 
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  สาระทีค่วรเรียนรู้   

  
     

๑. เร่ืองราวเกีย่วกบั
ตัวเด็ก 

 
๒. เร่ืองราวเกีย่วกบั
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 

 
๓. เร่ืองราว

เกีย่วกบัธรรมชาติ 
รอบตัว 

 
๔. เร่ืองราว
เกีย่วกบั 

ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
       
เดก็ควรรู้จกัช่ือ
นามสกลุ  
หนา้ตาของตนเอง 
รู้จกัอวยัวะต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง คน
เดียวกบัผูอ่ื้น
ตลอดจน เรียนรู้ท่ี
จะ 
แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกและแสดง
มารยาทท่ีดี  ทั้งน้ี
เม่ือเดก็มีโอกาส
เรียนรู้เร่ืองราว 
เก่ียวกบัตนเองแลว้ 
เดก็ควรจะเกิด
แนวคิดต่าง ๆ 
 

 เดก็ควรไดมี้โอกาส
รู้จกั 
และรับรู้เร่ืองราว
เก่ียวกบัครอบครัว 
สถานศึกษาชุมชม 
รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ 
ท่ีเดก็ตอ้งเก่ียวขอ้ง
หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดและมี
ปฏิสัมพนัธ์ในชีวติ 
ประจ าวนั  ทั้งน้ีเม่ือ
เดก็มีโอกาสเรียนรู้
แลว้เดก็ควรเกิด
แนวคิดต่าง ๆ 
 

 เดก็ควรจะไดรู้้จกั
ส่ิงมีชีวติท่ีเป็น
ตน้ไม ้ดอกไม ้
สัตว ์รวมทั้งความ
เปล่ียนแปลงของ
โลกท่ีแวดลอ้มเดก็ 
ตามธรรมชาติ เช่น 
ฤดูกาล กลางวนั 
กลางคืน ฯลฯ 
แนวคิด 
ท่ีควรใหเ้กิด
หลงัจากเด็กเรียนรู้
ธรรมชาติ 
รอบตวั 

 เดก็ควรจะไดรู้้จกั 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
ยานพาหนะ และ
การส่ือสารต่าง ๆ 
ท่ีใชอ้ยูใ่น
ชีวติประจ าวนัของ
เดก็ ทั้งน้ีเม่ือเดก็มี
โอกาสเรียนรู้แลว้ 
เดก็ควรเกิด
แนวคิดต่าง ๆ  

 
 
 
 



๓๖ 
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  ประสบการณ์ส าคญั   
  
     

ส่งเสริม
พฒันาการด้าน

ร่างกาย 

 ส่งเสริม
พฒันาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 

 ส่งเสริม
พฒันาการ
ด้านสังคม 

 ส่งเสริมพฒันาการ 
ด้านสติปัญญา 

       
 การทรงตวั
และประสาน
สัมพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือใหญ่ 

  

ดนตรี 

 
การเรียนรู้
ทางสังคม 

  

       
 - การเคล่ือนไหว  - การแสดงปฏิกิริยา - การปฏิบติักิจวตัร  

   อยูก่บัท่ี/เคล่ือนท่ี    โตต้อบเสียงดนตรี   ประจ าวนัของตนเอง  

 - การเคล่ือนไหว  - การเล่นเคร่ืองดนตรี - การเล่นและการท างาน  

   พร้อมอุปกรณ์    ง่าย ๆ    ร่วมกบัผูอ่ื้น  

 - การเล่นเคร่ือง
เล่น 

 - การร้องเพลง  - การวางแผนตดัสินใจ  

   สนาม      เลือกและลงมือปฏิบติั  

   สุนทรียภาพ  - การมีโอกาสไดรั้บรู้  

 การประสาน   - การช่ืนชมและ    ความรู้สึก ความสนใจ  

 สัมพนัธ์ของ     สร้างสรรคส่ิ์ง    ความตอ้งการของตนเอง  

 กลา้มเน้ือ
เลก็ 

    สวยงาม    และผูอ่ื้น  

 - การเล่นเคร่ือง
เล่น 

 - การแสดงออกอยา่ง - การมีประสบการณ์ใน
การ 

 

   สัมผสั    สนุกสนานกบัเร่ือง   แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของ 
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 - การเขียนภาพ
และ 

   ตลกข าขนัและ   ผูอ่ื้น  

   การเล่นสี  เร่ืองราว/เหตุการณ์ - การแกปั้ญหาในการเล่น  

 - การป้ันและ   - การมีประสบการณ์ทาง  

   ประดิษฐส่ิ์งต่าง 
ๆ  

 คุณธรรม 
จริยธรรม 

   วฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
ความ 

 

   ดว้ยดินเหนียว  - การปฏิบติัตนตาม   เป็นไทย  

   ดินน ้ามนั แท่ง
ไม ้

   หลกัศาสนาท่ีนบั
ถือ 

  

  เศษวสัดุ ฯลฯ     

 - การต่อซอง 
บรรจุ 

 การเล่น    

   และแยกช้ินส่วน  - การเล่นอิสระ   

   - การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม  

 การรักษาสุขภาพ  - การเล่นในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  

 - การปฏิบติัตาม
สุขอนามยั 
 
 

 
 
 

 

  ประสบการณ์ส าคญั   
  
     

ส่งเสริม
พฒันาการดา้น

ร่างกาย 

 ส่งเสริม
พฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ 

 ส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสังคม 

 ส่งเสริมพฒันาการ 
ดา้นสติปัญญา 

       
 การรักษา
สุขภาพ 

  
 

   การคิด 



๓๘ 
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 - การรักษาความปลอดภยัของตนเอง   - รู้จกัส่ิงของต่าง ๆ ดว้ย
การมอง ฟัง 

   และผูอ่ื้นในกิจวตัรประจ าวนั  สัมผสั ชิมรส และดม
กล่ิน 

     

   - การเลียนแบบการ
กระท า 

     และเสียงต่าง ๆ 

   - การเช่ือมโยงภาพ  
ภาพถ่าย 

     และรูปแบบต่าง ๆ กบั 

     ส่ิงของหรือสถานท่ีจริง 

   - การรับรู้และแสดง
ความ 

     รู้สึกผา่นส่ือวสัดุ ของ
เล่น 

     และผลงาน 

   - การแสดงความคิด 

     สร้างสรรคผ์า่นส่ือวสัดุ
ต่าง ๆ  

    
    
  การใชภ้าษา 
  - การฟังเร่ืองราวนิทาน - การแสดงดว้ย

ความรู้สึก 

    ค  าคลอ้งจอง ค ากลอน   ดว้ยค าพูด 

  - การเขียนในหลาย
รูปแบบ 

- การพูดกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบั 

    ผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือ   ประสบการณ์ของ
ตนเอง 



๓๙ 
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    ความหมายต่อเด็ก    หรือเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบั 

    เขียนภาพ เขียนคลา้ย   ตนเอง 

    ตวัอกัษร เขียนเหมือน - การอธิบายเก่ียวกบั
ส่ิงของ 

    สัญลกัษณ์ เขียนช่ือ
ตนเอง 

  เหตุการณ์และความ 

     สัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๐ 
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  ประสบการณ์ส าคญั   
  
     

ส่งเสริม
พฒันาการดา้น

สังคม 

 ส่งเสริม
พฒันาการดา้น
สติปัญญา 

    

       
       
   การใชภ้าษา    มิติสัมพนัธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) 
   - การอ่านในหลายรูปแบบผา่น   - การต่อเขา้ดว้ยกนั การแยก

ออกการบรรจุและการเทออก 

     ประสบการณ์ท่ีส่ือความหมาย
ต่อ 

  - การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และ 
สถานท่ีจากมุมมองท่ีต่าง ๆ 
กนั 

     เด็ก อ่านภาพ หรือสัญลกัษณ์
จาก 

  - การมีประสบการณ์และการ 
  อธิบายในเร่ืองต าแหน่งของ 

     หนงัสือนิทาน/เร่ืองราวท่ีสนใจ     ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 

      - การมีประสบการณ์และการ 

   การสังเกต การ
จ าแนก 

    อธิบายในเร่ืองทิศทาง การ 
เคล่ือนท่ีของคนและส่ิงต่าง 
ๆ 

   และการ
เปรียบเทียบ 

     

   - การส ารวจและอธิบายความ
เหมือน 

   

     ความต่างของส่ิงต่าง ๆ     

   - การจบัคู่ การจ าแนกและการจดั
กลุ่ม 

   



๔๑ 
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   - การเปรียบเทียบ เช่น สั้น-ยาว 
ฯลฯ 

  - การส่ือความหมายของ 

   - การเรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆ      มิติสัมพนัธ์ดว้ยภาพวาด  

   - การคาดคะเนส่ิงต่าง ๆ      ภาพถ่าย  และรูปภาพ 

   - การตั้งสมมติฐาน    
   - การทดลองส่ิงต่าง ๆ    เวลา 
   - การสืบคน้ขอ้มูล   - การเร่ิมตน้และการหยุด

กระท าโดยสัญญาณ 

   - การใชห้รืออธิบายส่ิงต่าง ๆ    -การมีประสบการณ์และ
เปรียบ 

     ดว้ยวธีิหลากหลาย     เทียบเวลาเช่น ตอนเชา้ ตอน
เยน็เม่ือวานน้ี พรุ่งน้ี 

      -การมีประสบการณ์และเรียง 

   จ านวน     ล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  

   - การเปรียบเทียบจ านวนมากกวา่   - การสังเกตการเปล่ียนแปลง
ของฤดู 

     นอ้ยกวา่ เท่ากบั    

   - การนบัส่ิงต่าง ๆ     

   - การจบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง    

   - การมีประสบการณ์กบัจ านวน    
     หรือปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 
   

 ทางโรงเรียนไดจ้ดัท าตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีส าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในระดบัชั้น
อนุบาลปีท่ี ๑-๓ เพื่อความครอบคลุมตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เหมาะสมกบัขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัตวัเด็ก โรงเรียน และชุมชน โดยค านึงถึงความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

 

 



๔๒ 
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วเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีส าหรับเด็กปฐมวยั  อายุ ๓-๖  ปี 
พฒันาการ ด้านร่างกาย 

มาตรฐานที ่๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั   
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  มีน า้หนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑.๑.๑  น ้าหนกั
และส่วนสูง
ตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

 

๑.๑.๑ น ้าหนกั
และส่วนสูง
ตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

๑.๑.๑ น ้าหนกั
และส่วนสูง
ตามเกณฑข์อง
กรมอนามยั 

๑.การปฏิบติัตนตาม
สุขอนามยั สุขนิสัยท่ีดีใน
กิจวตัรประจ าวนั 

๑.อาหารท่ีช่วยใหร่้างกาย
เจริญเติบโต 
 

 

พฒันาการ ด้านร่างกาย 

มาตรฐานที ่๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั   
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒ มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยทีด่ี 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑.๒.๑ ยอม
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ
ด่ืมน ้าสะอาด
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ
ด่ืมน ้าสะอาด
ดว้ยตนเอง 

๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ได้
หลายชนิดและ
ด่ืมน ้าสะอาดได้
ดว้ยตนเอง 

๑.การประกอบอาหาร
ไทย 
๒.การปฏิบติัตนตาม
สุขอนามยั สุขนิสัยท่ีดีใน
กิจวตัรประจ าวนั 

๑.อาหารท่ีมีประโยชน์และ
ไม่มีประโยชน์ 
๒.อาหารหลกั  ๕ หมู่ 
๓.การมีเจตคติท่ีดีต่อการ
รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 
๔.มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

๑.๒.๒  ลา้งมือ
ก่อน
รับประทาน

๑.๒.๒  ลา้งมือ
ก่อน
รับประทาน

๑.๒.๒  ลา้งมือ
ก่อน
รับประทาน

๑.การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวตัรประจ าวนั 
 

๑.อวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย
และการรักษาความ
ปลอดภยั 



๔๓ 
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อาหารและ
หลกัจากใช้
หอ้งน ้าห้อง
ส้วมเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

อาหารและ
หลงัจากใช้
หอ้งน ้าห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง 

อาหารและ
หลงัจากใช้
หอ้งน ้าห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง 

๒.การปฏิบติัตนให้
ปลอดภยัในกิจวตัร
ประจ าวนั 
๓.การฟังนิทานเร่ืองราว
เก่ียวกบัสุขนิสัยท่ีดี 

๒.วธีิระวงัรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขภาพ
อนามยัท่ีดี 

๑.๒.๓  นอน
พกัผอ่นเป็น
เวลา 

๑.๒.๓  นอน
พกัผอ่นเป็น
เวลา 

๑.๒.๓ นอน
พกัผอ่นเป็น
เวลา 

การปฏิบติัตนตาม
สุขอนามยั สุขนิสัยท่ีดีใน
กิจวตัรประจ าวนั 

ประโยชน์ของการนอน
พกัผอ่น 

๑.๒.๔ ออก
ก าลงักายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออก
ก าลงักายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออก
ก าลงักายเป็น
เวลา 

๑.การเล่นอิสระ 
๒.การเคล่ือนไหวขา้มส่ิง
กีดขวาง 
๓.การเล่นเคร่ืองเล่น
อยา่งปลอดภยั 
๔.การละเล่นพื้นบา้น 
๕.การเล่นนอกห้องเรียน 
๖.การเล่นเคร่ืองเล่น
สนาม 

๑.ประโยชน์ของการออก
ก าลงักาย 
๒.การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม
อยา่งถูกวธีิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านร่างกาย 

มาตรฐานที ่๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั   
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑.๓.๑ เล่นและ
ท ากิจกรรม
อยา่งปลอดภยั
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๑.๓.๑เล่นและ
ท ากิจกรรม
อยา่งปลอดภยั
ดว้ยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่นและ
ท ากิจกรรมและ
ปฏิบติัตนต่อ
ผูอ่ื้นอยา่ง
ปลอดภยั 

๑.การปฏิบติัตนให้
ปลอดภยัในกิจวตัร
ประจ าวนั 
๒.การฟังนิทาน 
เร่ืองราวเหตุการณ์
เก่ียวกบัการป้องกนัและ
รักษาความปลอดภยั 
๓.การเล่นบทบาท
สมมติเหตุการณ์ต่างๆ 
๔.การพูดกบัผูอ่ื้น
เก่ียวกบัประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
๕.การเล่นเคร่ืองเล่น
อยา่งปลอดภยั 
๖.การเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

๑.การรักษาความปลอดภยั
ของตนเองและการปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นอยา่งปลอดภยัใน
ชีวติประจ าวนั 
๒.การปฏิบติัตนอยา่ง
เหมาะสมเม่ือเจบ็ป่วย 
๓.การระวงัภยัจากคน
แปลกหนา้และอุบติัภยัต่าง 
ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

วเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ ๓-๕  ปี 

พฒันาการ ด้านร่างกาย 

มาตรฐานที ่๒ กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเลก็แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพนัธ์กนั 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์และทรงตัวได้ 

 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๒.๑.๑เดินตาม
แนวท่ีก าหนด
ได ้

๒.๑.๑เดินต่อ
เทา้ไปขา้งหนา้
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ตอ้งกาง
แขน 

๒.๑.๑เดินต่อเทา้
ถอยหลงัเป็น
เส้นตรงไดโ้ดย
ไม่ตอ้งกางแขน 

- การทรงตวัและการ
ประสานสัมพนัธ์ 
    ของกลา้มเน้ือใหญ่ 
 

การเดินตามแนวท่ี
ก าหนด 

๒.๑.๒
กระโดดสองขา
ข้ึนลงอยูก่บัท่ี
ได ้

๒.๑.๒กระโดด
ขาเดียวอยูก่บัท่ี
ไดโ้ดยไม่เสีย
การทรงตวั 

๒.๑.๒กระโดด
ขาเดียวไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองโดยไม่
เสียการทรงตวั 

- การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี
และการเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี 
- การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 

 

การกระโดดสองขาข้ึน
ลงอยูก่บัท่ีได ้

๒.๑.๓วิง่แลว้
หยดุได ้

๒.๑.๓วิง่หลบ
หลีกส่ิงกีดขวาง
ได ้

๒.๑.๓วิง่หลบ
หลีกส่ิงกีดขวาง
ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

- การเล่นอิสระ 
- การเล่นในหอ้งเรียนและ
นอกหอ้งเรียน 

 

การวิง่แลว้หยดุ 

๒.๑.๔รับลูก
บอลโดยใชมื้อ
และล าตวัช่วย 

๒.๑.๔รับลูก
บอลมือทั้งสอง
ขา้ง 

๒.๑.๔รับลูกบอล
ท่ีกระดอนข้ึน
จากพื้นได ้

- การเล่นรายบุคคล  
- การเล่นเป็นกลุ่ม 

 

การรับลูกบอลโดยใช้
มือและล าตวัช่วย 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

พฒันาการ ด้านร่างกาย 

มาตรฐานที ่๒ กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเลก็แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพนัธ์กนั 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ ใช้มือ–ตาประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตดั
กระดาษขาด
จากกนัไดโ้ดย
ใชมื้อเดียว 

๒.๒.๑ใช้
กรรไกรตดั
กระดาษตาม
แนวเส้นตรงได ้

๒.๒.๑ใช้
กรรไกรตดั
กระดาษตาม
แนวเส้นโคง้ได ้

- การประสานสัมพนัธ์
ของกลา้มเน้ือเล็ก 

 

การใชก้ลา้มเน้ือเล็ก 

๒.๒.๒ เขียน
รูปวงกลมตาม
แบบได ้

๒.๒.๒เขียนรูป
ส่ีเหล่ียมตาม
แบบไดอ้ยา่งมี
มุมชดัเจน 

๒.๒.๒เขียนรูป
สามเหล่ียมตาม
แบบไดอ้ยา่งมี
มุมชดัเจน 

-การเขียนภาพดว้ยสี ๑.การเขียนภาพ 

๒.๒.๓ ร้อย
วสัดุท่ีมีรูขนาด
เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง ๑ 
ซม.ได ้

๒.๒.๓ร้อย
วสัดุท่ีมีรูขนาด
เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง ๐.๕ 
ซม.ได ้

๒.๒.๓ร้อย
วสัดุท่ีมีรูขนาด
เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง๐.๐๕
ซม.ได ้

- การเล่นเคร่ืองเล่น
สัมผสั 
- การต่อของ บรรจุ เท
และแยกช้ินส่วน  
มิติสัมพนัธ์ (พื้นท่ี / 
ระยะ) 
- การต่อเขา้ดว้ยกนั การ
แยกออก               
-การบรรจุ  
-การเทออก 

 

การร้อยเคร่ืองเล่นสัมผสั 

 
 
 



๔๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๓.๑.๑แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกบั
บาง
สถานการณ์ 

๓.๑.๑แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
ตาม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์
อยา่งเหมาะสม 

๑.การใชภ้าษา 
๒.การเล่นบทบาทสมมติ 
 ๓.การพูดกบัผูอ่ื้น
เก่ียวกบัประสบการณ์ 

๑.การพูดสะทอ้น
ความรู้สึกของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  มีความรู้สึกทีด่ีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๓.๒.๑กลา้พูด
กลา้แสดงออก 

๓.๒.๑กลา้พูด
กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม
กบับาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑กลา้พูด
กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

- การแสดงออกอยา่ง
สนุกสนานกบัเร่ือง 
  ตลก ข าขนั และ
เร่ืองราว/เหตุการณ์ท่ี 
  สนุกสนานต่างๆ 
 

๑.การแสดงความคิดเห็น 
๒.การถ่ายทอดเร่ืองราว 

 

๓.๒.๒แสดง
ความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๓.๒.๒แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเอง 

๓.๒.๒แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและความ 
สามารถของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

-สุนทรียภาพ 
- การช่ืนชมและ
สร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 
 

๑.การปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น 
๒.การช่ืนชมผูอ่ื้น 

 



๔๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๔  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
ตัวบ่งช้ี  ๔.๑ สนใจมีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว 

 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๔.๑.๑สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 

๔.๑.๑สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 

๑.การท ากิจกรรมศิลปะ
เช่นวาดภาพระบายสี 
ป้ัน ร้อย ฉีก ตดั ปะติด 
พบั การเล่นสีน ้า 
ประดิษฐ์ 

๑.การท างานศิลปะต่างๆ 

๔.๑.๒สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
เสียงเพลง
ดนตรี 

๔.๑.๒สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
เสียงเพลง
ดนตรี 

๔.๑.๒สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
เสียงเพลง
ดนตรี 

๑. สุนทรียภาพทาง
ดนตรี 
๒.การท าท่าทาง
เคล่ือนไหวต่างๆตาม
เสียงเพลง 
๓.ความสนใจเพลง
ต่างๆ 

 

๑.การร้องเพลง 
๒.การฟังเพลง 
๓.ปฏิกิริยาโตต้อบทาง
ดนตรี 
 

๔.๑.๓สนใจมี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะและ
ดนตรี 

๔.๑.๓สนใจมี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะและ
ดนตรี 

๔.๑.๓สนใจมี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะและ
ดนตรี 

-๑.การแสดงท่าทาง
ประกอบจงัหวะชา้หรือ
เร็ว 
๒.การเล่นเคร่ืองดนตรี
ประเภทต่างๆ 
๓.การเคาะ ตี เขยา่
จงัหวะ 

๑.การเล่นเคร่ืองดนตรี
ประกอบจงัหวะ 
๒.การเคล่ือนไหวตาม
เสียงเพลง  

 
 
 



๔๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที ่๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 
ตัวบ่งช้ี  ๕.๑ ซ่ือสัตย์สุจริต 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๕.๑.๑บอกหรือ
ช้ีไดว้่าส่ิงใด
เป็นของตนและ
ส่ิงใดเป็นของ
ผูอ่ื้น 

๕.๑.๑ขอ
อนุญาตหรือรอ
คอยเม่ือตอ้งการ
ส่ิงของของผูอ่ื้น
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๕.๑.๑ขอ
อนุญาตหรือรอ
คอยเม่ือตอ้งการ
ส่ิงของของผูอ่ื้น
ดว้ยตนเอง 

๑.การฟังนิทานเก่ียวกบั
คุณธรรม จริยธรรม 
๒.การร่วมสนทนาและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม 
๓.การเล่นบทบาทสมมติ 
๔.การเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
๕.การปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของหอ้งเรียน 

๑.คุณธรรมจริยธรรม 
- ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
- ความเกรงใจ 
๒.การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 

 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที ่๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 
ตัวบ่งช้ี  ๕.๒  มีความเมตตา กรุณา มีน า้ใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 
(๓-๔  ปี) 

ช้ัน อ.๒ 
(๔-๕ ปี) 

ช้ัน อ.๓ 
(๕-๖ ปี) 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรรู้เรียนรู้ 

๕.๒.๑แสดง
ความรักเพ่ือน
และเมตตาสตัว์
เล้ียง 

๕.๒.๑แสดง
ความรักเพ่ือน
และเมตตาสตัว์
เล้ียง 

๕.๒.๑แสดง
ความรักเพ่ือน
และเมตตาสตัว์
เล้ียง 

๑.การฟังนิทานเก่ียวกบั
ความเมตตากรุณา 
๒.การเล่นบทบาทสมมติ 
๓.การเล้ียงสตัว ์

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
-ความเมตตา กรุณา 

๕.๒.๒แบ่งปัน
ผูอ่ื้นไดเ้ม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๕.๒.๒
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผูอ่ื้นได้
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๕.๒.๒
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผูอ่ื้นได้
ดว้ยตนเอง 

๑.การฟังนิทานเก่ียวกบั
คุณธรรม จริยธรรม 
๒.การเล่นบทบาทสมมติ 
๓.การปฏิบติัตนเป็นสมาชิก
ท่ีดีของหอ้งเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
-ความมีน ้าใจ ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
-ความกตญัํู 



๕๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที ่๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 
ตัวบ่งช้ี  ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๕.๓.๑แสดงสี
หนา้หรือ
ท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผูอ่ื้น 

๕.๓.๑แสดงสี
หนา้หรือ
ท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผูอ่ื้น 

๕.๓.๑แสดงสี
หนา้และท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้นอยา่ง
สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 

๑.การเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
๒.การเล่นบทบาท
สมมติ 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
-ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 

 

พฒันาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที ่๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม 
ตัวบ่งช้ี  ๕.๔  มีความรับผดิชอบ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๕.๔.๑ท างานท่ี
ไดรั้บ
มอบหมายจน
ส าเร็จเม่ือมี
ผูช่้วยเหลือ 

๕.๔.๑ท างานท่ี
ไดรั้บ
มอบหมายจน
ส าเร็จเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๕.๔.๑ท างานท่ี
ไดรั้บ
มอบหมาย
ส าเร็จดว้ย
ตนเอง 

๑.การท ากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ 
๒.การดูแลหอ้งเรียน
ร่วมกนั 
๓.การมีส่วนรับผิดชอบ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอก
หอ้งเรียน 
๔.การร่วมก าหนด
ขอ้ตกลงของห้องเรียน 

๑. คุณธรรมจริยธรรม 
-ความรับผิดชอบ 
-ความอดทน มุ่งมัน่ 
-ความเพียร 



๕๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสังคม 
มาตรฐานที ่๖  มีทกัษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวตัรประจ าวัน 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๖.๑.๑แต่งตวั
โดยมีผู ้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑แต่งตวั
ดว้ยตนเอง 

๖.๑.๑แต่งตวั
ดว้ยตนเองได้
อยา่ง
คล่องแคล่ว 

๑.การท ากิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง  
-การแต่งตวั 

๑.การช่วยเหลือตนเองใน
ชีวติประจ าวนั 

๖.๑.๒
รับประทาน
อาหารดว้ย
ตนเอง 

๖.๑.๒
รับประทาน
อาหารดว้ย
ตนเอง 

๖.๑.๒
รับประทาน
อาหารดว้ย
ตนเองอยา่งถูก
วธีิ 

๑.การท ากิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง  
-การรับประทานอาหาร 

๑.การช่วยเหลือตนเองใน
ชีวติประจ าวนั 

๖.๑.๓ใช้
หอ้งน ้าห้อง
ส้วมโดยมีผู ้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ใช้
หอ้งน ้าห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง 

๖.๑.๓ใชแ้ละ
ท าความสะอาด
หลงัใชห้อ้งน ้า
หอ้งส้วมดว้ย
ตนเอง 

๑.การท ากิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง  
-การเขา้ห้องน ้า 

๑.การช่วยเหลือตนเองใน
ชีวติประจ าวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสังคม 
มาตรฐานที ่๖  มีทกัษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตัวบ่งช้ี  ๖.๒ 

 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๖.๒.๑เก็บของ
เล่นของใชเ้ขา้
ท่ีเม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๖.๒.๑เก็บของ
เล่นของใชเ้ขา้ท่ี
ดว้ยตนเอง 

๖.๒.๑เก็บของ
เล่นของใชเ้ขา้ท่ี
อยา่งเรียบร้อย
ดว้ยตนเอง 

๑.การดูแลหอ้งเรียน
ร่วมกนั 
๒.การปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดี 

๑.การดูแลรักษา 
๒.การมีระเบียบวนิยั 

๖.๒.๒เขา้แถว
ตามล าดบั
ก่อนหลงัได้
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๖.๒.๒เขา้แถว
ตามล าดบั
ก่อนหลงัได้
ดว้ยตนเอง 

๖.๒.๒เขา้แถว
ตามล าดบั
ก่อนหลงัได้
ดว้ยตนเอง 

๑.การมีวนิยั 
๒.อดทนรอคอย 
๓.การรู้จกักฎกติกา 

๑.การใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
 

 

พฒันาการ ด้านสังคม 
มาตรฐานที ่๖  มีทกัษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ตัวบ่งช้ี  ๖.๓ ประหยดัและพอเพยีง 

 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๖.๓.๑ใช้
ส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้ยา่ง
ประหยดัและ
พอเพียงเม่ือผู ้
ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ใช้
ส่ิงของเคร่ืองใช้
อยา่งประหยดั
และพอเพียง
เม่ือผูช้ี้แนะ 

๖.๓.๑ใช้
ส่ิงของเคร่ืองใช้
อยา่งประหยดั
และพอเพียง
ดว้ยตนเอง 

 ๑.ความประหยดั 
๒.ความพอประมาณ 

 
 



๕๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสังคม 

มาตรฐานที ่๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ี  ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๗.๑.๑มีส่วน
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 

๗.๑.๑มีส่วน
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 

๗.๑.๑ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย
ตนเอง 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอก
หอ้งเรียน 
๒.การสนทนาข่าวและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในชีวติประจ าวนั 
๓.การเพาะปลูกตน้ไม ้
๔.การอธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระท า 
๕.การตดัสินใจและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
แกปั้ญหา 
 

๑.ส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและการดูแล
รักษา 
๒.ส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติและการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
๓.การรักษาสาธารณ
สมบติัในหอ้งเรียน 

๗.๑.๒ทิ้งขยะ
ไดถู้กท่ี 

๗.๑.๒ทิ้งขยะ
ไดถู้กท่ี 

๗.๑.๒ทิ้งขยะได้
ถูกท่ี 

๑.การคดัแยก การจดักลุ่ม
และจ าแนกส่ิงต่างๆตาม
ลกัษณะและรูปร่าง
รูปทรง 
๒.การใชว้สัดุและส่ิงของ
เคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
๓.การท างานศิลปะท่ีน า
วสัดุหรือส่ิงของเคร่ืองใช้

๑.ขยะและการคดัแยก
ขยะ 
๒.การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 



๕๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ท่ีใชแ้ลว้มาใชซ้ ้ าหรือแปร
รูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
๔.การสร้างสรรคช้ิ์นงาน
โดยใชรู้ปร่าง รูปทรงจาก
วสัดุท่ีหลากหลาย 
๕.การปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของหอ้งเรียน 

 

พฒันาการ ด้านสังคม 

มาตรฐานที ่๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ มีมารยาทตามวฒันธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๗.๒.๑ปฏิบติั
ตนตามมารยาท
ไทยไดเ้ม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๗.๒.๑ปฏิบติั
ตนตามมารยาท
ไทยไดด้ว้ย
ตนเอง 

๗.๒.๑ปฏิบติั
ตนตามมารยาท
ไทยไดต้าม
กาลเทศะ 

๑.การปฏิบติัตนตาม
วฒันธรรมทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัและประเพณี 
๒.การเล่นบทบาท
สมมติการปฏิบติัตนใน
ความเป็นคนไทย 

๑.การปฏิบติัตนตาม
มารยาทและวฒันธรรม
ไทย 
-การแสดงความเคารพ 
-การพูดสุภาพ 
-การกล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษ 

๗.๒.๒กล่าว
ค าขอบคุณและ
ขอโทษเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๗.๒.๒กล่าวค า
ขอบคุณและขอ
โทษดว้ยตนเอง 

๗.๒.๒กล่าวค า
ขอบคุณและขอ
โทษดว้ยตนเอง 

๑.การปฏิบติัตนตาม
วฒันธรรมทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัและประเพณี
ไทย 
๒.การเล่นบทบาท
สมมติการปฏิบติัตนใน
ความเป็นคนไทย 
๓.การพูดสะทอ้น
ความรู้สึกของตนเอง
และผูอ่ื้น 

๑.การปฏิบติัตนตาม
มารยาทและวฒันธรรม
ไทย 
-การพูดสุภาพ 
-การกล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษ 



๕๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

๗.๒.๓ หยดุ
ยนืเม่ือไดย้นิ
เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี 

๗.๒.๓ยนืตรง
เม่ือไดย้นิเพลง
ชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 

๗.๒.๓ยนืตรง
และร่วมร้อง
เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี 

๑.การปฏิบติัตนตาม
วฒันธรรมทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัและประเพณี
ไทย 
๒.การเล่นบทบาท
สมมติการปฏิบติัตนใน
ความเป็นคนไทย 
๓.การร่วมกิจกรรมวนั
ส าคญั 

๑.วนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
๒. ลกัษณะส าคญัของ
ชาติไทย 
๓.การแสดงความ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

 
พฒันาการ ด้านสังคม 

มาตรฐานที ่๘  อยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวบ่งช้ี ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๘.๑.๑เล่นและ
ท ากิจกรรม
ร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจาก
ตน 

๘.๑.๑เล่นและ
ท ากิจกรรม
ร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจาก
ตน 

๘.๑.๑เล่นและ
ท ากิจกรรม
ร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจาก
ตน 

๑.รู้จกัรอคอย 
๒.เล่นร่วมกบัเด็กอ่ืนได ้
๓.การใหค้วามร่วมมือ 
๔.การสนใจและ
กระตือรือร้นใน 
   

๑.การรู้จกัเล่นและร่วม
กิจกรรมกบับุคคลอ่ืนท่ีมี
ความแตกต่าง 
๒.การยอมรับผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสังคม 

มาตรฐานที ่๘  อยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวบ่งช้ี ๘.๒ มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้อ่ืน 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๘.๒.๑เล่น
ร่วมกบัเพื่อน 

๘.๒.๑เล่นหรือ
ท างานร่วมกบั
เพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑เล่นหรือ
ท างานร่วมมือ
กบัเพื่อนอยา่งมี
เป้าหมาย 

๑.การมีโอกาสไดรั้บรู้
ความรู้สึก  
๒. ความสนใจ และ
ความตอ้งการของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
๓.การแกปั้ญหาในการ
เล่น 

 

๑.การเรียนรู้ทางสังคม 
ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

๘.๒.๒ยิม้หรือ
ทกัทายผูใ้หญ่
และบุคคลท่ี
คุน้เคยเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๘.๒.๒ยิม้
ทกัทายหรือ
พูดคุยกบัผูใ้หญ่
และบุคคลท่ี
คุน้เคยไดด้ว้ย
ตนเอง 

๘.๒.๒ยิม้
ทกัทายและ
พูดคุยกบัผูใ้หญ่
และบุคคลท่ี
คุน้เคยได้
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

๑.การแสดงออกทางสี
หนา้ แววตา  
๒.การตอบค าถามและมี
มารยาทในการพูด 

๑.การมีมนุษยส์ัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น 
๒.การรอจงัหวะ
เหมาะสมในการพูด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสังคม 

มาตรฐานที ่๘  อยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวบ่งช้ี  ๘.๓ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๘.๓.๑ปฏิบติั
ตามขอ้ตกลง
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๑มีส่วน
ร่วมสร้าง
ขอ้ตกลงและ
ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๑มีส่วน
ร่วมสร้าง
ขอ้ตกลงและ
ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงดว้ย
ตนเอง 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและจดัท า
ขอ้ตกลงของห้องเรียน 

๑.การร่วมก าหนด
ขอ้ตกลงของห้องเรียน 

๘.๓.๒ปฏิบติั
ตนเป็นผูน้ า
และผูต้ามเม่ือมี
ผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๒ปฏิบติั
ตนเป็นผูน้ า
และผูต้ามได้
ดว้ยตนเอง 

๘.๓.๒ปฏิบติั
ตนเป็นผูน้ า
และผูต้ามได้
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

๑.เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย
ความเตม็ใจทั้ง
รายบุคคล กลุ่มยอ่ยและ
กลุ่มใหญ่ 

๑.การใหค้วามร่วมมือใน
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

๘.๓.๓ยอมรับ
การ
ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหา
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 

๘.๓.๓
ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหา
โดยปราศจาก
การใชค้วาม
รุนแรงเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๓
ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหา
โดยปราศจาก
ความรุนแรง
ดว้ยตนเอง 

๑.ร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอ
ความคิด 
๒.เลือกวธีิแกปั้ญหา
เก่ียวกบัเร่ืองราว 
เหตุการณ์ต่างๆ 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมแกไ้ขปัญหา 

 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๙  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั 
ตัวบ่งช้ี  ๙.๑สนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้น
พูดจนจบและ
พูดโตต้อบ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟัง 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้น
พูดจนจบและ
สนทนาโตต้อบ
สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีฟัง 

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้น
พูดจนจบและ
สนทนาโตต้อบ
อยา่งต่อเน่ือง
เช่ือมโยงกบั
เร่ืองท่ีฟัง 

๑.พูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความ
ตอ้งการ 

๑.การพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความ
ตอ้งการ 

๙.๑.๒เล่าเร่ือง
ดว้ยประโยค
สั้นๆ 

๙.๑.๒เล่าเร่ือง
เป็นประโยค
อยา่งต่อเน่ือง 

๙.๑.๒เล่าเป็น
เร่ืองราว
ต่อเน่ืองได ้

๑.พูดเล่าข่าว 
๒.เล่าประสบการณ์หรือ
เหตุการณ์ประจ าวนั 
 

๑.การพูดกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบั
ประสบการณ์ของตนเอง
หรือพูดเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๙  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกบัวยั 
ตัวบ่งช้ี  ๙.๒อ่าน เขียนภาพ และสัญลกัษณ์ได้ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๙.๒.๑อ่านภาพ 
และพูด
ขอ้ความดว้ย
ภาษาของตน 

๙.๒.๑อ่านภาพ
สัญลกัษณ์ ค า
พร้อมทั้งช้ีหรือ
กวาดตามอง
ขอ้ความตาม
บรรทดั 

๙.๒.๑อ่านภาพ
สัญลกัษณ์ ค า
ดว้ยการช้ีหรือ
กวาดตามอง
จุดเร่ิมตน้และ
จุดจบของ
ขอ้ความ 

๑.อ่านภาพนิทาน 
๒.อ่านป้ายและ
สัญลกัษณ์ 
๓.อ่านนิทานใหเ้พื่อน
ฟัง 
๔.อ่านภาพตามอิสระ 
 

๑.การอ่านหนงัสือภาพ 
นิทานหลากหลาย
ประเภท 
๒.การอ่านอิสระ 
๓.การอ่านตวัอกัษร ค า
และขอ้ความ 
๔.การอ่านช้ีขอ้ความโดย
กวาดสายตาจากซา้ยไป
ขวา 
๕.การสังเกตตวัอกัษรใน
ช่ือของตนหรือค าคุน้เคย 

๙.๒.๒ เขียน  
ขีดเข่ีย อยา่งมี
ทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียน
คลา้ยตวัอกัษร 

๙.๒.๒เขียนช่ือ
ของตนเองตาม
แบบเขียน
ขอ้ความดว้ยวธีิ
ท่ีคิดข้ึนเอง 

๑.การสังเกตการเขียน
ในโอกาสต่างๆ 
๒.การเขียนร่วมกบัครู 
๓.การเขียนเลียนแบบ 
๔.การลอกตวัอกัษร
หรือสัญลกัษณ์ลงบตัร
ค าหรือสมุดนิทาน 
๕.การเขียนช่ือตนเอง 
เขียนค าคุน้เคย 
๖.การเขียนสัญลกัษณ์ 
๗.เขียนค าตามความ
สนใจ 

๑.การเห็นแบบอยา่งของ
การเขียนท่ีถูกตอ้ง 
๒.การเขียนร่วมกนัตาม
โอกาสและการเขียน
อิสระ 
๒.การเขียนค าท่ีมี
ความหมายกบัตวัเด็ก/ค า
คุน้เคย 
๓.การเขียนค าท่ีมี
ความหมายกบัตวัเด็ก 
๔.การคิดเขียนส่ือ
ความหมายดว้ยตนเอง 

 



๖๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๑๐  มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี  ๑๐.๑มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑๐๑.๑บอก
ลกัษณะของส่ิง
ต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 

๑๐.๑.๑บอก
ลกัษณะและ
ส่วนประกอบ
ของส่ิงต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใชป้ระสาท
สัมผสั 

๑๐.๑.๑บอก
ลกัษณะ
ส่วนประกอบ
การ
เปล่ียนแปลง
หรือ
ความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใชป้ระสาท
สัมผสั 

๑.ใชป้ระสาทสัมผสัใน
การสังเกต 
๒.บอกลกัษณะหรือ
ส่วนประกอบของส่ิง
ต่างๆ 
 
 
 

๑.การสังเกตลกัษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลง 
๒.สังเกตความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆโดยใช้
ประสาทสัมผสั 
๒.การสังเกตส่ิงต่างๆจาก
สถานท่ีและมุมมองท่ี
ต่างกนั 

๑๐.๑.๒จบัคู่
หรือ
เปรียบเทียบส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลกัษณะหรือ
หนา้ท่ีการใช้
งานเพียง
ลกัษณะเดียว 

๑๐.๑.๒จบัคู่
และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
หรือความ
เหมือนของส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลกัษณะท่ี
สังเกตพบเพียง
ลกัษณะเดียว 

๑๐๑๒จบัคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
และความ
เหมือนของส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลกัษณะท่ี
สังเกตพบสอง
ลกัษณะข้ึนไป 

๑.การเปรียบเทียบ
จ านวนส่ิงต่างๆ 
๒.การเรียงล าดบัส่ิง
ต่างๆ 

๑.การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดบั 

๑๐.๑.๓คดัแยก
ส่ิงต่างๆตาม
ลกัษณะหรือ

๑๐.๑.๓จ าแนก
และจดักลุ่มวิง่
ต่างๆโดยใช้

๑๐.๑.๓จ าแนก
และจดักลุ่มส่ิง
ต่างๆโดยใช้

๑.การการรวมแลว้บอก
จ านวน 
๒.การแยกกลุ่มยอ่ยจาก

๑.การรวมและการแยกส่ิง
ต่างๆ 



๖๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

หนา้ท่ีการใช้
งาน 

อยา่งนอ้ยหน่ึง
ลกัษณะเป็น
เกณฑ ์

ตั้งแต่สอง
ลกัษณะข้ึนไป
เป็นเกณฑ์ 

กลุ่มใหญ่ 

๑๐.๑.๔
เรียงล าดบั
ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อยา่ง
นอ้ย ๓ ล าดบั 

๑๐.๑.๔
เรียงล าดบั
ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อยา่ง
นอ้ย ๔ ล าดบั 

๑๐๑.๔
เรียงล าดบั
ส่ิงของและ
เหตุการณ์อยา่ง
นอ้ย ๕ ล าดบั 

๑.เช่ือมโยงสถานการณ์
และเหตุการณ์ต่างๆ  

๑.การบอกและการ
เรียงล าดบักิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตามช่วงเวลา 

 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๑๐  มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี  ๑๐.๒มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑๐.๒.๑ระบุผล
ท่ีเกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท าเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 

๑๐.๒.๑ระบุ
สาเหตุหรือผล
ท่ีเกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท าเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 

๑๐.๒.๑อธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์
หรือการกระท า
ดว้ยตนเอง 

๑.ส ารวจเหตุการณ์ต่างๆ
ในชีวติประจ าวนั 
๒.สนทนาเก่ียวกบัเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึน 

๑.การอธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน
หรือการกระท า 

๑๐.๒.๒คาด
เดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒คาด
เดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน
หรือมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ขอ้มูล 

๑๐.๒.๒
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน
และมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ขอ้มูลอยา่งมี
เหตุผล 

๑.การคาดคะเนหรือตั้ง
สมมุติฐานก่อนการ
ทดลอง 
๒.การคาดเดา
สถานการณ์ล่วงหนา้ท่ี
อาจเกิดข้ึน 

๑.การคาดเดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล 

 



๖๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๑๐  มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี  ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑๐.๓.๑
ตดัสินใจใน
เร่ืองง่ายๆ 

๑๐.๓.๑
ตดัสินใจใน
เร่ืองง่ายๆและ
เร่ิมเรียนรู้ผลท่ี
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑
ตดัสินใจใน
เร่ืองง่ายๆและ
ยอมรับผลท่ี
เกิดข้ึน 

๑.ตดัสินใจและเลือกวธีิ
แกปั้ญหาระหวา่งเล่น 
หรือการท ากิจกรรม 

๑.การตดัสินใจและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
แกปั้ญหา 

๑๐.๓.๒
แกปั้ญหาโดย
ลองผดิลองถูก 

๑๐.๓.๒ระบุ
ปัญหาและ
แกปั้ญหาโดย
ลองผดิลองถูก 

๑๐.๓.๒ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและ
เลือกวธีิ
แกปั้ญหา 

๑.การสังเกตส่ิงท่ีพบ
เห็นจากการส ารวจหรือ
ท าการทดลองง่ายๆ
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวั 
๒.สังเกตและบนัทึกส่ิง
ต่างๆท่ีพบเห็น 

๑.การตดัสินใจและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
แกปั้ญหาจากการส ารวจ 
๒.การส ารวจส่ิงต่างๆและ
แหล่งเรียนรู้รอบตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ี  ๑๑.๑ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑๑.๑.๑สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อส่ือสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๑.๑สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อส่ือสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมี
การดดัแปลง
และแปลกใหม่
จากเดิมหรือมี
รายละเอียด
เพิ่มข้ึน 

๑๑.๑.๑สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อส่ือสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมี
การดดัแปลง
แปลกใหม่จาก
เดิมและมี
รายละเอียด
เพิ่มข้ึน 

๑.การแสดงความคิด
สร้างสรรคผ์า่นงาน
ศิลปะ 
๒. การเขียนผา่นการ
เล่นสี 
๓.การป้ัน 
๔. การประดิษฐส่ิ์ง
ต่างๆดว้ยเศษวสัดุ 
๕.การท างานศิลปะท่ีน า
วสัดุหรือส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ี้ใชแ้ลว้มาใช้
แลว้หรือใชช้ ้าหรือแปร
รูปแลว้น ากลบัมาใช้
ใหม่ 
๖.การหยบิจบั การใช้
กรรไกร การฉีก การติด
การปะและการร้อยวสัดุ 
๗.การแสดงความคิด
สร้างสรรคผ์า่นงาน
ศิลปะ 
๘. การสร้างสรรค์
ช้ินงานโดยใชรู้ปร่าง 
รูปทรงจากวสัดุ 

วธีิการใชเ้คร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นการทงาน
ศิลปะอยา่งถูกวธีิและ
ปลอดภยั เช่นกรรไกร 

 



๖๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ี ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑๑.๒.๑
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสาร
ความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๒.๑
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอยา่ง
หลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือ
สสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอยา่ง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ 

๑.การเคล่ือนไหวอยูก่บั
ท่ี 
๒.การเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี 
๓.การเคล่ือนไหวพร้อม
วสัดุอุปกรณ์ 
๔.การแสดงความคิด
สร้างสรรคผ์า่นภาษา 
ท่าทางการเคล่ือนไหว
และศิลปะ 
๕.การเคล่ือนไหวและ
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทางระดบัและพื้นท่ี 
๖. การเคล่ือนไหวตาม
เสียงเพลง  ดนตรี 
 

๑.การเคล่ือนไหวร่างกาย
ในทิศทางระดบัพื้นท่ี
ต่างๆ 
๒.การแสดงท่าทางต่างๆ
ตามความคิดของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

พฒันาการ ด้านสติปัญญา 
มาตรฐานที ่๑๒  มีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวยั 
ตัวบ่งช้ี  ๑๒.๑ มีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ 
 

สภาพทีพ่งึประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี 

ช้ัน อ.๑ 

(๓-๔  ปี) 
ช้ัน อ.๒ 

(๔-๕ ปี) 
ช้ัน อ.๓ 

(๕-๖ ปี) 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรรู้เรียนรู้ 

๑๒.๑.๑สนใจ
ฟังหรืออ่าน
หนงัสือดว้ย
ตนเอง 

๑๒.๑.๑สนใจ
ซกัถามเก่ียวกบั
สัญลกัษณ์หรือ
ตวัหนงัสือท่ีพบ
เห็น 

๑๒.๑.๑สนใจ
หยบิหนงัสือมา
อ่านและเขียน
ส่ือความคิดดว้ย
ตนเองเป็น
ประจ าอยา่ง
ต่อเน่ือง 

๑.ตั้งค  าถามจากนิทาน
หรือเร่ืองท่ีสนใจจาก
เหตุการณ์ประจ าวนั 
๒.ตั้งค  าถามจากส่ิงท่ี
สังเกตพบ 

๑.การตั้งค  าถามเร่ืองท่ี
สนใจ 
๒.การสนทนา 

๑๒.๑.๒
กระตือรือร้น
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การร่วม
กิจกรรมตั้งแต่
ตนจนจบ 

๑.การรวบรวมขอ้มูล
จากส่ิงท่ีสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสัหรือ
เคร่ืองมืออยา่งง่าย 
๒.การน าเสนอขอ้มูล
แบบต่างๆ 
-การพูด 
-วาดภาพ 
-บรรยาย 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมขอ้มูลและ
น าเสนอกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

คารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพทีพ่งึประสงค์ 
สาระการเรียนรู้รายปี 

สาระทีค่วรเรียนรู้ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 

ด้านร่างกาย 
 

มาตรฐานที ่๑ 
ร่างกายเจริญ
เติบ โตตามวยั
และมีสุขนิสัยท่ี
ดี 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  
น ้าหนกัและ  
ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒  
มีสุขภาพ
อนามยั 
สุขนิสัยท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ 
รักษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น  
 

๑.๑.๑ น ้าหนกัและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามยั 
 
๑.๒.๑ ยอม
รับประทานอาหารท่ี
มีประโยชน์และด่ืม
น ้าท่ีสะอาดเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 
๑.๒.๒ ลา้งมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลกัจากใช้
หอ้งน ้าห้องส้วมเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 
๑.๒.๓นอนพกัผอ่น
เป็นเวลา 
๑.๒.๔ออกก าลงักาย
เป็นเวลา 
๑.๓.๑ เล่นและท า
กิจกรรมอยา่ง
ปลอดภยัเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

เร่ืองราวเกีย่วกบั
ตัวเด็ก 
 
 
„  การรับประทาน   
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

„ การเจริญเติบโต 
„ การชัง่น ้าหนกั
และวดัส่วนสูง 

„ การปฏิบติัตน
ตามสุขอนามยั 

- การรับประทาน 
 อาหาร 
- การท าความ

สะอาดร่างกาย 
- การขบัถ่าย 
- การพกัผอ่น 
- ความปลอดภยั 
 ในการปฏิบติั

กิจวตัร
ประจ าวนั 

 

„ การรักษา
สุขภาพ 
- การปฏิบติัตน

ตามสุขอนามยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ การรักษาความ 
 ปลอดภยั 
-การรักษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

 

 



๖๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านร่างกาย 
 

มาตรฐานที ่๒ 
กลา้มเน้ือใหญ่
และกลา้มเน้ือ
เล็กแขง็แรง
ใชไ้ดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วและ
ประสาน
สัมพนัธ์กนั 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ร่างกายอยา่ง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพนัธ์กนั 
และทรงตวัได ้
 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒  
ใชมื้อ-ตา 
ประสาน
สัมพนัธ์กนั 
 

๒.๑.๑ เดินตาม
แนวท่ีก าหนดได ้
๒.๑.๒ กระโดด
ข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้
๒.๑.๓ วิง่แลว้หยดุ
ได ้
๒.๑.๔รับลูกบอล
โดยใชมื้อและ
ล าตวัช่วย 
 
 
๒.๒.๑ ใชก้รรไกร
ตดักระดาษขาดจาก
กนัไดโ้ดยใชมื้อ
เดียว 
๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตามแบบได ้
๒.๒.๓ ร้อยวสัดุท่ี
มีขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง ๑ ซม.
ได ้
 

ตัวเด็ก 
„ การ
เคล่ือนไหว
ร่างกายใน
ลกัษณะต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
„ การใชมื้อท า
ส่ิงต่างๆ 
 

„ การทรงตวัและ
การประสานสัมพนัธ์
ของกลา้มเน้ือใหญ่ 
 - การเคล่ือนไหว
อยูก่บัท่ีและการ
เคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
 - การเคล่ือนไหว
พร้อมวสัดุอุปกรณ์ 
 - การเล่นเคร่ือง
เล่นสนาม 
 
„ การประสาน
สัมพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือเล็ก 
 - การเล่นเคร่ือง
เล่นสัมผสั 
 - การเขียนภาพ
และการเล่นกบัสี 
 - การป้ันและ
ประดิษฐส่ิ์งต่างๆ 
ดว้ย 
ดินเหนียว ดินน ้ามนั  
แท่งไม ้เศษวสัดุ 
ฯลฯ 
 - การต่อของ 
บรรจุ เท และแยก
ช้ินส่วน 



๖๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านอารมณ์
และจิตใจ 
 

มาตรฐานที ่๓  
มีสุขภาพจิตดี 
และมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๔ 
ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี 
การและ
เคล่ือนไหว  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๑  
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  
มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ 
สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ความรู้สึก
ไดเ้หมาะสม 
กบับาง
สถานการณ์ 
 
 
๓.๒.๑ กลา้พูด
กลา้แสดงออก 
๓.๒.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงาน 
ของตนเอง 
 
๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
เสียงเพลง ดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะและดนตรี 

เร่ืองราวเกีย่วกบั
ตัวเด็ก 
„ อารมณ์ 
ความรู้สึก ความ
ตอ้งการ 
 - อารมณ์ต่างๆ 
 
 - การแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

 
 

เร่ืองราวเกีย่วกบั
ตัวเด็ก 
„ การท างาน
ศิลปะ 
„ การฟังเพลง 
ดนตรี 
„ การเคล่ือนไหว
อิสระ 
 

- การแสดงออกทาง
อารมณ์ท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
- การรับรู้ความ
ตอ้งการของร่างกาย
และการตอบสนอง 
 
- การแสดงความ
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ี
ตนเองท าแลว้ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 
„ สุนทรียภาพ 
 - การช่ืนชมส่ิง
สวยงาม 
 - การแสดงออก
อยา่งสนุกสนานกบั
เสียงเพลง ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว 
„ ดนตรี 
 - การแสดง
ปฏิกิริยาโตต้อบ
เสียงดนตรี 
 - การเล่นเคร่ือง-
ดนตรีอยา่งง่ายๆ 
     -  การร้องเพลง 



๖๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑  (๓ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 
 

มาตรฐานที ่๕ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
มีจิตใจทีด่ีงาม 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต  
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  
มีความเมตตา
กรุณา มีน ้าใจ
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓  
มีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๔ 
มีความ
รับผดิชอบ  
 
 
 

๕.๑.๑ บอกหรือ
ช้ีไดว้า่ส่ิงใดเป็น
ของตนเองและ
ส่ิงใดเป็นของ
ผูอ่ื้น 
 
๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์
เล้ียง 
๕.๒.๒แบ่งปัน
ผูอ่ื้นไดเ้ม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 
 
๕.๓.๑ แสดงสี
หนา้หรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้น 
 
 
๕.๔.๑ ท างานที่
ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จเม่ือมี
ผู้ช่วยเหลือ 

„ ความซ่ือสัตย ์
„ มารยาทท่ีดี 
 
 
 
„ ความเมตตา
กรุณา 
„ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 
 
„  ความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ื้น 
 
 
 
„  ความรับผดิชอบ 

„ คุณธรรม 
จริยธรรม 
 - การปฏิบติัตน
ตามหลกัศาสนาท่ี
นบัถือ 
 - การปฏิบติัตน
ตามมารยาทท่ีดี 
„ การเล่น 
 - การเล่นเป็น
กลุ่ม 
 
 
„ คุณธรรม 
จริยธรรม 
- การปฏิบติัตนตาม
หลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
 
„ การเล่น 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
„ การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั 
 

 

 



๗๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๖ มี
ทกัษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑ 
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั  
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒ 
มีวนัิยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๓ 
ประหยดัและ
พอเพยีง 

๖.๑.๑ แต่งตวั
โดยมีผูช่้วยเหลือ 
๖.๑.๒
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเอง 
๖.๑.๓ ใช้ห้องน า้
ห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 
 
๖.๒.๑ เกบ็ของ
เล่นของใช้เข้าที่
เม่ือมีผู้ช้ีแนะ 
๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามล าดับ
ก่อนหลงัได้เม่ือมี
ผู้ช้ีแนะ 
 
๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของ
เคร่ืองใช้อย่าง
ประหยดัและ
พอเพยีงเม่ือมีผู้
ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 
„ การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
-  แต่งตวัแบบง่ายๆ 
ไดด้ว้ยตนเอง 
- รับประทาน
อาหารไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
„ การเล่น 
 - การเล่นใน
หอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน 
„ การมีระเบียบ
วนิยั 
 
 

- การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
„ การเล่น 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคล   
-  การเล่นเป็นกลุ่ม 
-  การเล่นในหอ้งเรียน 
และนอกหอ้งเรียน 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 
 

 
 
 



๗๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม 
 

มาตรฐานที ่๗  
รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม  
วฒันธรรม และ
ความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑  
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒  
มีมารยาทตาม
วฒันธรรมไทย
และรักความ
เป็นไทย 
 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วม
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมี
ผูช้ี้แนะ 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได ้  
ถูกท่ี 
 
 
๗.๒.๑ ปฏิบติัตน
ตามมารยาทไทย
ไดเ้ม่ือมีผูช้ี้แนะ 
๗.๒.๒ กล่าว
ขอบคุณและขอ
โทษเม่ือมีผูช้ี้แนะ 
๗.๒.๓ หยดุยนื
เม่ือไดย้นิเพลง
ชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
 

ธรรมชาติรอบตัว 
„ ส่ิงมีชีวติ 
ส่ิงไม่มีชีวติ 
„ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
ตัวเด็ก 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ มารยาทตาม 
วฒันธรรมไทย 
 - การแสดงความ
เคารพ 
 บุคคลและสถานที่
รอบตัว 
„ บุคคลต่างๆ ท่ี
เด็กตอ้งเก่ียวขอ้ง
หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดและมี
ปฏิสัมพนัธ์ใน
ชีวติประจ าวนั 

„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
 
 
 
 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การมีประสบ-
การณ์ทางวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย 
 

 

 

 



๗๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม 
 

มาตรฐานที ่๘ 
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมี
ความสุขและ
ปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหา-
กษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑  
ยอมรับความ
เหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๒  
มีปฏิสัมพนัธ์ที่
ดีกบัผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๓  
ปฏิบติัตน
เบ้ืองตน้ในการ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๘.๑.๑ เล่นและ
ท ากิจกรรม
ร่วมกบัเด็กท่ี
แตกต่างไปจาก
ตน 
 
๘.๒.๑ เล่น
ร่วมกบัเพื่อน 
๘.๒.๒ ยิม้หรือ
ทกัทายผูใ้หญ่
และบุคคลท่ี
คุน้เคยเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 
 
 
 
๘.๓.๑ ปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงเม่ือ
มีผูช้ี้แนะ 
๘.๓.๒ ปฏิบติั
ตนเป็นผูน้ าและผู ้
ตามเม่ือมีผูช้ี้แนะ 
๘.๓.๓ ยอมรับ
การ
ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหาเม่ือมี
ผูช้ี้แนะ 

 
ตัวเด็ก 
„ การเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
บุคคลและสถานที่
รอบตัว 
„ เพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
„ ขอ้ตกลงของ
หอ้งเรียน 
 

 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  
- การมีโอกาส
ไดรั้บรู้ความรู้สึก 
ความสนใจ และ
ความตอ้งการของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
- การมีประสบการณ์ 
ในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
เคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 
 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- การมีประสบการณ์
ในการแลกเปล่ียน   
ความคิดเห็น และ
เคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 



๗๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที ่๙  
ใชภ้าษาส่ือสาร
ไดเ้หมาะสมกบั
วยั 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑ 
สนทนาโตต้อบ
และเล่าเร่ืองให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๒  
อ่าน เขียนภาพ
และสัญลกัษณ์
ได ้
 

๙.๑.๑ ฟังผูอ่ื้นพูด
จนจบและพูด
โตต้อบเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเร่ือง
ดว้ยประโยค
สั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๒.๑ อ่านภาพ
และพูดขอ้ความ
ท่ีดว้ยภาษาของ
ตน 
๙.๒.๒ เขียนขีด
เข่ียอยา่งมีทิศทาง 

ตัวเด็ก 
„ การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ การส่ือสาร 
 - การสนทนา 
 - การเล่าเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ หนงัสือ 
- สนใจอ่านตาม
ภาพใหผู้อ่ื้นฟัง 
- เขียนขีดเข่ียเส้น
อยา่งอิสระได ้
 

„ การใชภ้าษา  
 - การแสดง
ความรู้สึกดว้ยค าพูด 
 - การพูดกบัผูอ่ื้น
เก่ียวกบั
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตนเอง 
 - การอธิบาย
เก่ียวกบัส่ิงของ 
เหตุการณ์ และ
ความสัมพนัธ์ของ 
ส่ิงต่างๆ  
 
 
„ การใชภ้าษา 
 - การฟังเร่ืองราว
นิทาน ค าคลอ้งจอง   
ค ากลอน 
 - การเขียนใน
หลายรูปแบบผา่น
ประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายต่อเด็ก 
(เขียนภาพ เขียน  ขีด 
เข่ีย) 

 



๗๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  
มีความสามารถ
ในการคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
๑๐.๑  
มีความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่
๑๐.๒  
มีความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล 

๑๐.๑.๑ บอก
ลกัษณะของส่ิง
ต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทยีบส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลกัษณะหรือหน้าที่
การใช้งานเพยีง
ลกัษณะเดียว 
๑๐.๑.๓ คัดแยกส่ิง
ต่างๆตามลกัษณะ
หรือหน้าทีก่ารใช้
งาน 
๑๐.๑.๔เรียงล าดับ
ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อย่าง
น้อย ๓ ล าดับ 
๑๐.๒.๑ ระบุผลที่
เกดิขึน้ใน
เหตุการณ์หรือการ
กระท าเม่ือมีผู้
ช้ีแนะ 
๑๐.๒.๒ คาดเดา
หรือคาดคะเนส่ิงที่
อาจจะเกดิขึน้ 

 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ สี 
„ รูปร่าง-รูปทรง 
„ ขนาด 
„ ผวิสัมผสั 
 

 
„ การคิด 
 - การรู้จกัส่ิง
ต่างๆดว้ยประสาท
สัมผสัทั้ง ๕ 
 - การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือวสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
„ การสังเกต  
การจ าแนก และ 
การเปรียบเทียบ 
 - การส ารวจและ
อธิบายความเหมือน 
ความต่างของส่ิง
ต่างๆ 
 - การจบัคู่ การ
จ าแนกและการจดั
กลุ่ม 
 - การเปรียบเทียบ 



๗๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
สติปัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๑๑  
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๓  
มีความ 
สามารถในการ
คิดแกปั้ญหา
และตดัสินใจ 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๑ 
ท างานศิลปะ
ตามจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๒ 
แสดงท่าทาง/
ตามจินตนาการ
อยา่ง
สร้างสรรค ์
 
 

๑๐.๓.๑ตดัสินใจ
ในเร่ืองง่ายๆ 
๑๐.๓.๑แกปั้ญหา
โดยลองผดิลอง
ถูก 
 
 
 
 
 
๑๑.๑.๑สร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
ส่ือสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเอง 
 
 
 
 
 
๑๑.๒.๑
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเอง  
 

ตัวเด็ก 
„ การเล่นหรือท า 
ส่ิงต่างๆ ดว้ย
ตนเองคนเดียวหรือ
กบัผูอ่ื้น 
„ การขอความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
 
 
 
„ การท างาน
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ การแสดง
บทบาทสมมุติ 
„ การเล่าเร่ืองราว 
 

„ การใชภ้าษา 
- การแสดงความ 
 รู้สึกดว้ยค าพูด 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง 
- การแกปั้ญหาใน
การเล่น 
 
„ การคิด 
 - การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือวสัดุ  
ของเล่น และผลงาน 
 - การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผา่นส่ือ วสัดุต่างๆ 
 
„ สุนทรียภาพ 
 
„ การใชภ้าษา 
 



๗๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๑ (๓ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

 

มาตรฐานที ่๑๒  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และ
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกบัวยั 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๑ 
 มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๒ 
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 
 

๑๒.๑.๑ สนใจฟัง
หรืออ่านหนงัสือ
ดว้ยตนเอง  
๑๒.๑.๒  
กระตือรือร้น ใน
การเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
๑๒.๒.๑ คน้หา
ค าตอบของขอ้
สงสัยต่างๆตาม
วธีิการท่ีมีผูช้ี้แนะ 
๑๒.๒.๒ใช้
ประโยคค าถาม
วา่ “ใคร” “อะไร” 
ในการคน้หา
ค าตอบ 

ตัวเด็ก 
„ การท ากิจกรรม
เล่นเกมการละเล่น
ต่างๆ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
 - หนงัสือ 
 
 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การเรียนรู้ท่ีจะ
เล่นและท าส่ิงต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว
เด็ก 
 

„ การคิด 
 - การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
„ การใชภ้าษา 
 - การฟังเร่ืองราว 
นิทาน ค าคลอ้งจอง 
ค ากลอน 
 
 
„ การคิด 
 - การเช่ือมโยง
ภาพ ภาพถ่าย และ
รูปแบบต่างๆ 
„ การใชภ้าษา 
 - การแสดง
ความรู้สึกดว้ยค าพูด 
„ การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทียบ 
 - การคาดคะเน  
ส่ิงต่างๆ 
 - การตั้ง
สมมุติฐาน 
 - การทดลอง  
ส่ิงต่างๆ 



๗๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านร่างกาย 
 

มาตรฐานที ่๑  
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวยัและมีสุข
นิสัย 
ท่ีดี 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  
มีน ้าหนกัและ 
ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒      
มีสุขภาพ
อนามยัสุขนิสัย
ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ 
รักษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น       

๑.๑.๑น ้าหนกั
และส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
ของกรมอนามยั 
 
 
๑.๒.๑
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ
ด่ืมน ้าสะอาดดว้ย
ตนเอง 
๑.๒.๒ ลา้งมือ
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลงัจากการใช้
หอ้งน ้าห้องส้วม
ดว้ยตนเอง 
๑.๒.๓ นอน
พกัผอ่นเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกก าลงั
กายเป็นเวลา 
 
๑.๓.๑ เล่นและ
ท ากิจกรรมอยา่ง
ปลอดภยัดว้ย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 
„ การ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกาย 
 
 
„ การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
 - สุขนิสัยท่ีดีใน
การรับประทาน
อาหาร 
 - การท าความ
สะอาดร่างกาย 
 - การขบัถ่าย 
 - การพกัผอ่น 
 การออกก าลงั
กาย 
 
 
 
 
 
„  ความปลอดภยั 

„ การวดั 
 - น ้าหนกั 
 - ส่วนสูง 
 - เส้นรอบศีรษะ 
 
„ การปฏิบติัตนตาม
สุขอนามยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„   การรักษาความ
ปลอดภยั 

 



๗๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ด้านร่างกาย 
 

 
มาตรฐานที ่๒ 
กลา้มเน้ือใหญ่
และกลา้มเน้ือ
เล็กแขง็แรง
ใชไ้ดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว และ
ประสานสัมพนัธ์
กนั 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ร่างกายอยา่ง
คล่องแคล่ว 
ประสาน
สัมพนัธ์และ
ทรงตวัได ้
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 
 ใชมื้อ-ตา
ประสาน
สัมพนัธ์กนั 
 

 
๒.๑.๑เดินต่อเทา้
ไปขา้งหนา้เป็น
เส้นตรงไดโ้ดย
ไม่ตอ้งกางแขน 
๒.๑.๒กระโดด
ขาเดียวอยูก่บัท่ีได้
โดยไม่เสียการทรง
ตวั 
๒.๑.๓ วิง่หลบ
ส่ิงกีดขวางได ้
๒.๑.๔ รับลูก
บอลไดโ้ดยไม่ใช้
มือทั้งสองขา้ง 
 
๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตดั
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได ้
๒.๒.๒ เขียนรูป
ส่ีเหล่ียมตามแบบ
ไดอ้ยา่งมีมุม
ชดัเจน 
๒.๒.๓ ร้อยวสัดุ
ท่ีมีรูขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 
๐.๕ ซม.ได ้

 
ตัวเด็ก 
„ การเคล่ือนไหว
ร่างกายในลกัษณะ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ การใชมื้อท าส่ิง
ต่างๆ 
- ฉีก-ปะกระดาษ
เป็นรูปต่างๆ ได ้
- ตดักระดาษตาม 
แนวเส้นได ้
-เขียนรูปทรงตาม
แบบต่างๆได ้
- ร้อยวสัดุท่ีมีรู
ขนาดเล็กได ้
 

 
„ การทรงตวัและ
การประสานสัมพนัธ์
ของกลา้มเน้ือใหญ่ 
„ การเคล่ือนไหวอยู่
กบัท่ีและการ
เคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
„ การประสาน
สัมพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือเล็ก 
 - การโยนและรับ
ลูกบอล 
 - การใชช้อ้น
รับประทานอาหาร 
 - การเขียนรูป
ส่ีเหล่ียม 
 - การฉีก-ปะ-ตดั
กระดาษ 
  

 



๗๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 
 

มาตรฐานที ่๓  
มีสุขภาพจิตดี 
และมีความสุข 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  
มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ความรู้สึก
ไดต้าม
สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
๓.๒.๑ กลา้พูด
กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม
บางสถานการณ์ 
๓.๒.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและความ 
สามารถของ
ตนเอง 
 

-มีความมัน่ใจใน
ตนเอง 
-พึงพอใจในตนเอง  
ช่ืนชม
ความสามารถและ
ผลงานของตนเอง
และผูอ่ื้น 
 
 

ตัวเด็ก 
„ อารมณ์
ความรู้สึก 
 - การแสดงออก
ทางอารมณ์ 
 - การแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ต่างๆ  
 - ความตอ้งการ
ทางร่างกายและ
การตอบสนอง 
 - ความตอ้งการ
ทางจิตใจและการ
ตอบสนอง 

„ การแสดงออกทาง 
 อารมณ์ท่ี
เหมาะสม 
 กบัสถานการณ์  
ต่างๆ 

 
 
 
 
„ การคิด  
 - การรู้สึกถึง
ความตอ้งการของ
ร่างกายและจิตใจ 

 



๘๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 
 

มาตรฐานที ่๔  
ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี 
และการ
เคล่ือนไหว 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ 
สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 
 
 
 
 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
เสียงเพลงดนตรี 
๔.๑.๓สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะและดนตรี 
 
 
 
 
 

„ตัวเด็ก 
„ การท างาน
ศิลปะ 
„ การฟังเพลง 
ดนตรี 
„   การเคล่ือนไหว
อิสระ 
- การสร้างสรรค์
งานศิลปะ 
„ การแสดงท่าทาง
การเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะ และดนตรี 
„ การเล่น 
 - การเล่นใน
หอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ สุนทรียภาพ 
- การช่ืนชมส่ิง
สวยงาม 
- การแสดงออก
อยา่งสนุกสนานกบั
เสียงเพลงดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 
„ ดนตรี 
 - การแสดง
ปฏิกิริยาโตต้อบ
เสียงดนตรี 
- การเล่นเคร่ือง
ดนตรีอยา่งง่ายๆ 
 - การร้องเพลง 
„ การเล่น 
 - การเล่นอิสระ 
 - การเล่น
รายบุคคล  
     -  การเล่นเป็น
กลุ่ม 
 - การเล่นใน
หอ้งเรียน และนอก
หอ้งเรียน 
 
 
 



๘๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๕  
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จิตใจท่ีดีงาม 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  
มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  
มีความเมตตา
กรุณา มีน ้าใจ
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓  
มีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๔ 
มีความ
รับผดิชอบ  

๕.๑.๑ขออนุญาต
หรือรอคอยเม่ือ
ตอ้งการส่ิงของ
ของผูอ่ื้นเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 
 
๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื่อน
และเมตตาสัตว์
เล้ียง 
๕.๒.๒ 
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผูอ่ื้นได้
เม่ือมีผูช้ี้แนะ 
 
 
๕.๓.๑แสดงสี
หนา้หรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้น 
 
 
๕.๔.๑ท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
จนส าเร็จเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 

„ ความซ่ือสัตย ์
„  มารยาทท่ีดี 
 
 
 
 
„ ความเมตตา
กรุณา 
„ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 
 
 
  
 
 
 
 

„ คุณธรรม 
จริยธรรม 
 - การปฏิบติัตน
ตามหลกัศาสนาท่ี
นบัถือ 
„ การเล่น 
 - การเล่นเป็น
กลุ่ม 
„ การปฏิบติัตนตาม
หลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
- การปฏิบติัตนตาม
มารยาทท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่๖  
มีทกัษะชีวติ
และปฏิบติัตน
ตามหลกั
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑  
ปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัได ้
ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒ 
มีวนิยัในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๓ 
ประหยดัและ
พอเพียง 
 

๖.๑.๑ แต่งตวั
ดว้ยตนเอง 
๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารดว้ยตนเอง  
๖.๑.๓ ใชห้อ้งน ้า
หอ้งส้วมดว้ย
ตนเอง 
 
 
 
๖.๒.๑ เก็บของ
เล่นของใชเ้ขา้ท่ี
ดว้ยตนเอง 
๖.๒.๒ เขา้แถว
ตามล าดบั
ก่อนหลงัไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
๖.๓.๑ ใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใชอ้ยา่ง
ประหยดัและ
พอเพียงเม่ือผู ้
ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 
„ การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
 - การแต่งกาย 
 - การ
รับประทานอาหาร 
 - มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
ตัวเด็ก 
 
„ ระเบียบวนิยั 
„ ความรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
ธรรมชาติรอบตัว 
„ ส่ิงมีชีวติ 
ส่ิงไม่มีชีวติ 
„ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
ตัวเด็ก 
„ การมีระเบียบ
วนิยั 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ สาธารณสมบติั 

„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
„ การเล่น 
- การเล่นรายบุคคล 
 -  การเล่นเป็นกลุ่ม 
-  การมีระเบียบวินยั 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 



๘๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม 
 

มาตรฐานที ่๗  
รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑  
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒  
มีมารยาทตาม
วฒันธรรมไทย
และรักความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วม
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้
ถูกท่ี 
 
 
๗.๒.๑ ปฏิบติัตน
ตามมารยาทไทย
ไดด้ว้ยตนเอง 
๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและขอ
โทษดว้ยตนเอง 
๗.๒.๓ ยนืตรง
เม่ือไดย้นิเพลง
ชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
„ มารยาทตาม
วฒันธรรมไทย 
- การแสดงความ
เคารพ 
- การกล่าวค า
ขอบคุณและขอ
โทษ 
 
บุคคลและสถานที่
รอบตัว 
„ บุคคลต่างๆท่ี
เด็กตอ้งเก่ียวขอ้ง
หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดและมี
ปฏิสัมพนัธ์ใน
ชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 

 - การมีประสบ-
การณ์ทางวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
„ การแสดงความ
ภาคภูมิใจในส่ิง
ต่างๆ ท่ีตนเองท า
แลว้ประสบ
ความส าเร็จ 
„ การแสดงความ
ช่ืนชมใน
ความสามารถ และ
ผลงานของตนเอง
และผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที ่๘  
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมี
ความสุขและ
ปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมีพระมหา-
กษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑  
ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๒  
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๓  
ปฏิบติัตน
เบ้ืองตน้ในการ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกบั
เด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 
๘.๒.๑ เล่นหรือ
ท างานร่วมกบั
เพื่อนเป็นกลุ่ม 
๘.๒.๒ ทกัทาย
หรือพูดคุยกบั
ผูใ้หญ่และบุคคล
ท่ีคุน้เคยไดด้ว้ย
ตนเอง 
๘.๓.๑ มีส่วนร่วม
สร้างขอ้ตกลง
และปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงเม่ือมีผู ้
ช้ีแนะ 
๘.๓.๒ ปฏิบติัตน
เป็นผูน้ าและผู ้
ตามไดด้ว้ยตนเอง 
๘.๓.๓  
ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรงเม่ือมี
ผูช้ี้แนะ 

ตัวเด็ก 
„ การเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
บุคคลและสถานที่
รอบตัว 
„ เพื่อน 
 
ตัวเด็ก 
„ การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
„ ขอ้ตกลงร่วมกนั
ของหอ้งเรียน 
„ การเป็นผูน้ า ผู ้
ตาม 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ การส่ือสาร 
 - การสนทนา 
 - การเล่าเร่ือง 
 

 „ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 - การมีโอกาส
ไดรั้บรู้ความรู้สึก
ความสนใจและ
ความตอ้งการของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 - การมีประสบ-
การณ์ในการ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเคารพ
ความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 
 
 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- การมีประสบการณ์
ในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
เคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 



๘๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที ่๙  
ใชภ้าษาส่ือสาร
ไดเ้หมาะสมกบั
วยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑  
สนทนาโตต้อบ
และเล่าเร่ืองให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๒  
อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลกัษณ์
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๑.๑ ฟังผูอ่ื้นพูด
จนจบและ
สนทนาโตต้อบ
สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเร่ือง
เป็นประโยค
อยา่งต่อเน่ือง 
 
๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลกัษณ์ ค า
พร้อมทั้งช้ีหรือ
กวาดตามอง
ขอ้ความตาม
บรรทดั 
๙.๒.๒ เขียน
คลา้ยตวัอกัษร 
 
 
 

 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ หนงัสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ การใชภ้าษา 
- การแสดง
ความรู้สึกดว้ยค าพูด 
- การพูดกบัผูอ่ื้น
เก่ียวกบั
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตนเอง 
-การอธิบายเก่ียวกบั
ส่ิงของเหตุการณ์
และความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่างๆ 
- การอ่านในหลาย
รูปแบบผา่น
ประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายต่อเด็ก 
อ่านภาพหรือ
สัญลกัษณ์จาก
หนงัสือนิทาน
เร่ืองราวท่ีสนใจ 
- การเขียนในหลาย
รูปแบบผา่น
ประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายต่อเด็ก
(เขียนคลา้ยตวัอกัษร
เขียนเหมือน
สัญลกัษณ์) 



๘๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

 

มาตรฐานที ่๑๐  
มีความสามารถ
ในการคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๑  
มีความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๑.๑ บอก
ลกัษณะและ
ส่วนประกอบ
ของส่ิงต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 
๑๐.๑.๒ จบัคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือ
ความเหมือนของ
ส่ิงต่างๆโดยใช้
ลกัษณะท่ีสังเกต
พบเพียงลกัษณะ
เดียว 
๑๐.๑.๓ จ าแนก
และจดักลุ่มวิง่
ต่างๆโดยใชอ้ยา่ง
นอ้ยหน่ึงลกัษณะ
เป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔  เรียง 
ล าดบัส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อยา่ง
นอ้ย ๔ ล าดบั 
 

-การสังเกต 
-การจ าแนก 
-การเปรียบเทียบ 
-การจบัคู่ 
-การจดักลุ่ม 
-การเรียงล าดบั 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
 - สี 
 - รูปร่าง-รูปทรง 
 - ขนาด 
 - ผวิสัมผสั 
 - น ้าหนกั 
 - ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ การคิด 
- การรู้จกัส่ิงต่างๆ
ดว้ยประสาทสัมผสั
ทั้ง ๕ 
- การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
„ การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทียบ 
- การส ารวจและ
อธิบายความเหมือน 
ความต่างของส่ิง
ต่างๆ 
- การจบัคู่ การ
จ าแนก และการจดั
กลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การวางแผน 
ตดัสินใจเลือก และ
ลงมือปฏิบติั 
 - การแกปั้ญหาใน
การเล่น 

 
 



๘๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

 

มาตรฐานที ่๑๐  
มีความสามารถ
ในการคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๒ 
มีความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๓ 
มีความสามารถ
ในการคิด
แกปั้ญหาและ
ตดัสินใจ 
 
 
 
 
 

๑๐.๒.๑ ระบุ
สาเหตุหรือผลท่ี
เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท าเม่ือมี
ผูช้ี้แนะ 
๑๐.๒.๒ คาดเดา 
หรือคาดคะเนส่ิง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
หรือมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ขอ้มูล 
 
๑๐.๓.๑ ตดัสินใจ
ในเร่ืองง่ายๆและ
เร่ิมเรียนรู้ผลท่ี
เกิดข้ึน 
๑๐.๓.๒  ระบุ
ปัญหาและ
แกปั้ญหาโดย
ลองผดิลองถูก 
 
 
 
 
  
 

 
„ การท างาน
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
„ การคิด 
 - การรับรู้และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
 - การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
ผา่นส่ือวสัดุต่างๆ 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 
 

มาตรฐานที ่๑๑  
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๑ 
ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๒ 
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวตาม
จินตนาการอยา่ง
สร้างสรรค ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
ส่ือสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดดัแปลงและ
แปลกใหม่จาก
เดิมหรือมี
รายละเอียด
เพิ่มข้ึน 
 
๑๑.๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองอยา่ง
หลากหลายหรือ
แปลกใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
  

„ การแสดง
บทบาทสมมุติ 
„ การเล่าเร่ืองราว
หรือนิทาน 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การท ากิจกรรม
เล่นเกมการละเล่น
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ สุนทรียภาพ 
„ การใชภ้าษา 
„ การคิด 
- การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่นส่ือ 
วสัดุ ของเล่น และ
ผลงาน 
„ การใชภ้าษา 
- การฟังเร่ืองราว 
นิทาน ค าคลอ้งจอง 
ค ากลอน 
„ การคิด 
- การเช่ือมโยงภาพ 
ภาพถ่าย และ
รูปแบบต่างๆ 
„ การใชภ้าษา 
- การแสดง
ความรู้สึกดว้ยค าพูด 
„ การสังเกต  
การจ าแนก และ 
การเปรียบเทียบ 
- การคาดคะเน 
ส่ิงต่างๆ 
 -  การตั้งสมมุติฐาน 
 -  การทดลอง 
ส่ิงต่างๆ 
- การสืบคน้ขอ้มูล 

 



๘๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๒ (๔ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 
 

มาตรฐานที ่๑๒  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และ
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกบัวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๑ 
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๒ 
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๑.๑ สนใจ
ซกัถามเก่ียวกบั
สัญลกัษณ์หรือ
ตวัหนงัสือท่ีพบ
เห็น 
 
๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้นใน
การเขา้ร่วม
กิจกรรม  
 
 
๑๒.๒.๑ คน้หา
ค าตอบของขอ้
สงสัยต่างๆตม
วธีิการของตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยคค าถาม
วา่ “ท่ีไหน” 
“ท าไม” ในการ
คน้หาค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ หนงัสือ 
-การเขียน 
-การซกัถาม 
- ถามค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
สนใจ 
„ การแสดง
บทบาทสมมุติ 
 แสวงหาค าตอบ
ขอ้สงสัยดว้ย
วธีิการต่างๆ 
- เช่ือมโยงความรู้ 
และทกัษะต่างๆ 
ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
ตัวเด็ก 
„ การเรียนรู้ท่ีจะ
เล่นและท าส่ิงต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว
เด็ก  
 
 
 
 
 

„ สุนทรียภาพ 
„ การใชภ้าษา 
„ การคิด 
-การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่นส่ือ 
วสัดุ ของเล่น และ
ผลงาน 
„ การใชภ้าษา 
-การฟังเร่ืองราว 
นิทาน ค าคลอ้งจอง 
ค ากลอน 
„ การคิด 
-การเช่ือมโยงภาพ 
ภาพถ่าย และ
รูปแบบต่างๆ 
„ การใชภ้าษา 
-การแสดงความรู้สึก
ดว้ยค าพูด 
„ การสังเกต  
การจ าแนก และ 
การเปรียบเทียบ 
-การคาดคะเน 
ส่ิงต่างๆ 
 -การตั้งสมมุติฐาน 
 -การทดลอง 
ส่ิงต่างๆ 
-การสืบคน้ขอ้มูล 



๙๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านร่างกาย 
 

มาตรฐานที ่๑  
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวยัและมีสุข
นิสัยท่ีดี 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑  
มีน ้าหนกัและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒  
มีสุขภาพอนามยั 
สุขนิสัยท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ 
รักษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 

๑.๑.๑น ้าหนกั
และส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
ของกรมอนามยั 
 
๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ได้
หลายชนิดและ
ด่ืมน ้าสะอาดได้
ดว้ยตนเอง 
๑.๒.๒ ลา้งมือ 
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลงัจากใช้
หอ้งน ้าห้องส้วม
ดว้ยตนเอง 
๑.๒.๓ นอน
พกัผอ่นเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกก าลงั
กายเป็นเวลา 
๑.๓.๑ เล่น และ
ท ากิจกรรมและ
ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น
อยา่งปลอดภยั 
 

ตัวเด็ก 
„ การเจริญเติบโต
ของร่างกาย 
 
„ การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
 - การรับประทาน
อาหาร 
 - การรักษาความ
สะอาดของร่างกาย 
 - การขบัถ่าย 
 - การพกัผอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ ความปลอดภยั 
 

„ การสังเกตความ
เปล่ียนแปลงของ
ร่างกาย 
„ การวดั 
 - น ้าหนกั ส่วนสูง 
เส้นรอบศีรษะ 
 - การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
 



๙๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านร่างกาย มาตรฐานที ่๒ 
กลา้มเน้ือใหญ่
และกลา้มเน้ือ
เล็กแขง็แรง
ใชไ้ดอ้ยา่ง
คล่องแคล่วและ
ประสาน
สัมพนัธ์กนั 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ร่างกายอยา่ง
คล่องแคล่ว 
ประสานสัมพนัธ์ 
และทรงตวัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 
ใชมื้อ–ตา
ประสานสัมพนัธ์
กนั 

๒.๑.๑ เดินต่อเทา้
ถอยหลงัเป็น
เส้นตรงไดโ้ดย
ไม่ตอ้งกางแขน 
๒.๑.๒ กระโดด
ขาเดียวไป
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองโดยไม่
เสียการทรงตวั 
๒.๑.๓ วิง่หลบ
หลีกส่ิงกีดขวาง
ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 
๒.๑.๔ รับลูก
บอลท่ีกระดอน
ข้ึนจากพื้นได ้
๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตดั
กระดาษตามแนว
เส้นโคง้ได ้
๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหล่ียมตาม
แบบไดอ้ยา่งมีมุม
ชดัเจน 
๒.๒.๓ ร้อยวสัดุ
ท่ีมีรูขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 
๐.๐๕ ซม.ได ้

„ ตัวเด็ก 
- การเคล่ือนไหว
ร่างกายในลกัษณะ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การใชมื้อท า 
ส่ิงต่างๆ 
 

„ การระมดัระวงั
อุบติัเหตุ และรักษา
ความปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
„ การทรงตวัและ
การประสานสัมพนัธ์
ของกลา้มเน้ือใหญ่ 
 - การเคล่ือนไหวอยู่
กบัท่ีและการ
เคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
-การเคล่ือนไหว
พร้อมอุปกรณ์ 
-การเล่นเคร่ืองเล่น
สนาม 
„ การประสาน
สัมพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือเล็ก 
-การเล่นเคร่ืองเล่น
สัมผสั 
-การเขียนภาพและ
การเล่นกบัสี 
-การป้ันและประดิษฐ์ 
ส่ิงต่างๆ ดว้ยดิน
เหนียว ดินน ้ามนั 
แท่งไม ้เศษวสัดุ 
ฯลฯ 
- การต่อของ บรรจุ 
เท และแยกช้ินส่วน 



๙๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๓ 
มีสุขภาพจิตดี 
และมี
ความสุข 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒  
มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

๓.๑.๑แสดง
อารมณ์ความรู้สึก
ไดส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่ง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒.๑ กลา้พูด
กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 
๓.๒.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเองและ
ผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
„ อารมณ์ 
ความรู้สึก ความ
ตอ้งการ 
- อารมณ์ต่างๆ 
- การแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสมกบับาง
สถานการณ์  
- ความตอ้งการ
ทางอารมณ์ จิตใจ 
และการตอบสนอง 
 
„ การประสบ
ความส าเร็จในส่ิง
ต่างๆ ท่ีท า  
- การช่วยเหลือ
ตนเอง 
 

„ การแสดงออกทาง
อารมณ์ไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ 
„ การรับรู้ความ
ตอ้งการทางอารมณ์
และจิตใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
„ การแสดงความ
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ี
ตนเองท าแลว้
ประสบความส าเร็จ 
„ ช่ืนชมผลงานและ
การแสดงออกของ
ผูอ่ื้นท่ีประสบ
ความส าเร็จ 



๙๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๔  
ช่ืนชมและ
แสดงออก
ทางศิลปะ  
ดนตรี และ
การ
เคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑  
สนใจ มีความสุข 
และแสดงออก
ผา่นงานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผา่น
งานศิลปะ 
 
๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผา่น
เสียงเพลงดนตรี 
 
๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะและดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวเด็ก 
„ การท างาน
ศิลปะ 
สร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ 
 
„ การฟังเพลง 
ดนตรี 
„ เพลง ดนตรี 
ประเภทต่างๆ 
 
„ การเคล่ือนไหว
อิสระ 
- แสดงท่าทาง
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จงัหวะ และดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ สุนทรียภาพ 
- การช่ืนชมส่ิง
สวยงาม 
- การแสดงออก
อยา่งสนุกสนานกบั
เสียงเพลง ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว 
„ ดนตรี 
- การแสดงปฏิกิริยา
โตต้อบเสียงดนตรี 
- การเล่นเคร่ือง
ดนตรีอยา่งง่ายๆ 
- การร้องเพลง 
„ การเล่น 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคล 
-  การเล่นเป็นกลุ่ม 
- การเล่นใน
หอ้งเรียน และนอก 
หอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

 



๙๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

มาตรฐานที ่๕  
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
มีจิตใจท่ีดีงาม 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  
ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  
มีความเมตตา 
กรุณามีน ้าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓ 
 มีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๔  
มีความ
รับผดิชอบ 

๕.๑.๑ ขอ
อนุญาตหรือรอ
คอยเม่ือตอ้งการ
ส่ิงของของผูอ่ื้น
ดว้ยตนเอง 
 
๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื่อน
และเมตตาสัตว์
เล้ียง 
 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผูอ่ื้น
ไดด้ว้ยตนเอง 
 
๕.๓.๑ แสดงสี
หนา้และท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผูอ่ื้นอยา่ง
สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 
 
๕.๔.๑ ท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
ส าเร็จดว้ยตนเอง 

„ ความซ่ือสัตย ์
  
 
„ มารยาทท่ีดี 
 
 
 
  
„ ความเมตตา
กรุณา 
„ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 
 
„ ความเห็นอก
เห็นใจ 
 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
 - การใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใช ้น ้า ไฟ 
อยา่งประหยดั 
 

„ การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั 
 „ คุณธรรม 
จริยธรรม 
- การปฏิบติัตนตาม
หลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
- การปฏิบติัตนตาม
มารยาทท่ีดี 
„ การเล่น 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม มาตรฐานที ่๖  
มีทกัษะชีวติ
และปฏิบติัตน
ตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑  
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒  
มีวนิยัในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๓  
ประหยดัและ
พอเพียง 
 
 

 
๖.๑.๑ แต่งตวัดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 
๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารดว้ยตนเอง
อยา่งถูกวธีิ 
๖.๑.๓ ใชแ้ละท า
ความสะอาดหลงั
ใชห้อ้งน ้าห้องส้วม
ดว้ยตนเอง 
 
๖.๒.๑ เก็บของเล่น
ของใชเ้ขา้ท่ีอยา่ง
เรียบร้อยดว้ย
ตนเอง 
๖.๒.๒ เขา้แถว
ตามล าดบัก่อนหลงั
ไดด้ว้ยตนเอง 
 
๖.๓.๑ ใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใชอ้ยา่ง
ประหยดัและ
พอเพียงดว้ยตนเอง 

 
ตัวเด็ก 
„ การปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั 
- การแต่งกาย 
- มารยาทในการ
แต่งกาย 
- การรับประทาน
อาหาร 
- มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
 ตัวเด็ก 
„ ระเบียบวนิยั 
„ ความรับผดิชอบ 
„ การช่วยเหลือ
ตนเอง 
- ท ากิจวตัร
ประจ าวนัหรือ
ท างานต่างๆ ได้
ดว้ยตนเอง 
„ การประหยดั 

 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง 
- การวางแผน
ตดัสินใจเลือก และ
ลงมือปฏิบติั 
„ การเล่น 
- การเล่นรายบุคคล 
- การเล่นเป็นกลุ่ม 
- การมีระเบียบวนิยั 
- การมีความ
รับผดิชอบ 
- การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัหรือท าส่ิง
ต่างๆ ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 

 
 
 



๙๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านสังคม มาตรฐานที ่๗  
รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และ
ความเป็นไทย 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ 
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒ 
มีมารยาทตาม
วฒันธรรมไทย 
และรักความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย
ตนเอง 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้
ถูกท่ี 
 
๗.๒.๑ ปฏิบติัตน
ตามมารยาทไทย 
๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและขอ
โทษดว้ยตนเอง 
๗.๒.๓ ยนืตรง
และร่วมร้องเพลง
ชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี 
 
 
 
 
 
 

„ ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
ตัวเด็ก 
„ ส่ิงมีชีวติ 
ส่ิงไม่มีชีวติ 
 
 
„ การมีระเบียบ
วนิยั 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ สาธารณสมบติั 
ตัวเด็ก 
„ มารยาทตาม
วฒันธรรมไทย 
-การแสดงความ
เคารพ 
-การกล่าวค า
ขอบคุณและขอ
โทษ 
-การปฏิบติัตนให้
เหมาะสมตาม
กาลเทศะ 
„ บุคคลต่างๆ ท่ี
เด็กตอ้งเก่ียวขอ้ง
หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดและมี
ปฏิสัมพนัธ์ใน
ชีวติประจ าวนั 

„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
 - การดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
 
 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
„ การเล่น 
- การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- การมี
ประสบการณ์ทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และความเป็นไทย 



๙๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 

ด้านสังคม มาตรฐานที ่๘       
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมี
ความสุขและ
ปฏิบติัตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑  
ยอมรับความ
เหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๒  
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๘.๓ 
ปฏิบติัตน
เบ้ืองตน้ในการ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  
 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกบั
เด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 
๘.๒.๑ เล่นหรือ
ท างานร่วมมือกบั
เพื่อนอยา่งมี
เป้าหมาย 
๘.๒.๒ ยิม้ทกัทาย
และพูดคุยกบั
ผูใ้หญ่และบุคคลท่ี
คุน้เคยไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ 
๘.๓.๑ มีส่วนร่วม
สร้างขอ้ตกลงและ
ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงดว้ย
ตนเอง 
๘.๓.๒ ปฏิบติัตน
เป็นผูน้ าและผูต้าม
ไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
๘.๓.๓ 
ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหาโดย
ปราศจากความ
รุนแรงดว้ยตนเอง 

 
ตัวเด็ก 
„ การเล่นและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
บุคคลและสถานที่
รอบตัว 
„ เพื่อน 
 
 
 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
„ ขอ้ตกลงร่วมกนั
ของหอ้งเรียน 
„ การเป็นผูน้ าผู ้
ตามท่ีดี 
 

„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- การมีโอกาส
ไดรั้บรู้ความรู้สึก 
ความสนใจ และ
ความตอ้งการของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
- การมี
ประสบการณ์ใน
การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
เคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- การมี
ประสบการณ์ใน
การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
เคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 
 



๙๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที ่๙  
ใชภ้าษาส่ือสาร
ไดเ้หมาะสมกบั
วยั 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑ 
สนทนาโตต้อบ
เล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ  
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๒  
อ่านเขียนภาพ
และสัญลกัษณ์
ได ้

๙.๑.๑ฟังผูอ่ื้นพูด
จนจบและสนทนา
โตต้อบอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่ือมโยง
กบัเร่ืองท่ีฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเป็น
เร่ืองราวต่อเน่ืองได ้
  
๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลกัษณ์ ค าดว้ย
การช้ีหรือกวาดตา
มองจุดเร่ิมตน้และ
จุดจบของขอ้ความ 
๙.๒.๒ เขียนช่ือ
ของตนเองตาม
แบบ เขียนขอ้ความ
ดว้ยวธีิท่ีคิดข้ึนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
„ การเล่นและการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ การส่ือสาร 
- การสนทนา 
- การเล่าเร่ือง 
 
ตัวเด็ก 
„ ช่ือของตนเอง 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ หนงัสือ 
 

„ การใชภ้าษา 
-การแสดงความรู้สึก
ดว้ยค าพูด 
-การพูดกบัผูอ่ื้น
เก่ียวกบั
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบั
ตนเอง 
-การอธิบายเก่ียวกบั
ส่ิงของ เหตุการณ์ 
และความสัมพนัธ์
ของ 
ส่ิงต่างๆ  
„ การใชภ้าษา 
-การอ่านในหลาย
รูปแบบผา่น
ประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายต่อเด็ก
อ่านภาพหรือ
สัญลกัษณ์จาก
หนงัสือนิทาน
เร่ืองราวท่ีสนใจ 
-การเขียนในหลาย
รูปแบบผา่น
ประสบการณ์ท่ีส่ือ
ความหมายต่อเด็ก
(เขียนช่ือตนเอง) 



๙๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที ่๑๐  
มีความสามารถ
ในการคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๑ 
มีความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด  
 

๑๐.๑.๑ บอก
ลกัษณะ
ส่วนประกอบการ
เปล่ียนแปลงหรือ
ความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 
๑๐.๑.๒ จบัคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลกัษณะท่ีสังเกต
พบสองลกัษณะข้ึน
ไป 
๑๐.๑.๓ จ าแนก
และจดักลุ่มส่ิง
ต่างๆโดยใชต้ั้งแต่
สองลกัษณะข้ึนไป
เป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔ เรียงล าดบั
ส่ิงของและ
เหตุการณ์อยา่ง
นอ้ย๕ ล าดบั 

ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ สี 
„ รูปร่าง-รูปทรง 
„ ขนาด 
„ ผวิสัมผสั 
„ น ้าหนกั 
„ ประเภท 
„ กล่ิน 
„ รส 
„ เสียง 

„ การคิด 
- การรู้จกัส่ิงต่างๆ
ดว้ยประสาทสัมผสั
ทั้ง ๕ 
- การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
„ การสังเกต  
การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ 
- การส ารวจและ
อธิบายความเหมือน 
ความต่างของส่ิง
ต่างๆ 
- การจบัคู่ การ
จ าแนก และการจดั
กลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่๑๐  
มีความสามารถ
ในการคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๒ 
มีความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐.๓ 
มีความสามารถ
ในการคิด
แกปั้ญหาและ
ตดัสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๒.๑ อธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการ
กระท าดว้ยตนเอง 
๑๐.๒.๒ คาดคะเน
ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
และมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็น
จากขอ้มูลอยา่งมี
เหตุผล 
 
๑๐.๓.๑ 
ตดัสินใจในเร่ือง
ง่ายๆและยอมรับ
ผลท่ีเกิดข้ึน 
๑๐.๓.๒ ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือก
วธีิแกปั้ญหา 
 
 
 

ตัวเด็ก 
„ การเล่นหรือท า 
ส่ิงต่างๆ ดว้ย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ การท างาน
ศิลปะ 

„ การคิด 
- การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
„ การเรียนรู้ทาง
สังคม 
- การปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง 
- การวางแผน 
ตดัสินใจเลือก และ
ลงมือปฏิบติั 
- การแกปั้ญหาใน
การเล่น 
 
 
„ การคิด 
 - การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
     -  การแสดง
ความคิด   
         สร้างสรรคผ์า่น
ส่ือ วสัดุต่างๆ 

 
 



๑๐๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที ่๑๑  
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๑๒  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และ
มีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๑  
ท างานศิลปะ
ตามจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๑.๒  
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวตาม
จินตนาการ
อยา่ง
สร้างสรรค ์
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๑  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 
 
 

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะเพื่อ
ส่ือสารความคิด
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดดัแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มข้ึน 
 
๑๑.๒.๑ 
เคล่ือนไหวท่าทาง
เพื่อส่ือสสาร
ความคิดความรู้สึก
ของตนเองอยา่ง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ 
 
๑๒.๑.๑ สนใจ
หยบิหนงัสือมา
อ่านและเขียนส่ือ
ความคิดดว้ย
ตนเองเป็นประจ า
อยา่งต่อเน่ือง 
๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ตนจนจบ 
 

„ การแสดง
บทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 
 
„ การเล่าเร่ืองราว
หรือนิทาน 
 
 
 
 
 
ตัวเด็ก 
„ การท ากิจกรรม
เล่นเกมการละเล่น
ต่างๆ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
„ หนงัสือ 
 

„ สุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ การใชภ้าษา 
 
 
 
 
 
 
„ การคิด 
- การรับรู้ และ
แสดงความรู้สึกผา่น
ส่ือ วสัดุ ของเล่น 
และผลงาน 
„ การใชภ้าษา 
- การฟังเร่ืองราว 
นิทาน ค าคลอ้งจอง  
ค ากลอน 
 



๑๐๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

ตารางวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี (ระดับอนุบาล :  ๓ (๕ ปี) ) 
 

พฒันาการ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที ่๑๒  
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และ
มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒.๒
มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้  
 
 

๑๒.๒.๑ คน้หา
ค าตอบของขอ้
สงสัยต่างๆโดยใช้
วธีิการท่ี
หลากหลายดว้ย
ตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยคค าถามวา่ 
“เม่ือไหร่” 
“อยา่งไร” ในการ
คน้หาค าตอบ 
 
  

ตัวเด็ก 
„ การเรียนรู้ท่ีจะ
เล่นและท าส่ิงต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว 
ส่ิงต่างๆ รอบตัว
เด็ก  
 

„ การคิด 
- การเช่ือมโยงภาพ 
ภาพถ่าย และ
รูปแบบต่างๆ 
„ การใชภ้าษา 
- การแสดง
ความรู้สึกดว้ยค าพูด 
„ การสังเกต  
การจ าแนก และ 
การเปรียบเทียบ 
- การคาดคะเน 
ส่ิงต่างๆ 
- การตั้งสมมุติฐาน 
- การทดลอง 
     ส่ิงต่างๆ 
- การสืบคน้ขอ้มูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๑ 

สาระที ่ ๑  เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเด็ก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่ ๑  เร่ืองราว 
เกีย่วกบัตัวเด็ก 

หน่วยปฐมนิเทศ   
 

 หน่วยร่างกายของฉัน 
 

   ของเล่นของใช้ของฉัน 

   หน่วยเด็กดีมวีนัิย 
 
 

 หน่วยหนูน้อยน่ารัก 
 
 

หน่วยประสาทสัมผสัทั้ง  ๕ 
 
 

หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 
 

   หน่วยช่ือของหนูกม็ี 
 
 



๑๐๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๑ 

สาระที ่ ๒  บุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ บุคคลและ
สถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
 

หน่วยวนัเข้าพรรษา 
 

หน่วยวนัวสิาขบูชา 
 

หน่วยเรียนรู้จังหวดั 
 

หน่วยพ่อจ๋า 
 

หน่วยแม่จ๋า 
 

หน่วยวนัเด็ก  วนัครู 
 

 

หน่วยครอบครัวของหนู 
 

หน่วยวนัขึน้ปีใหม่ 
 

 

หน่วยอาชีพทีรั่ก 
 

หน่วยวนัมาฆบูชา 
 

 
หน่วยวนัลอยกระทง 

 
 

หน่วยชุมชนน่าอยู่ 
 

หน่วยหนูอยู่โรงเรียน 
 

หน่วยหนูน้อยอาเซียน 
 



๑๐๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๑ 
สาระที ่ ๓  ธรรมชาติรอบตัว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาระที ่๓                  
ธรรมชาติรอบตัว 

หน่วยต้นไม้ของหนู 
 

หน่วยกลางวนั กลางคืน 
 

หน่วยเรารักฤดูฝน 
 

หน่วยฤดูหนาว 
 

หน่วยเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 

หน่วยพลงังาน 
 

หน่วยน า้คือชีวติ 
 

หน่วยร้อนนักพกัก่อน 
 หน่วยส่ิงแวดล้อม 

 

หน่วยอากาศ 
 



๑๐๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๑ 
สาระที ่ ๔  ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่ ๔    
ส่ิงต่างๆ  รอบตัว หน่วยคมนาคม 

 

หน่วยผกัแสนอร่อย 
 

หน่วยอาหารแสนอร่อย 
 

หน่วยตาวเิศษ 
 

หน่วยข้าวแสนอร่อย 
 

หน่วยสีสันสดใส 
 

หน่วยผลไม้แสนอร่อย 
 

หน่วยตัวเลขแสนสนุก 
 

หน่วยวทิยาศาสตร์น่าเรียนรู้ 
 

หน่วยสัตว์เลีย้งของหนู 
 

หน่วยโลกไร้พรมแดน 
 



๑๐๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือวยัวะภายนอก 

หนา้ท่ีของอวยัวะ 

การดูแลรักษาอวยัวะต่างๆ 

การท าความสะอาด 

เอกลกัษณ์ของเรา 

อาบน ้า 

สระผม 

แปรงฟัน 

การรักษาความสะอาด
เส้ือผา้ 

การตดัเล็บและลา้งมือ 
ลา้งเทา้ 

ร่างกายของเรา สะอาดกายเจริญวยั 

หนูน้อยน่ารัก ช่ือของหนูกม็ ี
ปลอดภยัไว้ก่อน 

การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

การช่วยเหลือตนเอง 

มารยาทงาม 

ช่ือครูประจ าชั้น 
 
ช่ือตนเอง 

ช่ือเพื่อน 

สัญลกัษณ์ของตนเอง 

อากาศบริสุทธ์ิ 

การเดินทาง 

การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

การใชย้า 

อนัตรายจากสัตว ์ 
และพืชท่ีเป็นพิษ 

การเล่น 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ช่ืออวยัวะภายนอก 

การรับประทานอาหาร 

การเขา้ห้องน ้า 



๑๐๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารยาทในการพูด 

การเล่าประสบการณ์ 

การเล่านิทาน 

การตั้งค  าถามตอบ
ค าถาม 

การพูดแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น 

การเก็บ 

การแสดงและการเล่น 
 
ของส่วนรวม 
 

การดูแลรักษาของ เล่น 
 

การเลือกซ้ือของเล่นของใช้ 

หนูน้อยฝึกพูด 

ของเล่นของใช้ 
 

เดก็ดมีีวนัิย 

ปฐมนิเทศ 
 

ขยนั 

อดทน 

มีวนิยั 
     หอ้งเรียนใหม่ 
 
เพื่อนใหม่ 

ของใชส่้วนตวั 
 
การช่วยเหลือตนเอง 
 

การฟัง 

 
สาระที ่๑ 

เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ซ่ือสัตย ์

ประหยดั 

วาดภาพดว้ยดินสอ 
 

ขีดเส้นตรง 
 
เขียนคลา้ยตวัอกัษร 
 

ขีดเส้นโคง้งอ 
 

เขียนรูปเหล่ียม 
 

หนูเล่นขดีเขยีน 
 

ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 

     การดม 

 

การสัมผสั 
 
การชิมรส 
 
 
ในโรงเรียน 
 



๑๐๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน 

ช่ือและท่ีตั้งโรงเรียน 

กฎระเบียบของโรงเรียน 

มารยาทการรับประทาน 

บริการโรงเรียน 

การอยูร่่วมกนัใน
สังคม 
 
การพึ่งตนเอง 

การปฏิบติัตนต่อเพื่อน 

การท างานกบัเพื่อน 

สมาชิกในครอบครัว 

ความอบอุ่นภายในบา้น 

ความภูมิใจในครอบครัว 

การช่วยเหลืองานครอบครัว 

วนัส าคญัในครอบครัว 

หนูอยู่โรงเรียน ฉันมีเพ่ือนใหม่ 
 

ครอบครัวของหนู 

ชุมชนของเรา เมืองไทยที่รัก 

ช่ือและท่ีตั้งชุมชน 

องคป์ระกอบของชุมชน 

ความร่วมมือในชุมชน 

ประเทศไทย 

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ธงชาติและเพลงชาติไทย 

ภาษาไทย 

เรารักเมืองไทย 

เพื่อนรัก 

เพื่อนบา้น 

ประเพณีของชุมชน 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

อาชีพในชุมชน 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

รับราชการ 

ใหบ้ริการ 

เกษตรกร 



๑๑๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอ่คือหวัหนา้ครอบครัว 

พอ่ของลูก 

ลูกปฏิบติัต่อพอ่ 

พอ่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัพอ่ 

แม่คือใคร 

การปฏิบติัต่อแม่ 

พระคุณแม่ 

วนัแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัแม่ 

พ่อจ๋า แม่จ๋า 

วนัเดก็ , วนัครู 

วนัเด็ก 

เดก็วนัน้ีคือผูใ้หญ่วนัหนา้ 

แด่คุณครูดว้ยความรัก 

เด็กดีของพ่อแม่ 

ฉนัรักเพื่อน ๆ 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

ช่ือจงัหวดั 

บุคคลส าคญั 

สถานท่ีส าคญั 

ค าขวญั 

อาชีพ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ส่ิงต่างๆ ในหอ้งเรียน 

หอ้งอ่ืน ๆ 

สนามเด็กเล่น 

กิจกรรม 

จงัหวดัของหนู หนูอยู่โรงเรียน 
 

ปรับอารมณ์ใหส้นุกสนาน 

สายใยความรัก 

ความไม่โกรธ 

ไม่เกลียดชงั 

ใหอ้ภยั 

เราอยู่ด้วยกนัได้ 
 



๑๑๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทษ 

การดูแล 

ช่ือตน้ไม ้

ป่าไม ้

ลกัษณะของ
ส่ิงมีชีวติ (พืช) 
 
พืชยนืตน้ 

พืชลม้ลุก 

ประโยชน์ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

ต้นไม้ของหนู 

ส่ิงมีชีวติ 
(ประเภทพืช) ฤดูกาล 

กลางวนักลางคืน ดอกไม้แสนสวย 
 

ส่ิงแวดล้อม 

กลางวนั 

กลางคืน 

ดวงอาทิตย ์

ดอกไมท่ี้รู้จกั 
 
การปลูกดูแลดอกไม ้
 
ไมป้ระดบัท่ีรู้จกั 

ดอกไมก้บัผเีส้ือ 
 

ดิน 

หิน 

ทราย 

การอนุรักษ ์ดวงจนัทร์ 

ดวงดาว 

ฝนตก 

เมฆบนทอ้งฟ้า 

แหล่งน ้า 

การอนุรักษแ์หล่งน ้า 

ประโยชนข์องน ้ า 

น า้ใสๆ 

สาระที ่๓ 
ธรรมชาติรอบตัว 

โทษของพืชบางชนิด 

ประโยชน์ของดอกไม ้
 

ดินหินทรายท่ีมี                 
ในพื้นท่ี 

ธรรมชาตแิสนสวย 

แหล่งน ้า 

ป่าไม ้

ภูเขา 

การใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ 

การอนุรักษธ์รรมชาติ 

ประโยชน์ 

พลงังาน 

ประโยชน์ 

แสงอาทิตย ์

น ้า 

ลม 

ความร้อน 



๑๑๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะ 

ประเภท 

ประโยชน์ 

ความหมาย 

ส่ิงไม่มีชีวติ 

ความปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 
การเดินทาง 

ทางอากาศ 

ทางน ้า 

การสนทนา 

วทิย ุ

โทรทศัน์ 

การใชโ้ทรศพัท ์

จดหมาย 

ตาวเิศษ คมนาคม 
 

การส่ือสาร 

คณติศาสตร์ 

บา้นเลขท่ี 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 

ทะเบียนรถ 

ตวัเลขในธนบตัร 

เบอร์โทรศพัท์ 

ทางบก 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

วทิยาศาสตร์ 

อุปกรณ์ 

การทดลอง 

การใชแ้วน่ขยาย 

การใชเ้สียง 

การคิด 



๑๑๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าทกัทาย 

การแต่งกาย 

ธง 

ค าขวญั 

ช่ือประเทศในอาเซียน 

แม่คือใคร 

การปฏิบติัต่อแม่ 

เคร่ืองมือการเกษตร 

เคร่ืองใชใ้นครัว 

เคร่ืองใชท้  าความสะอาดบา้น 

หนูน้อยอาเซียน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

สีสันสวยงาม ผลงานของหนู 
 

ประโยชน์ของสี 

ชนิดและช่ือของสี 

สีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 

การส่งมอบเด็ก 

ผลงานในรอบปี 

ชั้นเรียนใหม่ 

คุณครูคนใหม่ 

การเตรียมตวั                  
ใหพ้ร้อม 

สีในชีวติประจ าวนั 

สีท่ีมีในธรรมชาติ 



๑๑๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนูจะเป็นนักเขยีน หนูน้อยนักพูด 

ขีด ขีด เขียน เขียน 

ช่ือ นามสกุลตนเอง 

ค าและขอ้ความ 

แนะน าตนเอง 

แสดงความคิด
ความรู้สึก 

การเล่าเร่ือง 

การถามการตอบ 

ตวัอกัษร 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

รูปเรขาคณิต 

ตวัอกัษร 

การส่งมอบเด็ก 

การเตรียมความพร้อม 

สาระการเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

คุณครูคนใหม่ 

หอ้งเรียนใหม่ 

หนูจะโตแล้ว 

การแสดงและ
การละเล่น 

การแสดงศิลปะ 

การร้องเพลง 

การรวบรวมผลงาน 

การจดันิทรรศการ 

ศิลปินน้อย 



๑๑๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล 

รูปร่าง หนา้ตา 
 
เสียงพูด 

เอกลกัษณ์ 

เคร่ืองหมายประจ าตวั 

ความสะอาดของ
หอ้งเรียน 
 ความสะอาดของ
หอ้งนอน 

ความสะอาดของ
เส้ือผา้ 

การรักษาความ
สะอาดส่วนต่างๆ
ของร่างกาย 
 

น่ีคือตัวเรา 

ง 
เรารักความสะอาด 

เราจะปลอดภยั 

การเล่น 

การท ากิจกรรม 

การใชย้า 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

สัตว ์‟ พืช มีพิษ 

การเดินทาง 

เราจะโตและแขง็แรง 

หนูน้อยคนเก่ง 
 

การรับอากาศบริสุทธ์ิ 

ความร่าเริงแจ่มใส 

การพกัผอ่น 

การกินอาหาร 
 
การแต่งตวั 
 
การใชห้อ้งน ้า 

การอาบน ้าและแปรงฟัน 
 
กิจวตัรประจ าตวั 

การออกก าลงักาย 

การรับประทานอาหาร
และการขบัถ่าย 

เดก็ด ี

มารยาทงาม 

การพูด 

มีระเบียบวนิยั 

ขยนัอดทน 

มีน ้าใจงาม 
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ความส าคญัของบา้น 

หนา้ท่ีของสมาชิกในบา้น 

สมาชิกในบา้น 

ขอ้ตกลงในบา้น 

ปัจจยัท่ีทุกคนตอ้งการ 

บ้านที่น่าอยู่ 

ครอบครัวแสนสุข เพ่ือนรัก 

ความรักในครอบครัว 

เคารพและเช่ือฟังผูใ้หญ่ 

ภาคภูมิใจในครอบครัว 

การคบเพื่อน 

การเล่นกบัเพื่อน 

การท างานกบัเพื่อน 

การปฏิบติักบัเพื่อน 

การอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

ทุกคนมีความส าคญั 

ร่วมงานในเทศกาลส าคญั 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

วนัแม่ 

ความส าคญัของแม่ 

การปฏิบติัต่อแม่ 

สมเด็จพระบรมราชินี 

วนัแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

เพื่อนๆ ของหนู 

ของใชส่้วนตวั 

สถานท่ีนอกหอ้งเรียน 

คุณครูของหนู 

บุคลากรในโรงเรียน 

เด็กดีของโรงเรียน 

การปฏิบติัตามกฎของ
โรงเรียน 

การช่วยงานโรงเรียน 

หนา้ท่ีของนกัเรียน 

เรามาโรงเรียน โรงเรียนของเรา 

หอ้งเรียนของหนู 
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ช่ือท่ีตั้ง 

ประเพณีส าคญั 

ชีวติความเป็นอยู ่

ความสมัพนัธข์องสมาชิกในชุมชน 

สถานท่ีส าคญั 

อาชีพต่างๆ 

ขา้ราชการ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พระภิกษุ 
ผูน้ าชุมชน 

ชุมชนของเรา 
บุคคลส าคญัในชุมชน 

วนัเดก็ , วนัครู 

เด็กดี 

วนัครู 

ศิษยท่ี์ดี 

การอยูร่่วมกบัคนอ่ืน
อยา่งมีความสุข 

วนัเด็ก 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

วนั เดือน ปี 

วนัข้ึนปีใหม่ 

อายเุพิ่มข้ึน 

ของขวญัปีใหม่ 
พรปีใหม่ 

พอ่ของลูก 
 

การตอบแทนพระคุณของพ่อ 

วนัพอ่แห่งชาติ 

พระราชกรณียกิจ 

โครงการในพระราชด าริ 

วนัขึน้ปีใหม่ 
 

วนัพ่อ 
 

วฒันธรรมไทย 

ภาษาของเรา 

สัญลกัษณ์ประจ าชาติ 

สถาบนัหลกั 

เช้ือชาติ 
เมืองไทยกบั

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

เรารักกนัได้ 

การแสดงอารมณ์ 

ความเป็นมิตร 

ความสามคัคี 

ความเสียสละ 

ความห่วงใย 
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การท าความสะอาด
พืช ผกั ผลไม ้              
ก่อนรับประทาน 

ประโยชน์ 

การปลูก การดูแล 

ช่ือ พืช ผกั ผลไม ้

ดอกไมก้บั
ผเีส้ือ 
 
ไมป้ระดบัท่ีรู้จกั 

ดอกไมท่ี้รู้จกั 
ประโยชน์ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

พืช ผกั ผลไม้ 

ไม้ดอก              
ไม้ประดบั 

ฤดูกาล 

สัตว์โลกน่ารัก กลางวนั กลางคืน 
 

ดนิ หนิ ทราย 

ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 

ท่ีอยูอ่าศยั 

อาหารของสัตว ์

กลางวนั 
 
กลางคืน 
 ดวงอาทิตย ์

ดวงจนัทร์ ดวงดาว 
 

ประเภทประโยชน์ของดิน 

ประเภทประโยชน์ของหิน 

ประเภทประโยชน์ของทราย 

การอนุรักษ ์ประโยชน์ 

อนัตรายจากสัตว ์

ปลาเงินปลาทอง 

กระต่าย 

เจา้ขนุทอง 

แมวเหมียว 

เจา้ตูบ 

สัตว์เลีย้ง 
ของเรา 

 
สาระที ่๓ 

ธรรมชาติรอบตัว 

การดูแลรักษา 

ประโยชนข์องกลางวนั 
กลางคืน 
 

ลกัษณะของดิน หินทรายใน
ทอ้งถ่ิน 

ธรรมชาติ
ที่สวยงาม 

แหล่งน ้า 

ป่าไม ้

ภูเขา 

ประโยชน์ 

การอนุรักษ ์

อนัตรายจากพืช ผกั 
ผลไม ้

ฝนและน า้ 

การใชน้ ้ าอยา่งเห็น
คุณค่า 

แหล่งน ้าธรรมชาติ 

ประโยชน์และโทษ 

การเกิดเมฆและฝน 

การสงัเกตปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

ลกัษณะ
ของ
อากาศใน
แต่ละวนั 

การเปล่ียนแปลงธรรมชาติใน
ฤดูต่างๆ 
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ประเภทเคร่ืองใช ้

ประโยชน์ 

วธีิใช ้

วธีิเก็บรักษา 

ประเภทเคร่ืองมือ 

ความปลอดภยั  

กฎจราจร 

ทางอากาศ 

ทางน ้า 

ความส าคญั 

หนงัสือและส่ิงพมิพ ์

การฟังวิทยแุละโทรทศัน์ 

การใชโ้ทรศพัท ์

การใชจ้ดหมาย 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 

การคมนาคม 
 การส่ือสาร 

คดิเป็นเล่นสนุก 

การวดัความยาว 

การชัง่น ้าหนกั 

การตกัตวง 

การนบัเวลา 

การกะประมาณ
คาดคะเน 

ทางบก 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

เรารู้จกัตวัเลข 

วนั เดือน ปี 

บา้นเลขท่ี 

ทะเบียนรถ 

ในท่ีต่าง ๆ 

ธนบตัร และเงินเหรียญ 

สีท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ 

ส่ิงท่ีมีสีและไม่มีสี 

ประโยชน์ของสี 

ช่ือของสี 

ประเภทของสี 

เร่ืองของสี 

คดิได้ท าได้ 

การนบัเพิ่มนบัลด 

เรียงล าดบั 

ค่าของ ๑ ‟ ๑๐  

การเปรียบเทียบ 

รูปเรขาคณิต 
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วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๒ 
สาระที ่ ๑  เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเด็ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่ ๑  เร่ืองราว 
เกีย่วกบัตัวเด็ก 

หน่วยปฐมนิเทศ   
 

 หน่วยร่างกายของฉัน 
 

   ของเล่นของใช้ของฉัน 

   หน่วยเด็กดีมวีนัิย 
 
 

 หน่วยหนูน้อยน่ารัก 
 
 

หน่วยประสาทสัมผสัทั้ง  ๕ 
 
 

หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 
 

   หน่วยช่ือของหนูกม็ี 
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วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๒ 

สาระที ่ ๒  บุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ บุคคลและ
สถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
 

หน่วยวนัเข้าพรรษา 
 

หน่วยวนัวสิาขบูชา 
 

หน่วยเรียนรู้จังหวดั 
 

หน่วยพ่อจ๋า 
 

หน่วยแม่จ๋า 
 

หน่วยวนัเด็ก  วนัครู 
 

 

หน่วยครอบครัวของหนู 
 

หน่วยวนัขึน้ปีใหม่ 
 

 

หน่วยอาชีพทีรั่ก 
 

หน่วยวนัมาฆบูชา 
 

 
หน่วยวนัลอยกระทง 

 
 

หน่วยชุมชนน่าอยู่ 
 

หน่วยหนูอยู่โรงเรียน 
 

หน่วยหนูน้อยอาเซียน 
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วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๒ 
สาระที ่ ๓  ธรรมชาติรอบตัว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๓                  
ธรรมชาติรอบตัว 

หน่วยต้นไม้ของหนู 
 

หน่วยกลางวนั กลางคืน 
 

หน่วยเรารักฤดูฝน 
 

หน่วยฤดูหนาว 
 

หน่วยเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 

หน่วยพลงังาน 
 

หน่วยน า้คือชีวติ 
 

หน่วยร้อนนักพกัก่อน 
 หน่วยส่ิงแวดล้อม 

 

หน่วยอากาศ 
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หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๒ 
สาระที ่ ๔  ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่ ๔    
ส่ิงต่างๆ  รอบตัว หน่วยคมนาคม 

 

หน่วยผกัแสนอร่อย 
 

หน่วยอาหารแสนอร่อย 
 

หน่วยตาวเิศษ 
 

หน่วยข้าวแสนอร่อย 
 

หน่วยสีสันสดใส 
 

หน่วยผลไม้แสนอร่อย 
 

หน่วยตัวเลขแสนสนุก 
 

หน่วยวทิยาศาสตร์น่าเรียนรู้ 
 

หน่วยสัตว์เลีย้งของหนู 
 

หน่วยโลกไร้พรมแดน 
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ช่ือวยัวะภายนอก 

หนา้ท่ีของอวยัวะ 

การดูแลรักษาอวยัวะต่างๆ 

การท าความสะอาด 

เอกลกัษณ์ของเรา 

อาบน ้า 

สระผม 

แปรงฟัน 

การรักษาความสะอาด
เส้ือผา้ 

การตดัเล็บและลา้งมือ 
ลา้งเทา้ 

ร่างกายของเรา สะอาดกายเจริญวยั 

หนูน้อยน่ารัก ช่ือของหนูกม็ ี
ปลอดภยัไว้ก่อน 

การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

การช่วยเหลือตนเอง 

มารยาทงาม 

ช่ือครูประจ าชั้น 
 
ช่ือตนเอง 

ช่ือเพื่อน 

สัญลกัษณ์ของตนเอง 

อากาศบริสุทธ์ิ 

การเดินทาง 

การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

การใชย้า 

อนัตรายจากสัตว ์ 
และพืชท่ีเป็นพิษ 

การเล่น 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ช่ืออวยัวะภายนอก 

การรับประทานอาหาร 

การเขา้ห้องน ้า 
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มารยาทในการพูด 

การเล่าประสบการณ์ 

การเล่านิทาน 

การตั้งค  าถามตอบ
ค าถาม 

การพูดแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น 

การเก็บ 

การแสดงและการเล่น 
 
ของส่วนรวม 
 

การดูแลรักษาของ เล่น 
 

การเลือกซ้ือของเล่นของใช้ 

หนูน้อยฝึกพูด 

ของเล่นของใช้ 
 

เดก็ดมีีวนัิย 

ปฐมนิเทศ 
 

ขยนั 

อดทน 

มีวนิยั 
     หอ้งเรียนใหม่ 
 
เพื่อนใหม่ 

ของใชส่้วนตวั 
 
การช่วยเหลือตนเอง 
 

การฟัง 

 
สาระที ่๑ 

เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ซ่ือสัตย ์

ประหยดั 

วาดภาพดว้ยดินสอ 
 

ขีดเส้นตรง 
 
เขียนคลา้ยตวัอกัษร 
 

ขีดเส้นโคง้งอ 
 

เขียนรูปเหล่ียม 
 

หนูเล่นขดีเขยีน 
 

ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 

     การดม 

 

การสัมผสั 
 
การชิมรส 
 
 
ในโรงเรียน 
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สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน 

ช่ือและท่ีตั้งโรงเรียน 

กฎระเบียบของโรงเรียน 

มารยาทการรับประทาน 

บริการโรงเรียน 

การอยูร่่วมกนัใน
สังคม 
 
การพึ่งตนเอง 

การปฏิบติัตนต่อเพื่อน 

การท างานกบัเพื่อน 

สมาชิกในครอบครัว 

ความอบอุ่นภายในบา้น 

ความภูมิใจในครอบครัว 

การช่วยเหลืองานครอบครัว 

วนัส าคญัในครอบครัว 

หนูอยู่โรงเรียน ฉันมีเพ่ือนใหม่ 
 

ครอบครัวของหนู 

ชุมชนของเรา เมืองไทยที่รัก 

ช่ือและท่ีตั้งชุมชน 

องคป์ระกอบของชุมชน 

ความร่วมมือในชุมชน 

ประเทศไทย 

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ธงชาติและเพลงชาติไทย 

ภาษาไทย 

เรารักเมืองไทย 

เพื่อนรัก 

เพื่อนบา้น 

ประเพณีของชุมชน 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

อาชีพในชุมชน 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

รับราชการ 

ใหบ้ริการ 

เกษตรกร 

การแสดงผลงานศิลปะ 

การจดันิทรรศการ 
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พอ่คือหวัหนา้ครอบครัว 

พอ่ของลูก 

ลูกปฏิบติัต่อพอ่ 

พอ่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัพอ่ 

แม่คือใคร 

การปฏิบติัต่อแม่ 

พระคุณแม่ 

วนัแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัแม่ 

พ่อจ๋า แม่จ๋า 

วนัเดก็ , วนัครู 

วนัเด็ก 

เดก็วนัน้ีคือผูใ้หญ่วนัหนา้ 

แด่คุณครูดว้ยความรัก 

เด็กดีของพ่อแม่ 

ฉนัรักเพื่อน ๆ 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

ช่ือจงัหวดั 

สัญลกัษณ์/ค าขวญั 

บุคคลส าคญั 

อาชพั 

สถานท่ีส าคญั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ส่ิงต่างๆ ในหอ้งเรียน 

หอ้งอ่ืน ๆ 

สนามเด็กเล่น 

กิจกรรม 

จงัหวดัของหนู หนูอยู่โรงเรียน 
 

ปรับอารมณ์ใหส้นุกสนาน 

สายใยความรัก 

ความไม่โกรธ 

ไม่เกลียดชงั 

ใหอ้ภยั 

เราอยู่ด้วยกนัได้ 
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การบ ารุงรักษา 

ลกัษณะรูปร่าง 

ช่ือตน้ไม ้

ป่าไม ้

ลกัษณะของ
ส่ิงมีชีวติ (พืช) 
 
พืชยนืตน้ 

พืชลม้ลุก 

ประโยชน์ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

ต้นไม้ของหนู 

ส่ิงมีชีวติ 
(ประเภทพืช) ฤดูกาล 

กลางวนักลางคืน ดอกไม้แสนสวย 
 

ส่ิงแวดล้อม 

กลางวนั 

กลางคืน 

ดวงอาทิตย ์

ดอกไมท่ี้รู้จกั 
 
การปลูกดูแลดอกไม ้
 
ไมป้ระดบัท่ีรู้จกั 

ดอกไมก้บัผเีส้ือ 
 

ดิน 

หิน 

ทราย 

การอนุรักษ ์ดวงจนัทร์ดวงดาว 

 

ฝนตก 

เมฆบนทอ้งฟ้า 

แหล่งน ้า 

การอนุรักษแ์หล่งน ้า 

ประโยชนข์องน ้ า 

น า้ใสๆ 

สาระที ่๓ 
ธรรมชาติรอบตัว 

โทษของพืชบางชนิด 

ประโยชน์ของดอกไม ้
 

ดินหินทรายท่ีมี                 
ในพื้นท่ี 

ธรรมชาตแิสนสวย 

แหล่งน ้า 

ป่าไม ้

ภูเขา 

การใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ 

การอนุรักษธ์รรมชาติ 

ประโยชน์ 

พลงังาน 

ประโยชน์ 

พลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานน ้า 

พลงังานลม 

ความร้อน 
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ประเภท 

โทษ 

ประโยชน์ 

ความหมาย 

ลกัษณะส่ิงไม่มีชีวติ 

ความปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 
การเดินทาง 

ทางอากาศ 

ทางน ้า 

การสนทนา 

วทิย ุ

โทรทศัน์ 

การใชโ้ทรศพัท ์

จดหมาย 

ตาวเิศษ คมนาคม 
 

การส่ือสาร 

คณติศาสตร์ 

บา้นเลขท่ี 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 

ทะเบียนรถ 

ตวัเลขในธนบตัร 

เบอร์โทรศพัท์ 

ทางบก 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

วทิยาศาสตร์ 

อุปกรณ์ 

การมองเห็น 

การไดย้นิเสียง 

การทดลอง 

การคาดคะเน 
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ค าทกัทาย 

ค าขวญัอาเซียน 

ธงอาเซียน 

การแต่งกาย 

ช่ือประเทศในอาเซียน 

แม่คือใคร 

การปฏิบติัต่อแม่ 

เคร่ืองมือการเกษตร 

เคร่ืองใชใ้นครัว 

เคร่ืองใชท้  าความสะอาดบา้น 

หนูน้อยอาเซียน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

สีสันสวยงาม ผลงานของหนู 
 

ประโยชน์ของสี 

ชนิดและช่ือของสี 

สีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 

การส่งมอบเด็ก 

ผลงานในรอบปี 

ชั้นเรียนใหม่ 

คุณครูคนใหม่ 

การเตรียมตวั                  
ใหพ้ร้อม 

สีในชีวติประจ าวนั 

สีท่ีมีในธรรมชาติ 
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หนูจะเป็นนักเขยีน หนูน้อยนักพูด 

ขีด ขีด เขียน เขียน 

ช่ือ นามสกุลตนเอง 

ค าและขอ้ความ 

แนะน าตนเอง 

แสดงความคิด
ความรู้สึก 

การเล่าเร่ือง 

การถามการตอบ 

ตวัอกัษร 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

รูปเรขาคณิต 

ตวัอกัษร 

การส่งมอบเด็ก 

การเตรียมความพร้อม 

สาระการเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

คุณครูคนใหม่ 

หอ้งเรียนใหม่ 

หนูจะโตแล้ว 

การแสดงและ
การละเล่น 

การแสดงศิลปะ 

การร้องเพลง 

การรวบรวมผลงาน 

การจดันิทรรศการ 

ศิลปินน้อย 
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ช่ือ - สกุล 

รูปร่าง หนา้ตา 
 
เสียงพูด 

เอกลกัษณ์ 

เคร่ืองหมายประจ าตวั 

ความสะอาดของ
หอ้งเรียน 
 ความสะอาดของ
หอ้งนอน 

ความสะอาดของ
เส้ือผา้ 

การรักษาความ
สะอาดส่วนต่างๆ
ของร่างกาย 
 

น่ีคือตัวเรา 

ง 
เรารักความสะอาด 

เราจะปลอดภยั 

การเล่น 

การท ากิจกรรม 

การใชย้า 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

สัตว ์‟ พืช มีพิษ 

การเดินทาง 

เราจะโตและแขง็แรง 

หนูน้อยคนเก่ง 
 

การรับอากาศบริสุทธ์ิ 

ความร่าเริงแจ่มใส 

การพกัผอ่น 

การกินอาหาร 
 
การแต่งตวั 
 
การใชห้อ้งน ้า 

การอาบน ้าและแปรงฟัน 
 
กิจวตัรประจ าตวั 

การออกก าลงักาย 

การรับประทานอาหาร
และการขบัถ่าย 

เดก็ด ี

มารยาทงาม 

การพูด 

มีระเบียบวนิยั 

ขยนัอดทน 

มีน ้าใจงาม 
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ความส าคญัของบา้น 

หนา้ท่ีของสมาชิกในบา้น 

สมาชิกในบา้น 

ขอ้ตกลงในบา้น 

ปัจจยัท่ีทุกคนตอ้งการ 

บ้านที่น่าอยู่ 

ครอบครัวแสนสุข เพ่ือนรัก 

ความรักในครอบครัว 

เคารพและเช่ือฟังผูใ้หญ่ 

ภาคภูมิใจในครอบครัว 

การคบเพื่อน 

การเล่นกบัเพื่อน 

การท างานกบัเพื่อน 

การปฏิบติักบัเพื่อน 

การอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

ทุกคนมีความส าคญั 

ร่วมงานในเทศกาลส าคญั 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

วนัแม่ 

ความส าคญัของแม่ 

การปฏิบติัต่อแม่ 

สมเด็จพระบรมราชินี 

วนัแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

เพื่อนๆ ของหนู 

ของใชส่้วนตวั 

สถานท่ีนอกหอ้งเรียน 

คุณครูของหนู 

บุคลากรในโรงเรียน 

เด็กดีของโรงเรียน 

การปฏิบติัตามกฎของ
โรงเรียน 

การช่วยงานโรงเรียน 

หนา้ท่ีของนกัเรียน 

เรามาโรงเรียน โรงเรียนของเรา 

หอ้งเรียนของหนู 
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ช่ือท่ีตั้ง 

ประเพณีส าคญั 

ชีวติความเป็นอยู ่

ความสมัพนัธข์องสมาชิกในชุมชน 

สถานท่ีส าคญั 

อาชีพต่างๆ 

ขา้ราชการ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พระภิกษุ 

ผูน้ าชุมชน 

ชุมชนของเรา 
บุคคลส าคญัในชุมชน 

วนัเดก็ , วนัครู 

เด็กดี 

วนัครู 

ศิษยท่ี์ดี 

การอยูร่่วมกบัคนอ่ืน
อยา่งมีความสุข 

วนัเด็ก 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

วนั เดือน ปี 

วนัข้ึนปีใหม่ 

อายเุพิ่มข้ึน 

ของขวญัปีใหม่ 
พรปีใหม่ 

พอ่ของลูก 
 

การตอบแทนพระคุณของพ่อ 

วนัพอ่แห่งชาติ 

พระราชกรณียกิจ 

โครงการในพระราชด าริ 

วนัขึน้ปีใหม่ 
 

วนัพ่อ 
 

วฒันธรรมไทย 

ภาษาของเรา 

สัญลกัษณ์ประจ าชาติ 

สถาบนัหลกั 

เช้ือชาติ 

เมืองไทยกบั
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

เรารักกนัได้ 

การแสดงอารมณ์ 

ความเป็นมิตร 

ความสามคัคี 

ความเสียสละ 

ความห่วงใย 
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การท าความสะอาด
พืช ผกั ผลไม ้              
ก่อนรับประทาน 

ประโยชน์ 

การปลูก การดูแล 

ช่ือ พืช ผกั ผลไม ้

ดอกไมก้บั
ผเีส้ือ 
 
ไมป้ระดบัท่ีรู้จกั 

ดอกไมท่ี้รู้จกั 
ประโยชน์ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

พืช ผกั ผลไม้ 

ไม้ดอก              
ไม้ประดบั 

ฤดูกาล 

สัตว์โลกน่ารัก กลางวนั กลางคืน 
 

ดนิ หนิ ทราย 

ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 

ท่ีอยูอ่าศยั 

อาหารของสัตว ์

กลางวนั 
 
กลางคืน 
 ดวงอาทิตย ์

ดวงจนัทร์ ดวงดาว 
 

ประเภทประโยชน์ของดิน 

ประเภทประโยชน์ของหิน 

ประเภทประโยชน์ของทราย 

การอนุรักษ ์ประโยชน์ 

อนัตรายจากสัตว ์

ปลาเงินปลาทอง 

กระต่าย 

เจา้ขนุทอง 

แมวเหมียว 

เจา้ตูบ 

สัตว์เลีย้ง 
ของเรา 

 
สาระที ่๓ 

ธรรมชาติรอบตัว 

การดูแลรักษา 

ประโยชน์ของกลางวนั 
กลางคืน 
 

ลกัษณะของดิน หินทรายใน
ทอ้งถ่ิน 

ธรรมชาติ
ที่สวยงาม 

แหล่งน ้า 

ป่าไม ้

ภูเขา 

ประโยชน์ 

การอนุรักษ ์

อนัตรายจากพืช ผกั 
ผลไม ้

ฝนและน า้ 

การใชน้ ้ าอยา่งเห็น
คุณค่า 

แหล่งน ้าธรรมชาติ 

ประโยชน์และโทษ 

การเกิดเมฆและฝน 

การสงัเกตปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

ลกัษณะ
ของ
อากาศใน
แต่ละวนั 

การเปล่ียนแปลงธรรมชาติใน
ฤดูต่างๆ 
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ประเภทเคร่ืองใช ้

ประโยชน์ 

วธีิใช ้

วธีิเก็บรักษา 

ประเภทเคร่ืองมือ 

ความปลอดภยั  

กฎจราจร 

ทางอากาศ 

ทางน ้า 

ความส าคญั 

หนงัสือและส่ิงพมิพ ์

การฟังวิทยแุละโทรทศัน์ 

การใชโ้ทรศพัท ์

การใชจ้ดหมาย 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 

การคมนาคม 
 การส่ือสาร 

คดิเป็นเล่นสนุก 

การวดัความยาว 

การชัง่น ้าหนกั 

การตกัตวง 

การนบัเวลา 

การกะประมาณ
คาดคะเน 

ทางบก 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

เรารู้จกัตวัเลข 

วนั เดือน ปี 

บา้นเลขท่ี 

ทะเบียนรถ 

ในท่ีต่าง ๆ 

ธนบตัร และเงินเหรียญ 

สีท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ 

ส่ิงท่ีมีสีและไม่มีสี 

ประโยชน์ของสี 

ช่ือของสี 

ประเภทของสี 

เร่ืองของสี 

คดิได้ท าได้ 

การนบัเพิ่มนบัลด 

เรียงล าดบั 

ค่าของ ๑ ‟ ๑๐  

การเปรียบเทียบ 

รูปเรขาคณิต 



๑๓๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๓ 
สาระที ่ ๑  เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเด็ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่ ๑  เร่ืองราว 
เกีย่วกบัตัวเด็ก 

หน่วยปฐมนิเทศ   
 

 หน่วยร่างกายของฉัน 
 

   ของเล่นของใช้ของฉัน 

   หน่วยเด็กดีมวีนัิย 
 
 

 หน่วยหนูน้อยน่ารัก 
 
 

หน่วยประสาทสัมผสัทั้ง  ๕ 
 
 

หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน 
 

   หน่วยช่ือของหนูกม็ี 
 
 



๑๓๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๓ 

สาระที ่ ๒  บุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่๒ บุคคลและ
สถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
 

หน่วยวนัเข้าพรรษา 
 

หน่วยวนัวสิาขบูชา 
 

หน่วยเรียนรู้จังหวดั 
 

หน่วยพ่อจ๋า 
 

หน่วยแม่จ๋า 
 

หน่วยวนัเด็ก  วนัครู 
 

 

หน่วยครอบครัวของหนู 
 

หน่วยวนัขึน้ปีใหม่ 
 

 

หน่วยอาชีพทีรั่ก 
 

หน่วยวนัมาฆบูชา 
 

 
หน่วยวนัลอยกระทง 

 
 

หน่วยชุมชนน่าอยู่ 
 

หน่วยหนูอยู่โรงเรียน 
 

หน่วยหนูน้อยอาเซียน 
 



๑๓๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๓ 
สาระที ่ ๓  ธรรมชาติรอบตัว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาระที ่๓                  
ธรรมชาติรอบตัว 

หน่วยต้นไม้ของหนู 
 

หน่วยกลางวนั กลางคืน 
 

หน่วยเรารักฤดูฝน 
 

หน่วยฤดูหนาว 
 

หน่วยเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 

หน่วยพลงังาน 
 

หน่วยน า้คือชีวติ 
 

หน่วยร้อนนักพกัก่อน 
 หน่วยส่ิงแวดล้อม 

 

หน่วยอากาศ 
 



๑๔๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 

วเิคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ 
ระดับปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๓ 
สาระที ่ ๔  ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที ่ ๔    
ส่ิงต่างๆ  รอบตัว หน่วยคมนาคม 

 

หน่วยผกัแสนอร่อย 
 

หน่วยอาหารแสนอร่อย 
 

หน่วยตาวเิศษ 
 

หน่วยข้าวแสนอร่อย 
 

หน่วยสีสันสดใส 
 

หน่วยผลไม้แสนอร่อย 
 

หน่วยตัวเลขแสนสนุก 
 

หน่วยวทิยาศาสตร์น่าเรียนรู้ 
 

หน่วยสัตว์เลีย้งของหนู 
 

หน่วยโลกไร้พรมแดน 
 



๑๔๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือวยัวะภายนอก 

หนา้ท่ีของอวยัวะ 

การดูแลรักษาอวยัวะต่างๆ 

การท าความสะอาด 

เอกลกัษณ์ของเรา 

อาบน ้า 

สระผม 

แปรงฟัน 

การรักษาความสะอาด
เส้ือผา้ 

การตดัเล็บและลา้งมือ 
ลา้งเทา้ 

ร่างกายของเรา สะอาดกายเจริญวยั 

หนูน้อยน่ารัก ช่ือของหนูกม็ ี
ปลอดภยัไว้ก่อน 

การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

การช่วยเหลือตนเอง 

มารยาทงาม 

ช่ือครูประจ าชั้น 
 
ช่ือตนเอง 

ช่ือเพื่อน 

สัญลกัษณ์ของตนเอง 

อากาศบริสุทธ์ิ 

การเดินทาง 

การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

การใชย้า 

อนัตรายจากสัตว ์ 
และพืชท่ีเป็นพิษ 

การเล่น 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ช่ืออวยัวะภายนอก 

การรับประทานอาหาร 

การเขา้ห้องน ้า 



๑๔๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารยาทในการพูด 

การเล่าประสบการณ์ 

การเล่านิทาน 

การตั้งค  าถามตอบ
ค าถาม 

การพูดแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น 

การเก็บ 

การแสดงและการเล่น 
 
ของส่วนรวม 
 

การดูแลรักษาของ เล่น 
 

การเลือกซ้ือของเล่นของใช้ 

หนูน้อยฝึกพูด 

ของเล่นของใช้ 
 

เดก็ดมีีวนัิย 

ปฐมนิเทศ 
 

ขยนั 

อดทน 

มีวนิยั 
     หอ้งเรียนใหม่ 
 
เพื่อนใหม่ 

ของใชส่้วนตวั 
 
การช่วยเหลือตนเอง 
 

การฟัง 

 
สาระที ่๑ 

เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ซ่ือสัตย ์

ประหยดั 

วาดภาพดว้ยดินสอ 
 

ขีดเส้นตรง 
 
เขียนคลา้ยตวัอกัษร 
 

ขีดเส้นโคง้งอ 
 

เขียนรูปเหล่ียม 
 

หนูเล่นขดีเขยีน 
 

ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 

     การดม 

 

การสัมผสั 
 
การชิมรส 
 
 
ในโรงเรียน 
 



๑๔๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน 

ช่ือและท่ีตั้งโรงเรียน 

กฎระเบียบของโรงเรียน 

มารยาทการรับประทาน 

บริการโรงเรียน 

การอยูร่่วมกนัใน
สังคม 
 
การพึ่งตนเอง 

การปฏิบติัตนต่อเพื่อน 

การท างานกบัเพื่อน 

สมาชิกในครอบครัว 

ความอบอุ่นภายในบา้น 

ความภูมิใจในครอบครัว 

การช่วยเหลืองานครอบครัว 

วนัส าคญัในครอบครัว 

หนูอยู่โรงเรียน ฉันมีเพ่ือนใหม่ 
 

ครอบครัวของหนู 

ชุมชนของเรา เมืองไทยที่รัก 

ช่ือและท่ีตั้งชุมชน 

องคป์ระกอบของชุมชน 

ความร่วมมือในชุมชน 

ประเทศไทย 

ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ธงชาติและเพลงชาติไทย 

ภาษาไทย 

เรารักเมืองไทย 

เพื่อนรัก 

เพื่อนบา้น 

ประเพณีของชุมชน 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

อาชีพในชุมชน 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

รับราชการ 

ใหบ้ริการ 

เกษตรกร 

การแสดงผลงานศิลปะ 

การจดันิทรรศการ 



๑๔๔ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอ่คือหวัหนา้ครอบครัว 

พอ่ของลูก 

ลูกปฏิบติัต่อพอ่ 

พอ่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัพอ่ 

แม่คือใคร 

การปฏิบติัต่อแม่ 

พระคุณแม่ 

วนัแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัแม่ 

พ่อจ๋า แม่จ๋า 

วนัเดก็ , วนัครู 

วนัเด็ก 

เดก็วนัน้ีคือผูใ้หญ่วนัหนา้ 

แด่คุณครูดว้ยความรัก 

เด็กดีของพ่อแม่ 

ฉนัรักเพื่อน ๆ 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

ช่ือจงัหวดั 

ค าขวญั/สัญลกัษณ์ 

ศาสนา 

อาชีพ 

สถานท่ีส าคญั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ส่ิงต่างๆ ในหอ้งเรียน 

หอ้งอ่ืน ๆ 

สนามเด็กเล่น 

กิจกรรม 

จงัหวดัของหนู หนูอยู่โรงเรียน 
 

ปรับอารมณ์ใหส้นุกสนาน 

สายใยความรัก 

ความไม่โกรธ 

ไม่เกลียดชงั 

ใหอ้ภยั 

เราอยู่ด้วยกนัได้ 
 



๑๔๕ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบ ารุงรักษา 

ลกัษณะรูปร่าง 

ช่ือตน้ไม ้

ป่าไม ้

ลกัษณะของ
ส่ิงมีชีวติ (พืช) 
 
พืชยนืตน้ 

พืชลม้ลุก 

ประโยชน์ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

ต้นไม้ของหนู 

ส่ิงมีชีวติ 
(ประเภทพืช) ฤดูกาล 

กลางวนักลางคืน ดอกไม้แสนสวย 
 

ส่ิงแวดล้อม 

กลางวนั 

กลางคืน 

ดวงอาทิตย ์

ดอกไมท่ี้รู้จกั 
 
การปลูกดูแลดอกไม ้
 
ไมป้ระดบัท่ีรู้จกั 

ดอกไมก้บัผเีส้ือ 
 

ดิน 

หิน 

ทราย 

การอนุรักษ ์ดวงจนัทร์ดวงดาว 

 

ฝนตก 

เมฆบนทอ้งฟ้า 

แหล่งน ้า 

การอนุรักษแ์หล่งน ้า 

ประโยชนข์องน ้ า 

น า้ใสๆ 

สาระที ่๓ 
ธรรมชาติรอบตัว 

โทษของพืชบางชนิด 

ประโยชน์ของดอกไม ้
 

ดินหินทรายท่ีมี                 
ในพื้นท่ี 

ธรรมชาตแิสนสวย 

แหล่งน ้า 

ป่าไม ้

ภูเขา 

การใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ 

การอนุรักษธ์รรมชาติ 

ประโยชน์ 

พลงังาน 

ประโยชน์ 

ดวงอาทิตย ์

น ้า 

ลม 

ความร้อน 



๑๔๖ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลรักษา 

ประเภท 

ประโยชน์ 

ความหมาย 

ลกัษณะของส่ิงไม่มีชีวติ 

ความปลอดภยัใน
การเดินทาง 
 
การเดินทาง 

ทางอากาศ 

ทางน ้า 

การสนทนา 

วทิย ุ

โทรทศัน์ 

การใชโ้ทรศพัท ์

จดหมาย 

ตาวเิศษ คมนาคม 
 

การส่ือสาร 

คณติศาสตร์ 

บา้นเลขท่ี 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 

ทะเบียนรถ 

ตวัเลขในธนบตัร 

เบอร์โทรศพัท์ 

ทางบก 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

วทิยาศาสตร์ 

เสียง 

การมองเห็น 

การชัง่ตวง 

อุปกรณ์ 

การสร้างสรรคผ์ลงาน 



๑๔๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงอาเซียน 

การแต่งกาย 

ประเทศต่างๆในอาเซียน 

ค าขวญั 

ค าทกัทาย 

แม่คือใคร 

การปฏิบติัต่อแม่ 

เคร่ืองมือการเกษตร 

เคร่ืองใชใ้นครัว 

เคร่ืองใชท้  าความสะอาดบา้น 

หนูน้อยอาเซียน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

สีสันสวยงาม ผลงานของหนู 
 

ประโยชน์ของสี 

ชนิดและช่ือของสี 

สีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 

การส่งมอบเด็ก 

ผลงานในรอบปี 

ชั้นเรียนใหม่ 

คุณครูคนใหม่ 

การเตรียมตวั                  
ใหพ้ร้อม 

สีในชีวติประจ าวนั 

สีท่ีมีในธรรมชาติ 



๑๔๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนูจะเป็นนักเขยีน หนูน้อยนักพูด 

ขีด ขีด เขียน เขียน 

ช่ือ นามสกุลตนเอง 

ค าและขอ้ความ 

แนะน าตนเอง 

แสดงความคิด
ความรู้สึก 

การเล่าเร่ือง 

การถามการตอบ 

ตวัอกัษร 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเด็ก 

รูปเรขาคณิต 

ตวัอกัษร 

การส่งมอบเด็ก 

การเตรียมความพร้อม 

สาระการเรียนรู้ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

คุณครูคนใหม่ 

หอ้งเรียนใหม่ 

หนูจะโตแล้ว 

การแสดงและ
การละเล่น 

การแสดงศิลปะ 

การร้องเพลง 

การรวบรวมผลงาน 

การจดันิทรรศการ 

ศิลปินน้อย 



๑๔๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล 

รูปร่าง หนา้ตา 
 
เสียงพูด 

เอกลกัษณ์ 

เคร่ืองหมายประจ าตวั 

ความสะอาดของ
หอ้งเรียน 
 ความสะอาดของ
หอ้งนอน 

ความสะอาดของ
เส้ือผา้ 

การรักษาความ
สะอาดส่วนต่างๆ
ของร่างกาย 
 

น่ีคือตัวเรา 

ง 
เรารักความสะอาด 

เราจะปลอดภยั 

การเล่น 

การท ากิจกรรม 

การใชย้า 

สาระที ่๑ 
เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเดก็ 

ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

สัตว ์‟ พืช มีพิษ 

การเดินทาง 

เราจะโตและแขง็แรง 

หนูน้อยคนเก่ง 
 

การรับอากาศบริสุทธ์ิ 

ความร่าเริงแจ่มใส 

การพกัผอ่น 

การกินอาหาร 
 
การแต่งตวั 
 
การใชห้อ้งน ้า 

การอาบน ้าและแปรงฟัน 
 
กิจวตัรประจ าตวั 

การออกก าลงักาย 

การรับประทานอาหาร
และการขบัถ่าย 

เดก็ด ี

มารยาทงาม 

การพูด 

มีระเบียบวนิยั 

ขยนัอดทน 

มีน ้าใจงาม 



๑๕๐ 
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ความส าคญัของบา้น 

หนา้ท่ีของสมาชิกในบา้น 

สมาชิกในบา้น 

ขอ้ตกลงในบา้น 

ปัจจยัท่ีทุกคนตอ้งการ 

บ้านที่น่าอยู่ 

ครอบครัวแสนสุข เพ่ือนรัก 

ความรักในครอบครัว 

เคารพและเช่ือฟังผูใ้หญ่ 

ภาคภูมิใจในครอบครัว 

การคบเพื่อน 

การเล่นกบัเพื่อน 

การท างานกบัเพื่อน 

การปฏิบติักบัเพื่อน 

การอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

ทุกคนมีความส าคญั 

ร่วมงานในเทศกาลส าคญั 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

วนัแม่ 

ความส าคญัของแม่ 

การปฏิบติัต่อแม่ 

สมเด็จพระบรมราชินี 

วนัแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

เพื่อนๆ ของหนู 

ของใชส่้วนตวั 

สถานท่ีนอกหอ้งเรียน 

คุณครูของหนู 

บุคลากรในโรงเรียน 

เด็กดีของโรงเรียน 

การปฏิบติัตามกฎของ
โรงเรียน 

การช่วยงานโรงเรียน 

หนา้ท่ีของนกัเรียน 

เรามาโรงเรียน โรงเรียนของเรา 

หอ้งเรียนของหนู 



๑๕๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือท่ีตั้ง 

ประเพณีส าคญั 

ชีวติความเป็นอยู ่

ความสมัพนัธข์องสมาชิกในชุมชน 

สถานท่ีส าคญั 

อาชีพต่างๆ 

ขา้ราชการ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พระภิกษุ 
ผูน้ าชุมชน 

ชุมชนของเรา 
บุคคลส าคญัในชุมชน 

วนัเดก็ , วนัครู 

เด็กดี 

วนัครู 

ศิษยท่ี์ดี 

การอยูร่่วมกบัคนอ่ืน
อยา่งมีความสุข 

วนัเด็ก 

สาระที ่๒ 
เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเดก็ 

วนั เดือน ปี 

วนัข้ึนปีใหม่ 

อายเุพิ่มข้ึน 

ของขวญัปีใหม่ 
พรปีใหม่ 

พอ่ของลูก 
 

การตอบแทนพระคุณของพ่อ 

วนัพอ่แห่งชาติ 

พระราชกรณียกิจ 

โครงการในพระราชด าริ 

วนัขึน้ปีใหม่ 
 

วนัพ่อ 
 

วฒันธรรมไทย 

ภาษาของเรา 

สัญลกัษณ์ประจ าชาติ 

สถาบนัหลกั 

เช้ือชาติ 
เมืองไทยกบั

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

เรารักกนัได้ 

การแสดงอารมณ์ 

ความเป็นมิตร 

ความสามคัคี 

ความเสียสละ 

ความห่วงใย 



๑๕๒ 
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[ 

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

การท าความสะอาด
พืช ผกั ผลไม ้              
ก่อนรับประทาน 

ประโยชน์ 

การปลูก การดูแล 

ช่ือ พืช ผกั ผลไม ้

ดอกไมก้บั
ผเีส้ือ 
 
ไมป้ระดบัท่ีรู้จกั 

ดอกไมท่ี้รู้จกั 
ประโยชน์ 

ฤดูร้อน 

ฤดูฝน 

ฤดูหนาว 

พืช ผกั ผลไม้ 

ไม้ดอก              
ไม้ประดบั 

ฤดูกาล 

สัตว์โลกน่ารัก กลางวนั กลางคืน 
 

ดนิ หนิ ทราย 

ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 

ท่ีอยูอ่าศยั 

อาหารของสัตว ์

กลางวนั 
 
กลางคืน 
 ดวงอาทิตย ์

ดวงจนัทร์ ดวงดาว 
 

ประเภทประโยชน์ของดิน 

ประเภทประโยชน์ของหิน 

ประเภทประโยชน์ของทราย 

การอนุรักษ ์ประโยชน์ 

อนัตรายจากสัตว ์

ปลาเงินปลาทอง 

กระต่าย 

เจา้ขนุทอง 

แมวเหมียว 

เจา้ตูบ 

สัตว์เลีย้ง 
ของเรา 

 
สาระที ่๓ 

ธรรมชาติรอบตัว 

การดูแลรักษา 

ประโยชน์ของกลางวนั 
กลางคืน 
 

ลกัษณะของดิน หินทรายใน
ทอ้งถ่ิน 

ธรรมชาติ
ที่สวยงาม 

แหล่งน ้า 

ป่าไม ้

ภูเขา 

ประโยชน์ 

การอนุรักษ ์

อนัตรายจากพืช ผกั 
ผลไม ้

ฝนและน า้ 

การใชน้ ้ าอยา่งเห็น
คุณค่า 

แหล่งน ้าธรรมชาติ 

ประโยชน์และโทษ 

การเกิดเมฆและฝน 

การสงัเกตปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

ลกัษณะ
ของ
อากาศใน
แต่ละวนั 

การเปล่ียนแปลงธรรมชาติใน
ฤดูต่างๆ 



๑๕๓ 
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ประเภทเคร่ืองใช ้

ประโยชน์ 

วธีิใช ้

วธีิเก็บรักษา 

ประเภทเคร่ืองมือ 

ความปลอดภยั  

กฎจราจร 

ทางอากาศ 

ทางน ้า 

ความส าคญั 

หนงัสือและส่ิงพมิพ ์

การฟังวิทยแุละโทรทศัน์ 

การใชโ้ทรศพัท ์

การใชจ้ดหมาย 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 

การคมนาคม 
 การส่ือสาร 

คดิเป็นเล่นสนุก 

การวดัความยาว 

การชัง่น ้าหนกั 

การตกัตวง 

การนบัเวลา 

การกะประมาณ
คาดคะเน 

ทางบก 

สาระที ่๔ 
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเดก็ 

เรารู้จกัตวัเลข 

วนั เดือน ปี 

บา้นเลขท่ี 

ทะเบียนรถ 

ในท่ีต่าง ๆ 

ธนบตัร และเงินเหรียญ 

สีท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ 

ส่ิงท่ีมีสีและไม่มีสี 

ประโยชน์ของสี 

ช่ือของสี 

ประเภทของสี 

เร่ืองของสี 

คดิได้ท าได้ 

การนบัเพิ่มนบัลด 

เรียงล าดบั 

ค่าของ ๑ ‟ ๑๐  

การเปรียบเทียบ 

รูปเรขาคณิต 



๑๕๔ 
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การก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๑-๓  (อายุ ๓ -๖ ปี) 
โรงเรียนบ้านนาแค สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ภาคเรียนที ่ ๑  รวม ๒๐  สัปดาห์  จ านวน ๑๐๐ วนั 
 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 
๑ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ปฐมนิเทศ 
 

 
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ปฐมนิเทศ 
 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ปฐมนิเทศ 
 

 
 
๒ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

หนูตวันอ้ย  
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

หนูนอ้ยน่ารัก 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

หนูจ๋าหนูหนูท าได ้

 
 
๓ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ช่ือของหนู  
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ช่ือของหนูก็มี 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ช่ือท่ีหนูรู้จกั 

 
 
๔ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ร่างกายของหนู  
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ร่างกายของฉนั 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ร่างกายของเรา 



๑๕๕ 
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หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 
๕ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

วนัวสิาขบูชา  
 
 

 

 
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

วนัวสิาขบูชา 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วนัวสิาขบูชา 

 
 
๖ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

หนูอยูโ่รงเรียน   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

หนูอยูโ่รงเรียน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

โรงเรียนของหนู 

 
 
๗ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ประสาทสัมผสัทั้ง 
๕ 

 
 
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ประสาทสัมผสัทั้ง 
๕ 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ประสาทสัมผสัทั้ง 
๕ 

 
 
๘ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ขา้วแสนอร่อย     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ขา้วแสนอร่อย 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ขา้วเอยขา้วสุก 

 
 
 



๑๕๖ 
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หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 
๙ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

อาหารแสนอร่อย  
 
 

   
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

อาหารดี 
มีประโยชน์ 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

เน้ือ นม ไข่ 

 
 

๑๐ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ผกัสดสะอาด     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ผกัแสนอร่อย 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ผกัจ๋าแสนน่ากิน 

 
 

๑๑ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

วนัเขา้พรรษา   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

วนัเขา้พรรษา 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วนัเขา้พรรษา 

 
 

๑๒ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ปลอดภยัไวก่้อน  
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ปลอดภยัไวก่้อน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ความปลอดภยั 

 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๑๓ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

สัตวเ์ล้ียงของหนู  
 
 

 

   
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

สัตวเ์ล้ียงของหนู 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

สัตวเ์ล้ียงท่ีหนูรัก 

 
 

๑๔ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

แม่จ๋า   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

คุณแม่ท่ีรัก 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

คุณแม่ท่ีรัก 

 
 

๑๕ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ฤดูฝน    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

เรารักฤดูฝน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

เรารักฤดูฝน 

 
 

๑๖ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ครอบครัวของหนู   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ครอบครัวของหนู 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ครอบครัวอบอุ่น 

 
 
 
 



๑๕๘ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 
หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๑๗ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ชุมชนของหนู  
 
 

 
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ชุมชนของหนู 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

สายใยชุมชน 

 
 

๑๘ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

บุคคลท่ีหนูรู้จกั   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

บุคคลท่ีหนูรู้จกั 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

อาชีพท่ีหนูรู้จกั 

 
 

๑๙ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

กลางวนักลางคืน    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

กลางวนักลางคืน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

กลางวนักลางคืน 

 
 

๒๐ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

พลงังาน    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

พลงังาน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

พลงังาน 

 
 
 
 



๑๕๙ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

การก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ช้ันอนุบาลปีที ่๑-๓  (อายุ ๓ -๖ ปี) 
โรงเรียนบ้านนาแค สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ภาคเรียนที ่ ๒  รวม ๒๐  สัปดาห์  จ านวน ๑๐๐ วนั 
 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๒๑ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ตาวเิศษ  
 
 

 

   
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ตาวเิศษ 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ตาวเิศษเห็นนะ 

 
 

๒๒ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

โลกไร้พรมแดน     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

โลกไร้พรมแดน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

โลกไร้พรมแดน 

 
 

๒๓ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ลอยกระทง   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ลอยกระทง 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ลอยกระทง 

 
 

๒๔ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

น ้าใส ๆ    
 
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

น ้าคือชีวิต 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

น ้าใสไหลเยน็ 



๑๖๐ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๒๕ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

พอ่จ๋า  
 
 

 

 
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

คุณพอ่ท่ีรัก 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

คุณพอ่ท่ีรักของหนู 

 
 

๒๖ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ผลไมน่้ากิน     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ผลไมแ้สนอร่อย 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ผลไมแ้สนอร่อย 

 
 

๒๗ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

อากาศ    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

อากาศ 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

อากาศรอบตวัหนู 

 
 

๒๘ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ฤดูหนาว    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ลมหนาว 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ลมหนาว 

 
 
 



๑๖๑ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๒๙ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

วนัข้ึนปีใหม่  
 
 

 

 
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

วนัข้ึนปีใหม่ 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วนัข้ึนปีใหม่ 

 
 

๓๐ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

วนัเด็ก-วนัครู   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

วนัเด็ก-วนัครู 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วนัเด็ก-วนัครู 

 
 

๓๑ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

เด็กดีมีวนิยั  
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

เด็กดีมีวนิยั 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

เด็กดีมีวนิยั 

 
 

๓๒ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ตน้ไมข้องหนู     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ตน้ไมข้องหนู 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ตน้ไมใ้หคุ้ณ 

 
 
 



๑๖๒ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๓๓ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

คมนาคม  
 
 

 

   
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

คมนาคม 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

คมนาคมแสน
ปลอดภยั 

 
 

๓๔ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

สีสันสวยงาม     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

สีสันสดใสโลก 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

สวยดว้ยสีสัน 

 
 

๓๕ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ส่ิงแวดลอ้ม    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ส่ิงแวดลอ้ม 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

 
 

๓๖ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

สนุกกบัตวัเลข     
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

สนุกกบัตวัเลข 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

คณิตคิดสนุก 

 
 
 



๑๖๓ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

 

หน่วย
ที่ 

 
ช้ัน/อายุ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวยั/สาระที่ 

เวลา / 
สัปดาห์ 

จ านวน
วนั 

 
สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 
 

๓๗ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

สนุกกบั
วทิยาศาสตร์ 

 
 
 

 

   
 
 

 

 
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

สนุกกบั
วทิยาศาสตร์ 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วทิยาศาสตร์น่า
เรียนรู้ 

 
 

๓๘ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

วนัมาฆบูชา   
 
 

 

   
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

วนัมาฆบูชา 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วนัมาฆบูชา 

 
 

๓๙ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ของเล่นของใช ้  
 
 

 

    
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ของเล่นของใช ้

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

ของเล่นของใช ้

 
 

๔๐ 

อนุบาล ๑ 
(๓-๔ ปี) 

ร้อนนกัพกัก่อน    
 
 

 

  
 
๑ 

 
 
๕ 

๑. สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
๒. ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๓. เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อาเซียนศึกษา 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

ร้อนนกัพกัก่อน 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

วนัสงกรานต ์
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ตารางกจิกรรมประจ าวนั 

ตารางกจิกรรมพฒันากระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวยั 
โรงเรียนบ้านนาแค 

 
เวลา จ านวนเวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น. 
 ๐๙.๒๐-๐๙-๓๐ น. 
๐๙.๓๐-๐๙.๕๐ น. 
๐๙.๕๐-๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น. 
๑๐.๒๐.๑๐.๕๐ น. 
๑๐.๕๐-๑๑.๑๐ น. 
๑๑.๑๐-๑๑.๔๐ น. 
๑๑.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
๑๔.๐๐-๑๔.๑๐ น. 
๑๔.๑๐-๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๓๐-๑๔.๕๐ น. 
๑๔.๕๐-๑๕.๐๐ น. 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

๓๐ นาที 
๓๐นาที 
๒๐ นาที 
๑๐ นาที 
๒๐ นาที 
๑๐ นาที 
๒๐ นาที 
๓๐ นาที 
๒๐ นาที 
๓๐ นาที 
๒๐ นาที 
๑๒๐ นาที 
๑๐ นาที 
๒๐ นาที 
๒๐ นาที 
๒๐ นาที 
๓๐ นาที 

รับเด็ก 
เคารพธงชาติ-สวดมนต ์
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
ตรวจสุขภาพ/นิทานคุณธรรม 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
รับประทานอาหารวา่งเชา้ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมกลางแจง้ 
กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 
/ลา้งมือ/เขา้หอ้งน ้ารับประทานอาหารกลางวนั 
เขา้หอ้งน ้า/แปรงฟัน/เตรียมตวัเขา้นอน 
นอนหลบัพกัผอ่น 
ต่ืนเก็บท่ีนอน/ลา้งหนา้/เขา้หอ้งน ้า 
กิจกรรมเกมการศึกษา 
ทบทวนทกัษะการเรียนรู้และด่ืมนม 
พฒันาสังคมนิสัยจดจ าส่ิงดี 
เตรียมตวักลบับา้น/ส่งเด็ก 
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การจดัประสบการณ์ 
  
 โรงเรียนบา้นนาแค จดัประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ  ๓‟ ๖  ปี  มีการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัปรัชญา และแนวทางจดัประสบการณ์ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ไม่จดัเป็น
รายวิชา  เป็นการจดักิจกรรมแบบบูรณาการโดยผา่นการเล่นเพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงดว้ย
ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ และใชว้ธีิการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  ไดแ้ก่  การสังเกต  การทดลอง  การปฏิบติัจริง  
การส ารวจ  การทศันศึกษา  การเชิญวทิยากร ฯลฯ ให้เด็กแต่ละคนไดมี้โอกาสเรียนรู้ของสมอง Brain Based 
Learning (BBL)  โรงเรียนบา้นนาแค  ไดใ้ชก้ระบวนการจดัประสบการณ์ท่ีพฒันาสติปัญญาจากแนวคิดของ  
โฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์  ท่ีเช่ือว่ามนุษยมี์ความสามารถทางสติปัญญาหลายดา้นท่ีเรียกว่า “พหุปัญญา” ไดแ้ก่  
ปัญญาดา้นภาษา  ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์  ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์  ปัญญาดา้นรอบรู้ธรรมชาติ  
ปัญญาด้านดนตรี/จงัหวะ  ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหว  ปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ปัญญาดา้นรู้จกัตนเอง  
เป็นแนวในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละวนัจะมีการจดั
กิจกรรมประจ าวนั  ดงัต่อไปน้ี 
  - กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจง้ 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
 การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั จะไม่จดัเป็นรายวิชา  แต่จดัในรูปของกิจกรรมบูรณาการ
ผา่นการเล่น เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ไดพ้ฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา กิจกรรมท่ีจดัให้เด็กในแต่ละวนั อาจใชช่ื้อเรียกกิจกรรมแตกต่างกนัไปในแต่ละโรงเรียน แต่
ทั้งน้ีประสบการณ์ท่ีจดัจะตอ้งครอบคลุมประสบการณ์ส าคญัท่ีก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั และ
ควรยดืหยุน่ใหมี้สาระการเรียนรู้ท่ีเด็กสนใจ และสาระการเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนด เม่ือเด็กไดรั้บประสบการณ์
ส าคญัและท ากิจกรรมในแต่ละหวัเร่ืองแลว้ เด็กควรจะเกิดแนวคิดตามท่ีไดเ้สนอแนะในหลกัสูตร 
 ส าหรับการน าแนวคิดจากนวตักรรมต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัประสบการณ์ ผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจ
นวตักรรมนั้น ๆ แต่ละนวตักรรมจะมีจุดเด่นของตนเอง แต่โดยภาพรวมแลว้ นวตักรรมส่วนใหญ่จะยึดเด็ก
เป็นส าคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็กจะเป็นหัวใจส าคญัในแต่ละนวตักรรม ต่อไปน้ีคือตวัอย่าง
นวตักรรมท่ีเขา้มามีบทบาทในการศึกษาระดบัปฐมวยั 
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การสอนแบบโครงการ (Project  Approach) คือ การศึกษาสืบคน้ลงลึกในเร่ืองท่ีเด็กสนใจ หรือทั้ง
ผูส้อนและเด็กสนใจ แบ่งเป็น  ๓ ระยะ คือ ระยะเร่ิมตน้โครงการ ระยะพฒันาโครงการ และระยะสรุป
โครงการ  ซ่ึงในแต่ละระยะประกอบดว้ยการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน้ การน าเสนอ และจดั
แสดง 
 การสอนภาษาโดยรวม/ธรรมชาติ (Whole  Language) นวตักรรมน้ีมีปรัชญาความเช่ือวา่การสอน
ภาษาให้กบัเด็กนั้น ตอ้งเป็นการสอนภาษาท่ีส่ือความหมายกบัเด็ก ผูส้อนตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียน เด็กจึงจะเรียนรู้ภาษาไดดี้และเด็กควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยภาษาท่ีส่ือ
ความหมาย มีการจดัส่ือเพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติท่ีสุด ไม่ใช่การท า
แบบฝึกปฏิบติั 
 การสอนตามแนวคิด วอลดอร์ฟ (Waldorf) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ เด็กปฐมวยัเรียนรู้จากการเลียนแบบ 
ผูส้อนตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเด็ก จุดมุ่งหมายของวอลดอร์ฟ คือ ช่วยให้มนุษยบ์รรลุศกัยภาพสูงสุดท่ีตนมี 
พฒันามนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยท่ี์ดี มีสังคมท่ีสมบูรณ์ โดยเนน้ในเร่ืองจิตวิญญาณ ความรู้สึก เนน้การสร้างเจตคติ
ในตวัเด็ก เนน้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีท าจากธรรมชาติ 
 การสอนตามแนวคิด นีโอ-ฮิวแมนิส (Neo-Humanist) แนวคิดน้ีเช่ือวา่ เด็กเปรียบเสมือนก่ิงไมอ่้อน 
ๆ ท่ีดดัได ้เพราะฉะนั้นจึงควรให้ความสนใจกบัการศึกษาระดบัปฐมวยัยิ่งกวา่การศึกษาระดบัใด ๆ การจะ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได้นั้น เกิดจากศกัยภาพ  ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ ความมีน ้ าใจ และวิชาการ 
กระบวนการเรียนรู้จะอาศยัหลกั ๔ ขอ้ คือ คล่ืนสมองต ่า การประสานกันของเซลล์สมอง ภาพพจน์ต่อ
ตนเอง และการใหค้วามรู้สึก 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวยันอกจากจัดตามตารางกิจกรรมประจ าวนัแล้ว                      
ยงัไดจ้ดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้  ไดแ้ก่  กิจกรรมโยคะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  คอมพิวเตอร์  และภาษาองักฤษ  
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้แต่กิจกรรมสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง 
 จากปรัชญาของหลกัสูตร  “พฒันาการดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมดี  เทคโนโลยี  ทนัสมยั”  และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมน าความรู้  เป็นการพฒันาเด็กโดยใชคุ้ณธรรม
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลกั  ๘  คุณธรรมพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ขยนั  ประหยดั  ซ่ือสัตย ์ มี
วนิยั  สุภาพ  สะอาด  สามคัคี  มีน ้ าใจ  จากแนวการจดัประสบการณ์ดงักล่าวมุ่งให้เด็กไดพ้ฒันาการร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  เพื่อพฒันาเด็กไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
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แนวการจัดประสบการณ์ 

 ปรัชญาหลกัสูตร  
 ร่าเริงแจ่มใส     พลานามยัสมบูรณ์    เพิ่มพูนสติปัญญา     พฒันาคุณธรรม     นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง  

       

       

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  การจัดประสบการณ์พฒันาการเรียนรู้ของสมอง 
                1. ขยนั  Brain Based Learning (BBL) พฒันาปัญญา 8 ด้าน (พหุ

ปัญญา) 
                2. ประหยดั                           1. ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ 
                3. ซ่ือสัตย ์                           2. ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ 
                4. มีวนิยั                           3. ปัญญาดา้นภาษา 
                5. สุภาพ                           4. ปัญญาดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                6. สะอาด                            5. ปัญญาดา้นดนตรีและจงัหวะ 
                7. สามคัคี                           6. ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย 
                8. มีน ้าใจ                           7. ปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

                            8. ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง 
       

  การจัดกจิกรรมประจ าวนั    

       

   กจิกรรมหลกั  6  กจิกรรม    

 1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ    
2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์    
3. กิจกรรมเสรี    
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์    
5. กิจกรรมกลางแจง้    
6. กิจกรรมเกมการศึกษา    

       

       

พฒันาการ  พฒันาการ  พฒันาการ  พฒันาการ 
ร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  สติปัญญา 



๑๖๘ 
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แนวการจัดประสบการณ์พฒันาปัญญา  ๘  ด้าน (พหุปัญญา) 
แนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 

๑. ปัญญา
ด้านภาษา 

๒. ปัญญา
ด้าน
ตรรกะ
และคณติ

ฯ 

๓. ปัญญา
ด้านมิติ
สัมพนัธ์ 

๔. ปัญญา
ด้านรอบรู้
ธรรมชาติ 

๕. ปัญญา
ด้าน
ดนตรี/
จังหวะ 

๖. ปัญญา
ด้านการ
เคล่ือนไหว 

๗. ปัญญา
ด้านมนุษย
สัมพนัธ์ 

๘. ปัญญา
ด้านเข้าใจ
ตนเอง 

การใช้ภาษา
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การใช้
ตัวเลขการ

คิด
ค านวณ 

การคิด
ดัดแปลงมี

ภาพ
จ าลองใน
สมองไป
ใช้ได้ 

รอบรู้ใน
ส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติ ไม่

มีชีวติ 

ความไวต่อ
ระดับเสียง
ท านอง/
จังหวะ
ดนตรี 

การ
ควบคุม
การ

เคล่ือนไหว
ของ

ร่างกาย 

เห็นใจผู้อ่ืน
และเข้า
สังคมได้ 

กระตุ้น
ตนเองคิด

ใน
ทางบวก
และการมี
สมาธิ 

- เข้าใจค าส่ัง 
- ความหมาย 
  ของค า 
- ภาษา 
  ส่ือสาร 
  ความคิด 
- ภาษา 
  ส่ือสาร 
  อารมณ์  
  ความรู้สึก 
- ฟัง เล่า 
  นิทาน  

ฯลฯ 
 
 
 

- ตัวเลข 
- ค านวณ 
- การยืม 
- การลด 
- การ
จ าแนก 
- การ 
  เปรียบ 
  เทยีบ  

ฯลฯ 

- ต าแหน่ง 
- ทิศทาง 
- รูปร่าง 
  ลกัษณะ 
- งาน
ศิลปะ 

ฯลฯ 

- การ  
  
เปลีย่นแปลง 
  ส่ิงแวดล้อม 
- การใช้ 
  ส่ิงแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ 
  ส่ิงแวดล้อม 

ฯลฯ 

- จังหวะ 
  ดนตรี 
- ท านอง 
  เพลง 
- 
เสียงเพลง 

ฯลฯ 

- การใช้ 
  กล้ามเน้ือ 
  ใหญ่ 
- การใช้ 
  กล้ามเน้ือ 
  เลก็ 

ฯลฯ 

-ท า
กจิกรรม 
  กลุ่ม 
- การ 
  
แลกเปลีย่น 
  ความ 
  คิดเห็น 
- เอือ้เฟ้ือ 
  แบ่งปัน 
- เป็นผู้น า 
  ผู้ตาม 

ฯลฯ 

- ตั้งใจ 
  ท างาน 
- ท างาน
ได้ 
  ส าเร็จ 

ฯลฯ 

 



๑๖๙ 
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
 หลกัการส าคญัในการจดัหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ คือ ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั ความ
สะอาด เป้าหมายการพฒันาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตวัของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น 
มัน่ใจ และมีความสุข โรงเรียนไดแ้บ่งเน้ือท่ีใหเ้หมาะสม  ดงัน้ี 

๑.  พืน้ทีอ่ านวยความสะดวกเพ่ือเด็กและครู 
๑.๑  ท่ีแสดงผลงานของเด็ก 
๑.๒  ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก 
๑.๓  ท่ีเก็บเคร่ืองใชส่้วนตวัเด็ก 
๑.๔  ท่ีเก็บเคร่ืองใชข้องครู 
๑.๕ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอน หรือส่ิงทีเด็กสนใจ 

๒.  พืน้ทีป่ฏบิัติกจิกรรมและการเคล่ือนไหว พื้นท่ีน้ีจะใชท่ี้วา่งกลางหอ้งเรียน 

๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ มุมเหล่าน้ีโรงเรียนไดจ้ดัให้มีของเล่น ไวเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของเด็ก โดยมีการผลดัเปล่ียนของเล่นตามมุมทุกสัปดาห์ และใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการจดัมุมของเล่น 
มุมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัใหเ้ด็ก  ไดแ้ก่ 

๓.๑  มุมบล็อก จดัใหมี้บล็อกไมข้นาดและรูปทรงแตกต่างกนัส าหรับใหเ้ด็กไดน้ ามาต่อประกอบกนั  
เป็นส่ิงต่างๆ ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 
๓.๒  มุมหนงัสือ จดัใหมี้หนงัสือท่ีมีรูปภาพสีสันสวยงาม ท่ีใชป้ระกอบในการเล่นนิทาน มีแบบฝึก
เขียนพยญัชนะไทย 
๓.๓   มุมบทบาทสมมุติ มุมน้ีจะจดัแยกเป็นมุมยอ่ย ไดแ้ก่ มุมบา้น มุมหมอ มุมร้านคา้ 
๓.๔   มุมวทิยาศาสตร์ ไดจ้ดัรวบรวมส่ิงของต่างๆท่ีเด็กสนใจมาจดัไว ้
๓.๕   มุมศิลปะ จดัใหมี้ สีน ้า สีเทียน พูก่นั รูปป้ันปูนปลาสเตอร์ ดินน ้ ามนั ให้เด็กไดแ้สดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี 

๔.   พืน้ทีน่อกห้องเรียน 
๔.๑ สนามเด็กเล่น ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นประเภทปีนป่าย ทรงตวั สนุกสนาน มีพื้นท่ีส าหรับวิง่
เล่นเพียงพอ และไม่เกิดอนัตรายต่อเด็ก 
๔.๒  ท่ีพกัผอ่น  ไดจ้ดัโตะ๊มา้หินอ่อนไวต้ามร่มไม ้ท่ีเพียงพอส าหรับเด็ก 
๔.๓   บริเวณธรรมชาติ มีการปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั พืชผกัสวนครัวตามฤดูกาล 

 
 



๑๗๐ 
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การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 

 ส่ือ  เป็นตวักลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวเน้ือหาจากผูส่้งไปยงัผูรั้บในการเรียนสอน ส่ือเป็นตวักลาง
น าความรู้จากผูส้อนสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้ช่วยให้เด็กไดรั้บประสบการณ์
ตรง ท าให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเขา้ใจยากกลายเป็นรูปธรรมท่ีเด็กเขา้ใจง่าย เรียนรู้ไดง่้าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน 
เกิดการเรียนรู้และคน้พบดว้ยตวัเอง 

ส่ือประกอบการจดักจิกรรม 
 ส่ือประกอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ควรมีส่ือทั้งท่ีเป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ ทั้งท่ีเป็นส่ือของจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือท่ีอยูใ่กล้
ตวัเด็ก ส่ือท่ีสะทอ้นวฒันธรรม ส่ือท่ีปลอดภยัต่อตวัเด็ก ส่ือเพื่อพฒันาเด็กในดา้นต่างๆ ให้ครบทุกดา้น ส่ือท่ี
เอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า  โดยการจดัการใช้ส่ือเร่ิมตน้จาก  ส่ือของจริง  ภาพถ่าย  ภาพ
โครงร่าง และสัญลักษณ์  ทั้งน้ีการใชส่ื้อตอ้งเหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ
สนใจและความตอ้งการของเด็กท่ีหลากหลาย ตวัอยา่งส่ือประกอบการจดักิจกรรม  มีดงัน้ี 

กจิกรรมเสรี / เล่นตามมุม 
 ๑.  มุมบทบาทสมมุติ  อาจจดัเป็นมุมเล่น  ดงัน้ี 

๑.๑  มุมบ้าน 
- ของเล่นเคร่ืองใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจ าลอง เช่น เตา กระทะ ครก กาน ้ า เขียง มีด

พลาสติก หมอ้ จาน ชอ้น ถว้ยชาม กะละมงั 
- เคร่ืองเล่นตุก๊ตา เส้ือผา้ตุก๊ตา เตียง เปลเด็ก ตุก๊ตา 
- เคร่ืองแต่งบา้นจ าลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเคร่ืองแป้ง หมอนอิง กระจกขนาดเห็นเต็มตวั หว ี

ตลบัแป้ง 
- เคร่ืองแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆท่ีใชแ้ลว้ เช่น ชุดเคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ชุดเส้ือผา้ผูใ้หญ่ชาย

และหญิง รองเทา้ กระเป๋าถือท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
- โทรศพัท ์เตารีดจ าลอง ท่ีรีดผา้จ าลอง 
- ภาพถ่ายและรายการอาหาร 
๑.๒  มุมหมอ 
- เคร่ืองเล่นจ าลองแบบเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การรักษาผูป่้วย เช่น หูฟัง เส้ือคลุมหมอ 
- อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 
๑.๓  มุมร้านค้า 
- กล่องและขวดผลิตภณัฑต่์างๆท่ีใชแ้ลว้ 
- อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เคร่ืองคิดเลข ลูกคิด ธนบตัรจ าลอง ฯลฯ 



๑๗๑ 
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๑.๔ มุมบลอ็ก 
- ไมบ้ล็อกหรือแท่งไมท่ี้มีขนาดแลรูปร่างต่างๆ กนั จ  านวนตั้งแต่ ๕๐ ช้ินข้ึนไป 
- ของเล่นจ าลอง เช่น รถยนต ์เคร่ืองบิน รถไฟ คน สัตว ์ตน้ไม ้ฯลฯ 
- ภาพถ่ายต่างๆ 
- ท่ีจดัเก็บไมบ้ล็อกหรือแท่งไมอ้าจเป็นชั้น ลงัไมห้รือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด 
๑.๕ มุมหนังสือ 
- หนงัสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนงัสือภาพท่ีมีค าและประโยคสั้นๆพร้อมภาพ 
- ชั้นหรือท่ีวางหนงัสือ 
- อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เส่ือ พรม หมอน 
- สมุดเซ็นยมืหนงัสือกลบับา้น 
- อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
- อุปกรณ์เสริม  เช่น เคร่ืองเล่นเทป ตลบัเทปนิทานพร้อมหนงัสือนิทาน หูฟัง 
๑.๖ มุมวทิยาศาสตร์  หรือ มุมธรรมชาติศึกษา 
- วสัดุต่างๆจากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่างๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ 
- เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการส ารวจ สังเกต ทดลอง เช่น แวน่ขยาย แม่เหล็ก เขม็ทิศ เคร่ืองชัง่ ฯลฯ 

กจิกรรมสร้างสรรค์  ควรมีวสัดุอุปกรณ์  ดงัน้ี 
๑. การวาดภาพและระบายสี 
- สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม ้สีชอลก์  สีน ้า 
- พูก่นัขนาดใหญ่ ( ประมาณเบอร์ ๑๒ ) 
- กระดาษ 
- เส้ือคลุมหรือผา้กนัเป้ือน 
๒. การเล่นกบัสี 
- การเป่าสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ สีน ้า 
- การหยดสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ พูก่นั สีน ้า 
- การพบัสี มี กระดาษ สีน ้า พูก่นั 
- การเทสี มี กระดาษ สีน ้า 
- การละเลงสี มี กระดาษ สีน ้า แป้งเปียก 
๓. การพมิพ์ภาพ 
- แม่พิมพต่์างๆ จากของจริง  เช่น น้ิวมือ ใบไม ้กา้นกลว้ย ฯลฯ 
- แม่พิมพจ์ากวสัดุอ่ืนๆ เช่น เชือก เส้นดา้ย ตรายาง ฯลฯ 
- กระดาษ ผา้เช็ดมือ สีโปสเตอร์ ( สีน ้า สีฝุ่ น ฯลฯ ) 



๑๗๒ 
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๔. การป้ัน  เช่น ดินน ้ามนั ดินเหนียว แป้งโดว ์แผน่รองป้ัน แม่พิมพรู์ปต่างๆ ไมน้วดแป้ง ฯลฯ 
๕. การพบั  ฉีก  ตดัปะ เช่น กระดาษ หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีจะใชพ้บั ฉีก ตดั ปะ กรรไกรขนาดเล็ก

ปลายมน กาวน ้าหรือแป้งเปียก ผา้เช็ดมือ ฯลฯ 
๖. การประดิษฐ์เศษวสัดุ เช่น เศษวสัดุต่างๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา้ เศษไม ้กาว 

กรรไกร สี ผา้เช็ดมือ ฯลฯ 
๗. การร้อย  เชน ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดดา้ย ฯลฯ 
๘. การสาน  เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์  พลาสติกช้ินเล็กๆ รูปทรงต่างๆ ผูเ้ล่นสามารถน ามาต่อเป็น

รูปแบบต่างๆ ตามความตอ้งการ 
๑๐. การสร้างรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูท่ีใชห้นงัยางหรือเชือกผกูดึง ใหเ้ป็น

รูปร่างต่างๆ 
เกมการศึกษา  ตวัอยา่งส่ือประเภทเกมการศึกษา  มีดงัน้ี 

๑. เกมจับคู่ 
- จบัคู่รูปร่างท่ีเหมือนกนั 
- จบัคู่ภาพเงา 
- จบัคู่ภาพท่ีซ่อนอยูใ่นภาพหลกั 
- จบัคู่ส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ส่ิงท่ีใชคู้่กนั 
- จบัคู่ภาพส่วนเตม็กบัส่วนยอ่ย 
- จบัคู่ภาพกบัโครงร่าง 
- จบัคู่ภาพช้ินส่วนท่ีหายไป 
- จบัคู่ภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกนั 
- จบัคู่ภาพท่ีซอ้นกนั 
- จบัคู่ภาพสัมพนัธ์แบบตรงกนัขา้ม 
- จบัคู่ภาพสมมาตรกนั 
- จบัคู่แบบอุปมาอุปไมย 
- จบัคู่แบบอนุกรม 
๒. เกมภาพตัดต่อ 
- ภาพตดัต่อท่ีสัมพนัธ์กบัหน่วยการเรียนต่างๆ เช่น ผลไม ้ผกั ฯลฯ 
๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
- ภาพส่ิงต่างๆท่ีน ามาจดัเป็นพวกๆ 
- ภาพเก่ียวกบัประเภทของใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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๔. เกมวางภาพต่อปลาย ( โดมิโน ) 
- โดมิโนภาพเหมือน 
- โดมิโนภาพสัมพนัธ์ 
๕. เกมเรียงล าดับ 
- เรียงล าดบัภาพเหตุการณ์ต่อเน่ือง 
- เรียงล าดบัขนาด 
๖. เกมศึกษารายละเอยีดของภาพ  ( ลอตโต ) 
๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพนัธ์ ( เมตริกเกม ) 
๘. เกมพืน้ฐานบวก 

 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์ / กจิกรรมในวงกลม  ตวัอยา่งส่ือ มีดงัน้ี 
1. ส่ือของจริงท่ีอยูใ่กลต้วัและส่ือจากธรรมชาติหรือวสัดุทอ้งถ่ิน เช่น ตน้ไม ้ ใบไม ้ เปลือกหอย 

เส้ือผา้ ฯลฯ 
2. ส่ือท่ีจ  าลองข้ึน เช่น ลูกโลก ตุก๊ตาสัตว ์ฯลฯ 
3. ส่ือประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนงัสือภาพ ฯลฯ 
4. ส่ือเทคโนโลย ีเช่น วทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง โทรศพัท ์ฯลฯ 

กจิกรรมกลางแจ้ง   ตวัอยา่งส่ือ  มีดงัน้ี 
1. เคร่ืองเล่นสนาม เช่น เคร่ืองเล่นส าหรับปีนป่าย เคร่ืองเล่นประเภทลอ้เล่ือน ฯลฯ 
2. ท่ีเล่นทาย มีทรายละเอียด เคร่ืองเล่นทราย เคร่ืองตวง ฯลฯ 
3. ท่ีเล่นน ้า เส้ือคลุมหรือผา้กนัเป้ือนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน ้า เช่น ถว้ยตวง ขวดต่างๆ สายยาง 

กรวยกรอกน ้า ตุก๊ตายาง ฯลฯ 
 

กจิกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  ตวัอยา่งส่ือ  มีดงัน้ี 
1. เคร่ืองเคาะจงัหวะ เช่น ฉ่ิง เหล็กสามเหล่ียม กรับ ร ามะนา กลอง ฯลฯ 
2. อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น หนงัสือพิมพ ์ริบบิ้น ห่วงหวาย ถุงทราย ฯลฯ 

การเลือกส่ือ   มีวธีิการเลือกส่ือ  ดงัน้ี 
1. เลือกใหต้รงกบัจุดมุ่งหมายและเร่ืองท่ีสอน 
2. เลือกใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
3. เลือกใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินท่ีเด็กอยูห่รือสถานภาพของสถานศึกษา 
4. มีวธีิการใชง่้าย และน าไปใชไ้ดห้ลายกิจกรรม 
5. มีความถูกตอ้งตามเน้ือหาและทนัสมยั 
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6. มีคุณภาพดี  เช่น ภาพชดัเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใชสี้สะทอ้นแสง 
7. เลือกส่ือท่ีเด็กเขา้ใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซบัซอ้น 
8. เลือกส่ือท่ีสามารถสัมผสัได ้
9. เลือกส่ือเพื่อใชฝึ้ก และส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น และกลา้แสดงความคิดเห็นดว้ยความมัน่ใจ 

การจัดหาส่ือ   สามารถจดัหาไดห้ลายวธีิ คือ 
1. จดัหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่างๆเช่นศูนยส่ื์อของสถานศึกษาของรัฐบาลหรือสถานศึกษา

เอกชน ฯลฯ 
2. จดัซ้ือส่ือและเคร่ืองเล่นโดยวางแผนการจดัซ้ือตามล าดบัความจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับ

งบประมาณท่ีทางสถานศึกษาสามารถจดัสรรใหแ้ละสอดคลอ้งกบัการจดัประสบการณ์ 
3. ผลิตส่ือและเคร่ืองเล่นข้ึนใชเ้องโดยใชว้สัดุท่ีปลอดภยัและหาง่ายเป็นเศษวสัดุเหลือใชท่ี้มีอยูใ่น

ท้องถ่ินนั้นๆ  เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นป้ายโฆษณา รูปภาพจาก
หนงัสือนิตยสารต่างๆ เป็นตน้ 

ขั้นตอนการด าเนินการผลติส่ือส าหรับเด็ก   มีดงัน้ี 
1. ส ารวจความตอ้งการของการใชส่ื้อใหต้รงกบัจุดประสงค ์สาระการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีจดั 
2. วางแผนการผลิตโดยก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของส่ือให้เหมาะสมกับว ัยและ

ความสามารถของเด็ก ส่ือนั้นจะตอ้งมีความคงทนแขง็แรง ประณีตและสะดวกต่อการใช ้
3. ผลิตส่ือตามรูปแบบท่ีเตรียมไว ้
4. น าส่ือไปทดลองใชห้ลายๆคร้ังเพื่อหาขอ้ดี ขอ้เสีย จะไดป้รับปรุงแกไ้ขให้ดียิง่ข้ึน 
5. น าส่ือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชจ้ริง 

 

การใช้ส่ือ   ด าเนินการดงัน้ี 
๑. การเตรียมพร้อมก่อนใช้ส่ือ  มีขั้นตอน  คือ 
๑.๑   เตรียมตัวผู้สอน 
- ผูส้อนจะตอ้งศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนวา่จะจดักิจกรรมอะไรบา้ง 
- เตรียมจดัหาส่ือและศึกษาวธีิการใชส่ื้อ 
- จดัเตรียมส่ือและวสัดุอ่ืนๆท่ีจะตอ้งใชร่้วมกนั 
- ทดลองใชส่ื้อก่อนน าไปใชจ้ริง 
๑.๒  เตรียมตัวเด็ก 
- ศึกษาความรู้พื้นฐานของเด็กใหส้ัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีจะสอน 
- เร้าความสนใจเด็กโดยใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน 
- ใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบ รู้จกัใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรค ์ไม่ใช่ท าลาย เล่นแลว้เก็บใหถู้กท่ี 
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๑.๓  เตรียมส่ือให้พร้อมก่อนน าไปใช้ 
- จดัล าดบัการใชส่ื้อวา่จะใชอ้ะไรก่อนหรือหลงั เพื่อความสะดวกในการสอน 
- ตรวจสอบและเตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมท่ีจะใชไ้ดท้นัที 
- เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัส่ือ 

๒.  การน าเสนอส่ือ   เพื่อใหบ้รรลุผลโดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 ๒.๑    สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจใหเ้ด็กก่อนจดักิจกรรมทุกคร้ัง 
 ๒.๒  ใชส่ื้อตามล าดบัขั้นของแผนการจดักิจกรรมท่ีก าหนดไว ้
 ๒.๓  ไม่ควรใหเ้ด็กเห็นส่ือหลายๆชนิดพร้อมๆกนั เพราะจะท าใหเ้ด็กไม่สนใจกิจกรรมท่ีสอน 

๒.๔  ผูส้อนควรยืนอยู่ดา้นขา้งหรือด้านหลงัของส่ือท่ีใช้กบัเด็ก ผูส้อนไม่ควรยืนหันหลงัให้เด็ก 
จะตอ้งพูดคุยกบัเด็กและสังเกตความสนใจของเด็กพร้อมทั้งส ารวจขอ้บกพร่องของส่ือท่ีใช้เพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ๒.๕  เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดร่้วมใชส่ื้อ 

ข้อควรระวงัในการใช้ส่ือในการเรียนการสอน   การใชส่ื้อในระดบัปฐมวยัควรระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี 
 ๑.  วสัดุทีใ่ช้   ตอ้งไม่มีพิษ ไม่หกั และแตกง่าย มีพื้นผวิเรียบ ไม่เป็นเส้ียน 

๒.ขนาดไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะยากต่อการหยิบยกอาจจะตกลงมาเสียหายแตกเป็น
อนัตรายต่อเด็กหรือใชไ้ม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เกา้อ้ีท่ีใหญ่หรือสูงเกินไป  และไม่
ควรมีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะน าไปอมหรือกลืนท าให้ติดคอหรือไหลลงทอ้งได ้ เช่น ลูกปัดเล็ก
ลูกแกว้เล็ก ฯลฯ 
๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหล่ียม เป็นสันน า้หนัก  ไม่ควรมีน ้าหนกัมาก เพราะเด็กยก

หรือ หยบิไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็นอนัตรายต่อตวัเด็ก 
๔.ส่ือทีเ่ป็นอนัตรายต่อตัวเด็ก  เช่น  สารเคมี วตัถุไวไฟ ฯลฯ 
๕. สีทีเ่ป็นอันตรายต่อสายตา  เช่น  สีสะทอ้นแสง ฯลฯ 

การประเมินการใช้ส่ือ 
 ควรพิจารณาจากองคป์ระกอบ ๓ ประการ คือ ผูส้อน เด็ก และส่ือ เพื่อจะไดท้ราบวา่ส่ือนั้นช่วยให้
เด็กเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  จะไดน้ ามาปรับปรุงการผลิตและการใชส่ื้อใหดี้ยิง่ข้ึน โดยใชว้ธีิสังเกต  ดงัน้ี 

1. ส่ือนั้นช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 
2. เด็กชอบส่ือนั้นเพียงใด 
3. ส่ือนั้นช่วยใหก้ารสอนตรงกบัจุดประสงคห์รือไม่ถูกตอ้งตามสาระการเรียนรู้และทนัสมยั

หรือไม่ 
4. ส่ือนั้นช่วยใหเ้ด็กสนใจมากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
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การเกบ็  รักษา  และซ่อมแซมส่ือ 
 การจดัเก็บส่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กฝึกการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจดักลุ่ม  ส่งเสริมความ
รับผดิชอบ ความมีน ้าใจ  ช่วยเหลือ ผูส้อนไม่ควรใชก้ารเก็บส่ือเป็นการลงโทษเด็ก โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. เก็บส่ือใหเ้ป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะ ประเภทของส่ือ ส่ือท่ีเหมือนกนั จดัเก็บ
หรือจดัวางไวด้ว้ยกนั 

2. วางส่ือในระดบัสายตาของเด็ก เพื่อใหเ้ด็กหยบิใช ้จดัเก็บไดด้ว้ยตนเอง 
3. ภาชนะท่ีจดัเก็บส่ือควรโปร่งใสเพื่อใหเ้ด็กมองเห็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในไดง่้ายและควรมีมือจบัเพื่อให้

สะดวกในการขนยา้ย 
4. ฝึกใหเ้ด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีท่ีเป็นสัญลกัษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทส่ือ เพื่อใหเ้ด็ก

จะไดเ้ก็บเขา้ท่ีไดถู้กตอ้ง  การใชส้ัญลกัษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลกัษณ์
ควรใชส่ื้อของจริง  ภาพถ่ายหรือส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่าง หรือ ภาพประจุด  หรือบตัรค า
ติดคู่กบัสัญลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5. ตรวจสอบส่ือท่ีใชแ้ลว้ทุกคร้ังวา่มีสภาพสมบูรณ์  จ  านวนครบถว้นหรือไม่ 
6. ซ่อมแซมส่ือท่ีช ารุด  และท าเติมส่ือท่ีขาดหายไปใหค้รบชุด 

 

การพฒันาส่ือ 
 การพฒันาส่ือเพื่อใช้ประกอบการจดักิจกรรมในระดบัปฐมวยันั้น  ก่อนอ่ืนควรได้ส ารวจขอ้มูล  
สภาพปัญหาต่างๆของส่ือทุกประเภทท่ีใชอ้ยูว่า่มีอะไรบา้งท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพื่อจะไดป้รับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการ 
 แนวทางการพฒันาส่ือ  ควรมีลกัษณะ เฉพาะ  ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงส่ือให้ทนัสมยัเขา้กบัเหตุการณ์ ใชไ้ดส้ะดวก ไม่ซบัซ้อนเกินไป เหมาะสมกบัวยัของ
เด็ก 

2. รักษาความสะอาดของส่ือ ถา้เป็นวสัดุท่ีลา้งน ้าได ้ เม่ือใชแ้ลว้ควรไดล้า้งเช็ด หรือปัดฝุ่ นให้
สะอาด เก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยบิใชง่้าย 

3. ถา้เป็นส่ือท่ีผูส้อนผลิตข้ึนมาใชเ้องและผา่นการทดลองใชม้าแลว้ควรเขียนคู่มือประกอบการใช้
ส่ือนั้น โดยลอกช่ือส่ือ ประโยชน์และวธีิใชส่ื้อ  รวมทั้งจ  านวนช้ิน ส่วนของส่ือในชุดนั้นและ
เก็บคู่มือไวใ้นซองหรือถุง พร้อมส่ือท่ีผลิต 

4. พฒันาส่ือท่ีสร้างสรรค ์ ใชไ้ดอ้เนกประสงค ์ คือ เป็นไดท้ั้งส่ือเสริมพฒันาการและเป็นของเล่น
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
 



๑๗๗ 

 

 
หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

การประเมนิพฒันาการ 
 การประเมินพฒันาการ  หมายถึง  กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม แลว้จด
บนัทึกลงในเคร่ืองมือท่ีผูส้อนสร้างข้ึนหรือก าหนดอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออก
ในแต่ละคร้ัง  เป็นขอ้มูลในการพฒันากิจกรรมใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติตาม
ตารางกิจกรรมประจ าวนั และครอบคลุมพฒันาการของเด็กทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา เพื่อน าผลมาใชใ้นการจดักิจกรรม หรือประสบการณ์พฒันาเด็กใหเ้ต็มตามศกัยภาพของแต่ละ
คน ดว้ยเหตุน้ีมีผูส้อนซ่ึงเป็นผูท่ี้จะท าหน้าท่ีประเมินพฒันาการเด็กจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจใน
พฒันาการเด็กวยัเป็นอย่างดี  และตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของการประเมินอยา่งละเอียดวา่จะประเมินเม่ือไหร่
และอยา่งไร  ตอ้งมีความสามารถในการเลือกเคร่ืองมือและวธีิการท่ีจะใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จึงจะท าให้ผลของ
การประเมินนั้นเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ การประเมินพฒันาการอาจท าไดห้ลายวิธี  แต่วิธีท่ีง่ายต่อการปฏิบติั
และนิยมใชก้นัมาก  คือ  การสังเกต  ซ่ึงตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งสม ่าเสมอ อาจ
กล่าวไดว้า่ผูส้อนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

หลกัการประเมินพฒันาการของเดก็ 
1. ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันาการเด็ก 
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 
3. สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
4. ประเมินอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใชเ้คร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
5. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะกบัเด็ก  รวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูลหลายๆดา้น 

ไม่ควรใชก้ารทดสอบ 

ขั้นตอนการประเมินพฒันาการ 
 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  จะตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ศึกษา และท าความเขา้ใจพฒันาการของเด็กในแต่ละช่วงอายทุุกดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดงัปรากฏในหลกัสูตรการศึกษาเด็กปฐมวยั  พุทธศกัราช ๒๕๖๐  อยา่งละเอียด 
จึงจะท าใหด้ าเนินการประเมินพฒันาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงตามความจริง 
 ๒.วางแผนเลือกใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับใช้บนัทึกและประเมินพฒันาการ เช่น 
แบบบนัทึกพฤติกรรมเหมาะท่ีจะใช้บนัทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวนั เหมาะกับการบนัทึก
กิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวนั  การบนัทึกการเลือกของเด็กเหมาะส าหรับใชบ้นัทึก
ลกัษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาท่ีเด็กมีต่อส่ิงต่างๆรอบตวั  เป็นตน้  ดงันั้น  จึงเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีจะเลือกใช้
เคร่ืองมือประเมินพฒันาการใหเ้หมาะสม เพื่อจะไดผ้ลของพฒันาการท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการ 
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หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านนาแค 

            ๓. ด าเนินการประเมินและบนัทึกพฒันาการหลงัจากท่ีไดว้างแผนและเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใชป้ระเมิน
และบนัทึกพฒันาการแล้ว  ก่อนจะลงมือประเมินและบนัทึกจะต้องอ่านคู่มือหรือค าอธิบายวิธีการใช้
เคร่ืองมือนั้นๆ อยา่งละเอียด  แลว้จึงด าเนินการตามขั้นตอนท่ีปรากฏในคู่มือและบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ต่อไป 
 ๔.  ประเมินและสรุป  การประเมินและสรุปนั้นตอ้งดูจากผลการประเมินหลายๆคร้ัง มิใช่เพียงคร้ัง
เดียว  หรือน าเอาผลจากการประเมินเพียงคร้ังเดียวมาสรุป  อาจท าให้ผิดพลาดได ้ ผลการประเมินดูไดจ้าก
ผลท่ีปรากฏในเคร่ืองมือประเมินและบนัทึกพฒันาการ  เช่น  ประเมินการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ของเด็กอายุ ๓ ปี 
ปรากฏวา่ยงัเดินข้ึนบนัไดส้ลบัเทา้ไม่ได ้ ก็ตอ้งมาตีความว่าก าลงัขาของเด็กยงัมีไม่พอท่ีจะเดินสลบัเทา้ข้ึน
บนัได้  อาจสรุปได้ว่าพัฒนาการกล้ามเน้ือใหญ่ยงัไม่แข็งแรงเหมาะสมกับวยัต้องจัดกิจกรรมพฒันา
กลา้มเน้ือใหญ่ส่วนขาต่อไป 
 ๕.  รายงานผล  เม่ือไดผ้ลจากการประเมินและสรุปพฒันาการของเด็กแลว้ ผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจวา่
จะรายงานขอ้มูลไปยงัผูใ้ด  เพื่อจุดประสงคอ์ะไร  และจะตอ้งใชรู้ปแบบใดส าหรับรายงาน เช่น ตอ้งรายงาน
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาจดัให้เด็กนั้น 
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กแต่ละคนอยา่งไร  เป็นไปตามจุดประสงคห์รือไม่  เพื่อจะไดว้างแผนช่วยเหลือเด็ก
ไดต้รงตามความตอ้งการต่อไป  โดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  ผูส้อนใชส้มุดรายงานนั้น
เป็นเคร่ืองมือหรือแบบรายงานผูป้กครองได้  และถ้าผูส้อนมีข้อเสนอแนะหรือจะขอความร่วมมือจาก
ผูป้กครองเก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กก็อาจจะเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงาน  และตอ้งค านึงไวเ้สมอ
ไม่วา่จะใชแ้บบรายงานใด  ขอ้มูลควรจะมีความหมายเกิดประโยชน์แก่เด็กเป็นส าคญั  การบนัทึกขอ้ความลง
ในสมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  ผูส้อนควรใชภ้าษาในทางสร้างสรรคม์ากวา่ในทางลบ 
 ๖.    การให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมิน  ผูส้อนตอ้งตระหนกัว่าการท างานร่วมกบั
ผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาเด็กเป็นเร่ืองส าคญัมาก  ผูส้อนควรยกยอ่งผูป้กครองท่ีพยายามมีส่วนร่วมใน
การพฒันาเด็ก ผูส้อนจะตอ้งตอ้นรับผูป้กครองท่ีมาสถานศึกษา  ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ  เขียนจด
หมายถึงผูป้กครองเพื่อรายงานเร่ืองเด็ก  พูดคุยดว้ยตนเองหรือทางโทรศพัท์  ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูป้กครอง
รู้สึกถึงความส าคญัของตนเองและตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมกบัผูส้อนในการพฒันาเด็กของตน 
 การติดต่อสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครองควรจะเป็นการติดต่อส่ือสาร ๒ ทาง คือ จากสถานศึกษาไปสู่
บ้านและจากบ้านมายงัสถานศึกษา  กระตุ้นให้ผูป้กครองแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อการจัด
ประสบการณ์ใหแ้ก่เด็ก  เพราะผูป้กครองจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัตวัเด็กซ่ึงผูส้อนสามารถน าไปใชเ้ป็น
พื้นฐานในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาเด็กทุกคนไดเ้ป็นอยา่งดี  ส าหรับการติดต่อกบัผูป้กครอง
อาจท าไดห้ลายวธีิเช่น  การติดต่อดว้ยวาจา  ไดแ้ก่  การสนทนาดว้ยตนเอง  ทางโทรศพัท ์การเยี่ยมบา้น การ
ประชุมผูป้กครอง การติดต่อดว้ยวิธีอ่ืน เช่น ป้ายติดประกาศ วารสาร ข่าวสาร ตูรั้บฟังความคิดเห็น เป็นตน้  
นอกจากน้ีอาจให้ผูป้กครองอาสาสมคัรมาช่วยงานผูส้อนในสถานศึกษา เช่น เล่านิทาน ร้องเพลงและอ่าน
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หนงัสือใหเ้ด็กฟัง  ช่วยในเวลาเด็กท ากิจกรรมเสรี ช่วยสังเกตเด็ก บนัทึกพฒันาการและอ่ืนๆอีกมากมายท่ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก  ซ่ึงสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการท างานกบัผูส้อน
เป็นอยา่งยิง่ 

วธีิการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินพฒันาการเดก็ 
 ในการสรุปผลการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัแต่ละคร้ัง  ควรใชว้ิธีการประเมินอยา่งหลากหลาย 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  วธีิการท่ีเหมาะสมและนิยมใชใ้นการประเมินเด็กปฐมวยั มีดว้ยกนัหลายวิธี  
ดงัต่อไปน้ี 

๑.  การสังเกตและการบันทึก  การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบ คือ การสังเกตอย่างมีระบบ  ไดแ้ก่  การ
สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนตามแผนท่ีวางไว ้และอีกแบบหน่ึงคือการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ  
เป็นการสังเกตในขณะท่ีเด็กก าลงัท ากิจกรรมประจ าวนัและเกิดพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึน และ
ผูส้อนจดบนัทึกไว ้ การสังเกตเป็นวธีิการท่ีผูส้อนใชใ้นการศึกษาพฒันาการของเด็ก  เม่ือมีการสังเกตก็ตอ้งมี
การบนัทึก ผูส้อนควรทราบว่าจะบนัทึกอะไร  การบนัทึกพฤติกรรมมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีตอ้งท าอย่าง
สม ่าเสมอ  เน่ืองจากเด็กเจริญเติบโตและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  จึงตอ้งน ามาบนัทึกเป็นหลกัฐานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  การสังเกตและการบนัทึกพฒันาการเด็กสามารถใชแ้บบง่ายๆ คือ 
 ๑.๑  แบบบันทกึพฤติกรรม  ใชบ้นัทึกเหตุการณ์เฉพาะอยา่ง  โดยบรรยายพฤติกรรมเด็กผูบ้นัทึกตอ้ง
บนัทึกทุกวนั  เดือน  ปีเกิดของเด็ก  และวนั เดือน ปีท่ีท าการบนัทึกแต่ละคร้ัง 
 ๑.๒   การบันทึกรายวัน   เป็นการบนัทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวนั ถา้
หากบนัทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มกัจะเนน้เฉพาะเด็กรายท่ีตอ้งการศึกษา ขอ้ดีของการบนัทึกรายวนั 
คือ การช้ีให้เห็นความสามารถเฉพาะอยา่งของเด็ก จะช่วยกระตุน้ให้ผูส้อนไดพ้ิจารณาปัญหาของเด็กเป็น
รายบุคคล ช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้มูลมากข้ึนส าหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะไดรั้บค าปรึกษาเพื่อลดปัญหา
และส่งเสริมพฒันาการของเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  นอกจากนั้นยงัช่วยช้ีให้เห็นขอ้ดีขอ้เสียของการจดักิจกรรม
และประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ๑.๓  แบบส ารวจรายการ  ช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์เด็กแต่ละคนไดค้่อนขา้งละเอียดเหมาะสมกบัเด็ก
ระดบัปฐมวยั 

๒.  การสนทนา  สามารถใชก้ารสนทนาไดท้ั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  เพื่อประเมินความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นและพฒันาการใช้ภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึก
พฤติกรรมหรือบนัทึกรายวนั 

๓.  การสัมภาษณ์  ดว้ยวิธีพูดคุยกบัเด็กเป็นรายบุคคลและควรจดัในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความเครียดและวติกกงัวล  ผูส้อนควรใชค้  าถามท่ีเหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กไดคิ้ดและตอบอยา่ง
อิสระ  จะท าใหผู้ส้อนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและคน้พบศกัยภาพในตวัเด็กได้
โดยบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสัมภาษณ์ 
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๔.  การรวบรวมผลงานทีแ่สดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล 
โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มผลงาน ( Portfolio ) ซ่ึงเป็นวิธีรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลต่างๆท่ี

เก่ียวกบัตวัเด็กโดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆรวบรวมเอาไวอ้ยา่งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนแสดงการเปล่ียนแปลงของ
พฒันาการแต่ละด้าน  นอกจากน้ียงัรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามผูป้กครอง แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบนัทึกสุขภาพอนามยั ฯลฯ เอาไวใ้นแฟ้มผลงาน  เพื่อผูส้อนจะไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัเด็กอย่างชดัเจน
และถูกตอ้ง  การเก็บผลงานของเด็กจะไม่ถือวา่เป็นการประเมินผลถา้งานแต่ละช้ินถูกรวบรวมไวโ้ดยไม่ได้
รับการประเมินจากผูส้อนและไม่มีการน าผลมาปรับปรุงพฒันาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผูส้อน  ดงันั้น
จึงเป็นแต่การเก็บสะสมผลงานเท่านั้น เช่น แฟ้มสะสมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเป็นเพียงแค่แฟ้มสะสม
งานเด็กถา้ไม่มีการประเมินแฟ้มสะสมงานน้ีจะเป็นเคร่ืองมือการประเมินต่อเม่ืองานท่ีสะสมแต่ละช้ินถูกใช้
ในการบ่งบอกความกา้วหนา้ ความตอ้งการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสมอย่างต่อเน่ืองท่ีสร้างสรรค์โดย
ผูส้อนและเด็ก 

ผูส้อนสามารถใช้พอตโฟลิโออย่างมีคุณค่าส่ือสารกบัผูป้กครอง เพราะการเก็บผลงานเด็กอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในแฟ้มสะสมงานเป็นข้อมูลให้ผูป้กครอง ให้ผูป้กครองสามารถเปรียบเทียบ
ความกา้วหนา้ท่ีลูกของตนมีเพิ่มข้ึนจากผลงานช้ินแรกกบัช้ินต่อๆมา  ขอ้มูลในแฟ้มสะสมงานประกอบดว้ย  
ตวัอยา่งผลงานการขีดเขียน  การอ่าน  และขอ้มูลบางประการของเด็กท่ีผูส้อนเป็นผูบ้นัทึก  เช่น  จ  านวนเล่ม
ของหนงัสือท่ีเด็กอ่าน ความถ่ีของการเลือกอ่านท่ีมุมหนงัสือในช่วงเวลาเลือกเสรี  การเปล่ียนแปลงอารมณ์ 
ทศันคติ เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสะท้อนภาพของความงอกงามในเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนกว่าเกรดการ
ประเมินโดยใช้การให้เกรด ผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบถึงท่ีมาของการเลือกช้ินงานแต่ละช้ินท่ี
สะสมในแฟ้มสะสมงาน เช่น เป็นช้ินงานท่ีดีท่ีสุดในช่วงระยะเวลาท่ีเลือกช้ินงานนั้น เป็นช้ินงานท่ีแสดง
ความต่อเน่ืองของงานโครงการ ฯลฯ  ผูส้อนควรเชิญผูป้กครองมามีส่วนร่วมในการคดัสรรช้ินงานท่ีบรรจุ
ในแฟ้มของเด็ก 

ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มผลงาน มีดงัน้ี คือ 
 ๔.๑  ขอ้มูลท่ีแสดงถึงระดบัพฒันาการและความส าเร็จ  เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเด็กกระท าซ่ึงไดม้าจาก
เคร่ืองมือการประเมิน 
 ๔.๒    ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผลงานต่างๆของเด็ก  อาจใหเ้ด็กช่วยเลือกเก็บดว้ยตวัเด็กเอง หรือผูส้อน
กบัเด็กร่วมกนัเลือก 
 ๔.๓    ขอ้มูลของเด็กท่ีไดจ้ากผูป้กครอง 
 ๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก  ตวัช้ีของการเจริญเติบโตในเด็กท่ีใช้ทัว่ๆไป ไดแ้ก่  
น ้ าหนัก  ส่วนสูง  เส้นรอบ เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก  แนวทางประเมินการ
เจริญเติบโต  มีดงัน้ี 
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 ๕.๑  การประเมินการเจริญเติบโต  โดยการชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูงเด็กแลว้น าไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ปกติ  ในกราฟแสดงน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุของกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงจะบอกการเจริญเติบโต
โดยรวม   
 ๕.๒   การตรวจสุขภาพปากและฟัน  คือการตรวจสอบและรักษาส่ิงผิดปกติของฟันและปาก การ
รักษาให้ฟันและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยู่เสมอ   ผูส้อนควรแนะน าให้ผูป้กครอบพาเด็กไปให้ทนัต
แพทยต์รวจอยา่งสม ่าเสมอปีละ ๑-๒ คร้ัง 
 นอกจากน้ีผูส้อนควรเขา้ใจวธีิดูแลฟัน  ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดพ้ิมพเ์ผยแพร่เพื่อแนะน าเด็กและ
ผูป้กครองเพื่อดูแลรักษาฟันใหดี้อยูเ่สมอ  เช่น  การแปรงฟันไดแ้นะน าใหว้างแปรงตั้งฉากกบัตวัฟัน  ถูแปรง
ไปมาสั้นๆในแนวนอนให้ทัว่ถึงฟันทุกซ่ีในปากทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัควรแปรงฟันทุกคร้ังหลงักินขนม
หวานหรือหลงัม้ืออาหาร 
 ๕.๓  การรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน  การให้ภูมิคุม้กนัโรคต่างๆ แก่เด็กเป็นส่ิงส าคญัและ
จ าเป็น  เพราะจะท าให้เด็กไม่เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคตบัอกัเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยกั ไอกรน และอ่ืนๆซ่ึง
อาจจะท าใหเ้ด็กพิการหรือถึงแก่ชีวติได ้ ก าหนดเวลาการใหภู้มิคุม้กนัโรคท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้
ในสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
 

การบริหารจดัการหลกัสูตร 
 การน าหลกัสูตรปฐมวยัไปใช้ให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  และชุมชน  ควรมีบทบาท
ดงัน้ี 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.๑   ศึกษาท าความเขา้ใจหลกัสูตร และมีวสิัยทศัน์ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
๑.๒  คดัเลือกครูผูส้อนท่ีเหมาะสม  โดยควรมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
- มีวฒิุการศึกษาดา้นอนุบาล, ปฐมวยั  หรือผา่นการอบรมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
- มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณ์ขนัและใจเยน็ ใหค้วามเป็นกนัเองกบัเด็กอยา่งเสมอภาค 
- มีบุคลิกความเป็นครู เขา้ใจธรรมชาติของเด็ก 
- พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ชดัเจนเป็นแบบอยา่งได ้
- มีความเป็นระเบียบ  สะอาด  และรู้จกัประหยดั 
- มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังานและการปฏิบติัต่อเด็ก 
- มีอารมณ์ร่วมกบัเด็ก รู้จกัรับฟัง พิจารณาเร่ืองราวปัญหาต่างๆของเด็ก และตดัสินปัญหาต่างๆ 

อยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
- มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 
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1.3 ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาให้เด็กเขา้เรียนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาคและปฏิบติัการรับ
เด็กตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

๑.๔  ส่งเสริมใหค้รูผูส้อน ให้มีความรู้กา้วหนา้อยูเ่สมอ 
๑.๕  จดัใหมี้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเด็กรายบุคคล 
๑.๖  นิเทศ ติดตาม ก ากบัการใชห้ลกัสูตรและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

๒.  บทบาทครูผู้สอนปฐมวยั 
๒.๑  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีเด็กก าหนดข้ึนด้วยตนเอง และครูผูส้อนกับเด็ก
ร่วมกนัก าหนด โดยเสริมสร้างพฒันาการของเด็กใหค้รบทุกดา้น 
๒.๒ ส่งเสริมให้เด็กใชข้อ้มูลแวดลอ้ม  ศกัยภาพตวัของเด็ก และหลกัทางวิชาการผลิตกระท า หรือ
หาค าตอบในส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล กระตุน้ให้เด็กร่วมคิด แกปั้ญหา คน้ควา้หาค าตอบดว้ย
ตนเอง ดว้ยวธีิการศึกษาท่ีน าไปสู่การใฝ่รู้ และพฒันาตนเอง 
๒.๓ จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีสร้างเสริมให้เด็กท ากิจกรรมไดเ้ต็มศกัยภาพ
และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 
๒.๔ สอดแทรกการอบรมดา้นจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้และกิจกรรม 
ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
๒.๕ ใชกิ้จกรรมการเล่นเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒.๖  ใชป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูและเด็กในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๒.๗  จดัการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสภาพจริง และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พฒันาคุณภาพเด็กอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
๒.๘  ฝึกใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั 
๒.๙   ฝึกใหเ้ด็กมีความเช่ือมัน่ ภูมิใจในตวัเองและกลา้แสดงออก 
๒.๑๐  ฝึกการเรียนรู้หนา้ท่ี ความมีวนิยั และการมีนิสัยท่ีดี 
๒.๑๑  จ าแนกพฤติกรรมเด็ก เพื่อหาแนวทางส่งเสริม หรือแกปั้ญหารายบุคคล 
๒.๑๒ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บา้น และชุมชน เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
๒.๑๓  ใชเ้ทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
๒.๑๔  จดัท าวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร / กระบวนการเรียนรู้และพฒันา
ส่ือการเรียนรู้ 
๒.๑๕  พฒันาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผูใ้ฝ่รู้  และทนัต่อข่าวสาร
เหตุการณ์เสมอ 
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๒.๑๖  ท าหน้าท่ีวางแผนก าหนดหลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑๗  จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  ใหเ้ด็กมีอิสระในการเรียนรู้ 

๓.  บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
๓.๑  มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษาและใหค้วามเห็นชอบ ก าหนดแผนการเรียนรู้ของ
เด็กร่วมกบัครูผูส้อนและเด็ก 
๓.๒  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาเด็กตามศกัยภาพ 
๓.๓  เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จดับรรยากาศในบา้นใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๔  สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

       ๓.๕  อบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ใหค้วามรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆของเด็ก 
๓.๖   ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
โดยประสานความร่วมมือกบัครูผูส้อน 
๓.๗  เป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นการปฏิบติัตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรมน าไปสู่การ
พฒันาใหเ้ป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
๓.๘  มีส่วนรวมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก และประเมินผลการจดัการของสถานศึกษา 

๔.  บทบาทของชุมชน 
๔.๑  มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม / ชมรม
ผูป้กครอง 
๔.๒  มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา 
๔.๓  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ให้เด็กไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์  จากสถานการณ์
จริง 
๔.๔  ใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๔.๕  ส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน 
๔.๖  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท าหนา้ท่ีเสนอแนะ
ในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.๗  ส่งเสริมสถานศึกษาดา้นวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างและพฒันาเด็กทุก
ดา้น  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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การเช่ือมต่อของการศึกษาระดบัปฐมวยั 
กบัระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 

บทบาทของบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑.๑  จดัประชุมผูส้อนระดบัปฐมวยัและระดบัชั้นประถมศึกษา ร่วมกนัพฒันารอยเช่ือมต่อ
ของหลกัสูตรทั้งสองระดบัให้เป็นแนวปฏิบติัของสถานศึกษา เพื่อผูส้อนทั้งสองระดบั จะได้เตรียม  การ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัเด็กในวยัน้ี 
  ๑.๒  จดัเอกสารดา้นหลกัสูตร และเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดบั มาไวใ้ห้ผูส้อน
และบุคลากรอ่ืน ๆ ไดศึ้กษา ท าความเขา้ใจ อยา่งสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓  จดักิจกรรมใหผู้ส้อนทั้งสองระดบัมีโอกาสแลกเปล่ียน เผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บ
จากการอบรม ดูงาน  
  ๑.๔  จดัเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนกิจกรรมสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหวา่งสถานศึกษา 
ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
  ๑.๕  จดัปฐมนิเทศผูป้กครอง  ๒  คร้ัง คือ ก่อนเด็กเขา้เรียนชั้นอนุบาลปีท่ี  ๑ และก่อนท่ี
เด็กจะเล่ือนข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  เพื่อให้ผูป้กครองเข้าใจการศึกษาทั้ งสองระดับ และให้ความ    
ร่วมมือช่วยเหลือเด็กใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ไดดี้ข้ึน 
 

 ๒.  ครูผู้สอนระดับปฐมวยั 
  ๒.๑ ผูส้อนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี  ๓ เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กเป็นรายบุคคล ส่งต่อ
ให้ผูส้อนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  เพื่อเป็นขอ้มูลในการช่วยเหลือเด็กให้ปรับตวัเขา้กบัการเรียนรู้ใหม่
ต่อไป 
  ๒.๒  พูดคุยกบัเด็กถึงประสบการณ์ดี ๆท่ีเด็กจะไดพ้บและเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๒.๓  จดัให้เด็กไดมี้โอกาสท าความรู้จกักบัผูส้อน และบรรยากาศของห้องเรียนในระดบั  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 

 ๓.  ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
  ๓.๑  จดักิจกรรมใหเ้ด็กและผูป้กครอง มีโอกาสไดท้  าความรู้จกั คุน้เคยกบัผูส้อนและ 
หอ้งเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒  จดัสภาพหอ้งเรียนใหใ้กลเ้คียงกบัหอ้งเรียนระดบัปฐมวยั 
  ๓.๓ จดักิจกรรมสร้างขอ้ตกลงท่ีเกิดจากเด็กร่วมกนัเก่ียวกบัการปฏิบติัตน 
  ๓.๔  เผยแพร่ข่าวสารดา้นพฒันาการ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก ผูป้กครอง 
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๔  ผู้ปกครอง 
  ๔.๑  ร่วมกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาจดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
  ๔.๒  ดูแล เอาใจใส่ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด ใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อนในการส่งเสริมพฒันาการ    
ผูเ้รียน เพื่อเด็กจะไดป้รับตวัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
 

การเช่ือมต่อสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวยั กบั ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
 

สาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
(ประสบการณ์ส าคัญ) 

สาระการเรียนรู้รายปี (ทีสั่มพนัธ์กนัทีสุ่ด) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ด้านร่างกาย 
๑. การปฏิบติัตนตามสุขอนามยั 
๒. การรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้นใน   
     กิจวตัรประจ าวนั 
๓. การเล่นในห้องเรียน และนอกหอ้งเรียน 
๔. การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหว     
     เคล่ือนท่ี 
๕. การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
๖. การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั 
๗. การเขียนภาพและเล่นกบัสี 
๘. การป้ันและประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
๑. การแสดงปฏิกิริยาโตต้อบเสียงดนตรี 
๒. การแสดงออกอยา่งสนุกสนานกบัเร่ืองราวตลก   
     ข าขนั และเหตุการณ์ท่ีสนุกสนาน 
๓. การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม 
๔. การเล่นอิสระ 
๕. การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและ 
     ความเป็นไทย 

๑. การบริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืมและมารยาทในการ 
     รับประทานอาหาร 
๒. ความปลอดภยัในการท างาน  
 
๓. ใช ้เก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต้ามค าแนะน า 
๔. สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระ และเคล่ือน 
     ไหวตามจงัหวะต่าง ๆ  
๕. รู้ เขา้ใจ และแสดงท่าทางประกอบจงัหวะไดอ้ยา่ง 
     อิสระ 
๖. ตระหนกัถึงการรักษาความปลอดภยัในการเล่น 
๗. รู้รูปลกัษณะ รูปร่าง รูปทรง เส้น สีของส่ิงต่าง ๆ ท่ี 
     อยูร่อบตวั 
๘. การเลือกใช ้เก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุ 
     อุปกรณ์ 
๙. สามารถใชร่้างกาย เสียง และภาษาในการแสดง 
     บทบาทสมมุติตามจินตนาการ 
 
๑๐. ขอ้ตกลง กติกา ระเบียบ ของการเล่นร่วมกนั 
๑๑. การเคล่ือนไหวอยา่งอิสระ 
๑๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปวฒันธรรมของ 
        ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัวยั 
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สาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
(ประสบการณ์ส าคัญ) 

สาระการเรียนรู้รายปี  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
๖. การช่ืนชมและสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 
๗. การร้องเพลง 
ด้านสังคม 
๑. การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตนเอง 
๒. การมีโอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึกความสนใจและ 
      ความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น 
๓. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพ 
     ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
๔. การปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูแ่ละ 
     ความเป็นไทย 
๕. การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ด้านสติปัญญา 
๑. การแสดงความรู้สึกดว้ยค าพูด 
๒. การเลียนแบบการกระท าและเสียงต่าง ๆ 
๓. การพูดกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง 
     หรือเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
๔. การเขียนในหลายรูปแบบผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือ 
     ความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ เขียนคลา้ยตวัอกัษร  
     เขียนเหมือนสัญลกัษณ์ เขียนช่ือตนเอง 
๕. การรู้จกัส่ิงของต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟัง สัมผสั  
     ชิมรส และดมกล่ิน 
๖. การส ารวจและการอธิบายความเหมือนความ 
     แตกต่างของส่ิงต่าง ๆ  
๗. การเปรียบเทียบ 

 
๑๓. แสดงความรู้สึกช่ืนชมกบัการแสดงออกทาง 
        นาฏศิลป์ 
๑๔. ขบัร้องและเคาะจงัหวะได ้
 
๑๕. หนา้ท่ีและการดูแลรักษาอวยัวะต่าง ๆ ของ 
        ร่างกาย 
๑๖. หลกัธรรมเบ้ืองตน้ของการอยูร่่วมกนัอยา่งมี 
       ความสุข 
  
๑๗. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปวฒันธรรมของ 
        ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๑๘. สามารถท างานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบ 
       หมายจากกลุ่ม 
๑๙. การพูดทกัทาย ขอบคุณ ขอโทษ การยอมรับ การ 
        ปฏิเสธโดยใชภ้าษาท่ีสุภาพ 
๒๐. สามารถใชร่้างกาย เสียง และภาษาในการแสดง 
        บทบาทสมมุติตามจินตนาการ 
๒๑. การเลือกใชค้  าเขียนเป็นประโยคตรงตามความ 
         หมาย และเรียบเรียงเป็นเร่ืองสั้น ๆ ท่ีแสดง 
         ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ และ 
         ประสบการณ์ 
๒๒. รู้รูปลกัษณะ รูปร่าง รูปทรง เส้น สีของส่ิงต่าง ๆ  
        ท่ีอยูร่อบตวั 
๒๓. การเปรียบเทียบจ านวน 

 
 
 
 



๑๘๗ 
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สาระการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
(ประสบการณ์ส าคัญ) 

สาระการเรียนรู้รายปี  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 

ด้านสติปัญญา 
๘. การเรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆ  
๙. การคาดคะเนส่ิงต่าง 
๑๐. การนบัส่ิงต่าง ๆ  
๑๑. การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ี 
       ต่าง ๆ กนั 
๑๒. การอธิบายในเร่ืองต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ี 
        สัมพนัธ์กนั 
๑๓. การสืบคน้ขอ้มูล 
๑๔. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ  
       ของเล่น ผลงาน 
๑๕. การแสดงความคิดสร้างสรรค ์ผา่นส่ือ วสัดุต่าง ๆ 
๑๖. การอ่านในหลายรูปแบบ ผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือ 
       ความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลกัษณ์จาก 
       หนงัสือนิทาน / เร่ืองราวท่ีสนใจ 
๑๗. การใชแ้ละอธิบายส่ิงต่าง ๆ ดว้ยวธีิการท่ี 
        หลากหลาย 
๑๘. การทดลองส่ิงต่าง ๆ  
๑๙. การตั้งสมมุติฐาน 
 

 
๒๔. การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ 
๒๕. การวดัความยาวและระยะทาง 
๒๖. จ านวนนบั ๑ - ๑๐๐ และ ศูนย ์
๒๗. มีความสามารถในการสังเกตส่ิงรอบตวั 
๒๘. บอกความรู้ ในการรับรู้ความงามของส่ิงต่าง ๆ ท่ี 
         อยูร่อบตวั 
๒๙. บอกแหล่งขอ้มูลท่ีอยูภ่ายในโรงเรียนได ้
 
๓๐. ถ่ายทอดการรับรู้ลกัษณะของส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั  
        เป็นผลงานทางทศันศิลป์ไดโ้ดยอิสระ  
๓๑. การเลือกอ่านหนงัสือท่ีมีประโยชน์ ทั้งประเภท 
        ความรู้และความบนัเทิง 
๓๒. การเล่าถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึก 
๓๓. สามารถแกปั้ญหาง่าย ๆ ได ้
๓๔. สามารถตั้งค  าถามจากการส ารวจ 

 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา  มีความส าคญัต่อเด็กเน่ืองจากธรรมชาติของเด็กในวยัน้ีสนใจ
ท่ีจะเรียนรู้  คน้ควา้  ทดลอง  และตอ้งการสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ดงันั้นการจดัส่ิงแวดลอ้มอย่าง
เหมาะสมตามความตอ้งการของเด็ก จึงมีความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก  เด็ก
สามารถเรียนรู้จากการเล่นท่ีเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ประสาทสัมผสัทั้งห้า จ  าเป็นตอ้งจดั
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความตอ้งการของหลกัสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการพฒันาเด็ก การจดัสภาพแวดล้อมประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนและ
สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียนมีรายละเอียดดงัน้ี 



๑๘๘ 
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การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
 หลกัส าคญัในการจดัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั ความสะอาด เป้าหมาย การพฒันาเด็ก  ความเป็น
ระเบียบ ความเป็นตวัของเด็กเอง ใหเ้กิดความอบอุ่น  มัน่ใจ และมีความสุข ซ่ึงอาจจดัแบ่งพื้นท่ีให้เหมาะสม
กบัการประกอบกิจกรรม ดงัน้ี 
 ๑. พื้นท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและครู 
  - ท่ีแสดงผลงานของเด็ก จดัป้ายนิเทศ หรือท่ีแขวนผลงาน 
  - ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจดัเป็นกล่องหรือจดัใส่แฟ้มเป็นรายบุคคล 
  - ท่ีเก็บท่ีนอน เคร่ืองใชส่้วนตวั อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 
  - ท่ีเก็บเคร่ืองใชค้รู เช่น อุปกรณ์การสอน ของใชส่้วนตวั 
  - ป้านนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 

๒. พื้นท่ีปฏิบติักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะตอ้งก าหนดให้ชัดเจนควรมีพื้นท่ีท่ีเด็กสามารถ
ท างานไดด้ว้ยตนเอง และท ากิจกรรมดว้ยกนัในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคล่ือนไหวอย่างอิสระ
จากกิจกรรมหน่ึงไปยงักิจกรรมหน่ึงโดยไม่รบกวนผูอ่ื้น 

๓. พื้นท่ีมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนจะจดัเป็นแบบศูนย์การเรียนโดยจดัมุม
ประสบการณ์บริเวณรอบห้องเรียน ไดแ้ก่ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมหนงัสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบา้น 
และมุมเกมการศึกษา  จดัแยกส่วนท่ีใชเ้สียงดงัและเงียบออกจากกนั 

การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
  โรงเรียนบา้นนาแค ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีบรรยากาศท่ีดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กซ่ึง
ประกอบไปดว้ย  สนามเด็กเล่นพร้อมเคร่ืองเล่นสนาม บ่อทราย  สวนหย่อม  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  
และลานกิจกรรมอเนกประสงค์  นอกจากน้ียงัไดจ้ดัสถานท่ีในส่วนท่ีเด็กไดน้ัง่พกัผอ่นและใชท้  ากิจกรรม
กลุ่มย่อย  รวมทั้งเป็นสถานท่ีส าหรับเด็กได้นั่งพกัผ่อนและใช้ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย  รวมทั้งเป็นสถานท่ี
ส าหรับผูป้กครองอีกดว้ย 
 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา  จะเป็นส่ือท่ีเป็นประเภท  ๒  มิติ  ๓  มิติ  ท่ีเป็นของจริง  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือท่ีอยูใ่กล้
ตวัเด็ก  ส่ือท่ีสะทอ้นวฒันธรรม  ส่ือท่ีปลอดภยัต่อตวัเด็ก  ส่ือพฒันาเด็กในดา้นต่าง ๆ ให้ครบทุกดา้น   ส่ือท่ี
เอ้ือให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้าท่ีเป็นส่ือของจริง  ของจ าลอง  ภาพถ่าย  ภาพโครงร่าง  และ
สัญลกัษณ์เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั  วุฒิภาวะ  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ความสนใจและความตอ้งการ
ของเด็กท่ีหลากหลาย  
  แหล่งเรียนรู้ท่ีมีในสถานศึกษา  ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  สวนหย่อม  สวน
เกษตรเป็นตน้ 


