
 
 
                                                          
 
 

 
หลักสูตรสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย ้
(ฉบับปรับปรงุ)  พุทธศกัราช ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๔  ปี) 

                                                 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหมพ่ัฒนา 
ต าบลไรใ่หม่พฒันา อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

          



 
 

ค าน า 

  การจัดการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒               
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
โดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และ สภาพตามบริบททางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของสังคม ชุมชน             
และท้องถิ่นของผู้ เรียน  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ หลักสูตรสถานศึกษา                
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานทัดเทียมกัน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีค าสั่งที่  สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย            
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖1 เป็นต้นไป 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจดังกล่าว  จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๖4 โดยก าหนดถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีค าสั่งก าหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖1 เป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนา        
เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน           
และสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  สมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ในฉบับนี้ 
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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖4 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
--------------------- 

การจัดการศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒             
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
และสภาพตามบริบททางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของผู้เรียน  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป  
ทั้งนี้  เ พ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ             
และมีมาตรฐานทัดเทียมกัน  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่           
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖1 เป็นต้นไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนไร่ใหม่พัฒนา ต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ส าหรับเด็กอายุ  ๓-๔ ปี ) โดยก าหนดถึงความสอดคล้องกับหลักสูตร             
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ประสบการณอ์ย่างมีประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ในฉบับนี้ 
  ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖4               
(ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔  ปี) ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้    
ในการประชุม ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุงนี้  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖4 เป็นต้นไป  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

 
 

(..............................................) 
นางพัชรี  สังข์ศิริ 

ครู คศ.2 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ 
 
 

(....................................................) 
นางศริิวรรณ  คงรอด 

ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้



๑ 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็น-องค์รวม บนพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของ
ทุกคน  เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 

 
วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับกาพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม      

และสติป๎ญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสม  
ตามวัย มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความ    
เป็นไทย  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เรียนรู้สมวัย ก้าวไกลพัฒนาการ สืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ  ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ ก  
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  เด็ก กับพ่อแม่             
เด็ก กับผู้สอน เด็ก กับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน  อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยก าหนดหลักการ  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย 
3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม  ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย  ได้ลงมือกระท าใน

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นคนดี  มีวินัย และมีความสุข 
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  

ครอบครัว  ชุมชน  และทุกฝุายที่เก่ียวข้องการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 



๒ 
 

พันธกิจ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ภายใน ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย ได้รับพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติป๎ญญาอย่าง

เหมาะสม 
๓. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี 

 
จุดหมายการศึกษาปฐมวัย 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐    (ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๔  ปี) 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  ๓-๔  ปี  จัดขึน้ส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรมเลียงดูและพัฒนาเด็ก  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์               

ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔   ปี ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน            

 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่  5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติป๎ญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย                       
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีจุดหมายอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 

 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้ างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๑.๑ มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ๑. น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี ๑ .ยอมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ าที่
สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ                                 
๒. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วม เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                  
๓.  นอนพักผ่อนเป็นเวลา            

๔. ออกก าลังกายเป็นเวลา 
๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ๑. เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ                   
 
 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
     และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสาน 
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๑. เดินตามแนวที่ก าหนดได้ 

๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 

๓. วิ่งแล้วหยุดได้ 

๔. รับลูกบอลโดยใช้มือและล าตัวช่วย 
๒.๒ ใช้มือ – ตาประสาน สัมพันธ์กัน ๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว                     

๒. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้     
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑ ซม.ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ๑. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบาง

สถานการณ์ 
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดี ต่อตนเองและผู้อ่ืน ๑.  กล้าพูด กล้าแสดงออก            

๒. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง 
 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๔.๑ สนใจ มีความสุขและแสดงออก ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๑. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ                                                       

๒. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี                      

๓. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่   ๕   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๑. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของ

ผู้อื่น                                           
๕.๒ มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือ
แบ่งป๎น 

๑.  แสดงความรักเพ่ือนและ มีเมตตาสัตว์เลี้ยง                  
๒. แบ่งป๎นผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ๑.  แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น                              
๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๑.  ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๖.๑ ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ๑. แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ           

๒. รับประทานอาหารด้วยตนเอง 

๓. ใช้ห้องน้ าห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๑.  เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ                                            
๒. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง ๑.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ   

  
 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๗ รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๑. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อมี

ผู้ช่วยเหลือ 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็น
ไทย 

๑. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                 
๒. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษเม่ือมีผู้ชี้แนะ                                        
๓. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่  ๘  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๘.๑  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๑. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน          

๘.๒  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ๑. เล่นร่วมกับเพื่อน                      
๒. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓  ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๓. ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขป๎ญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

 
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ๑. ฟ๎งผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎ง                            

๒. เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 

๙.๒  อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ ๑. อ่านภาพ และพูดข้อความ ด้วยภาษาของตน                              
๒. เขียน ขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง 

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๑๐.๑  มีความสามารถในการคิดรวบยอด ๑.บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้

ประสาทสัมผัส  
๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่ การใช้งานเพียงลักษณะเดียว                          
๓.  คัดแยกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน                    

๔. เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๓ ล าดับ 

๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ๑. ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมีผู้
ชี้แนะ          
๒. คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ป๎ญหา และ
ตัดสินใจ 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ              
๒. แก้ป๎ญหาโดยลองผิดลองถูก 
 



๘ 
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่  ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๑๑.๑ ท างานศิลปะตามจินตนาการและ ความคิด
สร้างสรรค ์

๑. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง      

๑๑.๒ แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง       

 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑๒  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
      ได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

(อายุ ๓-๔ ปี) 
๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ๑. สนใจฟ๎งหรืออ่านหนังสือด้วยตนเอง                                           

๒. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ๑. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้
ชี้แนะ                   
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหา
ค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

โครงสร้างหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ได้ก าหนดโตรงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
๒๕๖4 โดยยึดถือหลักการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔ ปี เน้นการจัด
ประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติป๎ญญา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก 
ทั้งนี้  เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าในช่วงแรก เด็กมีการพ่ึงพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของ
ตัวเอง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ตลอดจน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป จึงได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔  ปี เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติป๎ญญา  ซึ่งจ าเป็นต่อ
การพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ  ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ดังนี้ 

๑. ประสบการณ์ส าคัญ  ประสบการณ์ส าคัญ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง 
เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติป๎ญญา  โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วง
ระยะปฐมวัยมีความส าคัญเป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน  
ตลอดจนเป็นป๎จจัยส าคัญที่ก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝุรู้ ใฝุเรียน และความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
    ประสบการณ์ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติป๎ญญา                
ของเด็กนั้น  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด  การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย  ดังนั้น การฝึกทักษะต่าง ๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์
ส าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ารวจ 
ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของ
สภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการท ากิจวัตร
ประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  การนอนหลับพักผ่อน  การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม 

๑. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี 
๒. การเคลื่อนไหว และการทรงตัว 
๓. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท 
๔. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
๕. การวาด 
๖. การเขียนขีดเขี่ย 
๗. การป๎้น 
๘. การฉีก 
๙. การตัดปะ 
๑๐. การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว 
๑๑. การรักษาความปลอดภัย 
   
    ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่างเริง แจ่มใส  ได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
 

ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑. การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง 
๒. การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข 
๓. การควบคมุอารมณ์และการแสดงออก 
๔. การเล่นอิสระ 
๕. การเล่นบทบาทสมมติ 
๖. การชื่นชมธรรมชาติ 
๗. การเพาะปลูกอย่างง่าย 
๘. การเลี้ยงสัตว์ 
๙. การฟ๎งนิทาน 
๑๐. การร้องเพลง 
๑๑. การท่องค าคล้องจอง 
๑๒. การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ตามความสนใจ 
   
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

    ๑.๓  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ในชีวิตประจ าวัน  ได้ปฏิบัติ 
  กิจกรรมต่าง ๆ และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กมีโอกาสได้เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศ อย่างสม่ าเสมอ 
 

ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันตามวัย 
๒. การเล่นอย่างอิสระ 
๓. การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน 
๔. การแบ่งป๎นหรือการให้ 
๕. การอดทนรอคอยตามวัย 
๖. การใช้ภาษาบอกความต้องการ 
๗. การออกไปเล่นนอกบ้าน 
๘. การไปสวนสาธารณะ 
๙. การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน 
   

  ๑.๔  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหว ได้พัฒนาการการใช้ภาษา
สื่อสารความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ า
ชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

ประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑. การตอบค าถามจากกการคิด 
๒. การเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม 
๓. การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
๔. การยืดหยุ่นการคิดตามวัย 
๕. การจดจ่อใส่ใจ 
๖. การสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่ต่างกัน 
๗. การฟ๎งเสียงต่าง ๆ รอบตัว 
๘. การฟ๎งนิทานหรือเรื่องราวสั้น ๆ  
๙. การพูดบอกความต้องการ 
๑๐. การเล่าเรื่องราว 
๑๑. การส ารวจ  
๑๒. การทดลองอย่างง่าย ๆ  
๑๓. การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
๑๔. การคิดตัดสินใจหรือแก้ป๎ญหาในเรื่องที่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง 
๑๕. การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
 
 
 



๑๒ 
 

  ๒.  สาระที่ควรเรียนรู้  สาระที่จะให้เด็กอายุ ๓-4 ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองเป็นล าดับ
แรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควรได้รับการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
 
  ๒.๑  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ  และเพศของตนเอง  การเรียกชื่อส่วน
ต่าง ๆ ของใบหน้าและร่างกาย  การดูแลตนเองเบื้องต้น โดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ  การล้างมือ  การขับถ่าย  
การรับประทานอาหาร  การถอดและใส่เสื้อผ้า  การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลับพักผ่อน            
                                   

ประสบการณ์ 
 ด้านร่างกาย 

- การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
- การป๎้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
- การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ 

- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี 
- การร้องเพลง 
- การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
- การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก ตลก ขบขันและเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 

 
 ด้านสังคม 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
- การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการแก้ป๎ญหาในการเล่น  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นที่อยู่

อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
 
 ด้านสติปัญญา 

- การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟ๎ง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
- การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
- การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
- การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 



๑๓ 
 

- การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
- การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น  ยาว  ขรุขระ  เรียบ   
- การนับสิ่งต่าง ๆ 
- การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
- การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- การฟ๎งเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
- การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
- การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 

 
 

สาระย่อย 
1. ชื่อเล่น  ชื่อจริง นามสกุล  
2. ลักษณะรูปร่าง หน้าตาและเพศ 
3. ชื่อ  รูปร่างหน้าที่และการ ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
4. การดูแลรักษาความสะอาดอย่างง่าย ๆ 
5. การแบ่งป๎น 
6. การรับประทานอาหารด้วย ตนเอง 
7. การเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
8. การยอมรับผู้อื่น 
9. การแสดงความรู้สึกท่ี  เหมาะสม 
10. การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   
  ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภายใน
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติ หรือผู้เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติ
กับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม การท าทาย การไหว้ การเล่นกับพ่ีน้องในบ้าน การไปเที่ยวตลาดและสถานที่ต่าง ๆ         
ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี  
                                                                

ประสบการณ์ 
 ด้านร่างกาย 

- การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
- การป๎้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
- การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

 
 
 



๑๔ 
 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี  
- การร้องเพลง 
- การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
- การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 

 
 ด้านสังคม 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
- การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การแก้ป๎ญหาในการเล่น 
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 

 
 ด้านสติปัญญา 

- การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟ๎ง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
- การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
- การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
- การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
- การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
- การจบัคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น  ยาว  ขรุขระ  เรียบ  
- การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
- การนับสิ่งต่าง ๆ 
- การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
- การฟ๎งเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
- การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
- การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
 

สาระย่อย 
1. ลักษณะของบ้าน 
2. ความส าคัญความหมายของครอบครัว 
3. ชื่อบุคคลในครอบครัว 
4. ชื่อ รูปร่าง ลักษณะหน้าตา ของบุคคลในครอบครัว 
5. ชื่อของโรงเรียนที่ตั้ง 
6. บุคคลในโรงเรียน 
7. หน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน 
8. กฎระเบียบของโรงเรียน 
9. อาชีพในชุมชน 
                              
   ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัว       
เช่นสัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสารทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ า การเล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่าง  ๆ         
ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย                                    
                                                                    

ประสบการณ์ 
 ด้านร่างกาย 

- การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
- การป๎้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
- การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ 

- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี  
- การร้องเพลง 
- การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
- การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ              
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ด้านสังคม 
- การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
- การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การแก้ป๎ญหาในการเล่น 
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 

 
 ด้านสติปัญญา 

- การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟ๎ง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
- การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
- การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
- การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
- การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
- การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น  ยาว  ขรุขระ  เรียบ  
- การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
- การนับสิ่งต่าง ๆ         
- การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
- การฟ๎งเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
- การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
สาระย่อย 

1. สิ่งมีชีวิต                    
- ชื่อ            
- รูปร่าง ลักษณะ 
- ความเหมือน และความแตกต่าง   
- ความเมตตากรุณา 

2. สิ่งไม่มีชีวิต               
- ชื่อ         
- ลักษณะ       
- ความเหมือนและความแตกต่าง 

3. ฤดูกาล                      
- ชื่อฤดูกาล  
- การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดู 
- การรักษาสุขภาพ 

4. กลางวัน  กลางคืน        
- รูปร่าง  ลักษณะของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 
- ข้อแตกต่างของกลางวัน และกลางคืน 
- การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน กลางคืน 

 

  ๒.๔  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก   เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับชื่อและของเล่นของใช้ที่อยู่ รอบตัว            
การเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่าย ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  เช่น สีรูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ผิวสัมผัส                              
                                                                                    

ประสบการณ์ 
 ด้านร่างกาย 

- การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
- การป๎้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
- การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี  
- การร้องเพลง 
- การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงามการแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขั น  และ

เรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกต่าง ๆ 
- การเล่นอิสระ 



๑๘ 
 

- การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 

 ด้านสังคม 
- การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
- การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การแก้ป๎ญหาในการเล่น 
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 

             ด้านสติปัญญา 
- การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟ๎ง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
- การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
- การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
- การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
- การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น ยาว  ขรุขระ  เรียบ  
- การเปรียบเทียบจ านวนน้อยกว่า มากกว่าเท่ากัน 
- การนับสิ่งต่าง ๆ 
- การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
- การฟ๎งเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
- การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
- การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
สาระย่อย 

 1. เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-  ชื่อ 
-  ลักษณะรูปร่าง สี ขนาด ผิวสัมผัส 
-  วิธีการใช้  ประโยชน์ 
-  การเก็บรักษา การท าความสะอาด 

 2. การคมนาคม 
-  ประเภท 
-  ชื่อของยานพาหนะ แต่ละประเภท 
-  วิธีการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม 

 3. การสื่อสาร 
-  ชื่อเครื่องมือการสื่อสาร 
-   รูปร่าง, ลักษณะ 



๑๙ 
 

  นอกจากสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ านวน ๔ สาระที่ควร
เรียนรู้แล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ก าหนดสาระที่ควร
เรียนรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบาย และจุดเน้น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก าหนด
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศาสนา และขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็น
ไทย โดยมีสาระรายละเอียดสาระท่ีควรเรียนรู้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

  ๒.๕  วันส าคัญ  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับวันส าคัญเก่ียวกับวิถีชีวิต ศาสนาและขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้งของชาติและของชุมชนท้องถิ่น 
 
ล าดับที่     สาระท่ีควรเรียนรู้เรื่องวันส าคัญ           ตัวอย่างวันส าคัญต่าง ๆ หมายเหตุ 
     ๑ วันส าคัญทางศาสนา 

(๑) วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
 
 
(๒) วันส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
 
(๓) วันส าคัญทางศาสนาคริสต์ 
(๔) วันส าคัญทางศาสนาอื่น 

 
๑.วันมาฆบูชา       ๒.วันวิสาขบูชา 
๓.วันอาสาฬหบูชา ๔.วันเข้าพรรษา 
๕.วันออกพรรษา   ๖.วันพระ 
๑.วันฮารีรายอ    ๒.วันเมาลิด 
๓.วันถือศีลอด    
วันคริสต์มาส    
แต่ละท้องถิ่นพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

    ๒ วันส าคัญของชาติ ๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒.วันปิยมหาราช 
๓.วันรัฐธรรมนูญ  

 

    ๓ วันส าคัญของท้องถิ่น ๑.วันลอยกระทง  ๒.วันสงกรานต ์
๓.วันส าคัญในแต่ละภาค  เช่น 
* ภาคใต้ -วันงานประเพณีชักพระ   
* ภาคเหนือ -วันงานประเพณียี่เป็ง  
* ภาคกลาง -วันงานประเพณีแข่ง-เรือ
พาย / แห่นางแมว ฯลฯ 
* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-วันงานประเพณีบุญบั้งไฟ  

 

      ๔ วันส าคัญอ่ืน ๆ ๑.วันเด็ก         ๒. วันครู     
            
 ๒.๖  ท้องถิ่นของเรา 

1. ประวัติความเป็นมา      
2. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
3. แหล่งการท่องเที่ยว       
4. บุคคลส าคัญ  
5. การประกอบอาชีพ            
6. สภาพภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ   
7. สภาพป๎ญหาในชุมชน / สังคม / พิบัติภัย    
8. สภาพเศรษฐกิจและสังคม   
9. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม       



๒๐ 
 

10. พระราชกรณียกิจในท้องถิ่น    
11. ภูมิป๎ญญา / สินค้า / OTOP        

 
 ๒.๗  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การจัดกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเด็กปฐมวัยแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก
พิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
 ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 ๓. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 
  ๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 
  ๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    - เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 
 - เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติป๎ญญาในการด าเนินชวีติ 
    แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ
พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ 
และเทคโนโลยี ประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน ๒-๓ ต้น พอที่จะมีไว้กินเองใน
ครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
  ๒. พออยู่พอใช้  ท าให้บ้านน่าอยู่  ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่ เป็นธรรมชาติ            
(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ าถู พ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่า
รักษาพยาบาล) 
  ๓. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อ่ืน เพราะเราจะหลงติดกับ
วัตถุ ป๎ญญาจะไม่เกิด 



๒๑ 
 

                ๒.๘  อาเซียนศึกษา 
1. บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียน  

 ๑. แผนที่ที่ตั้ง/สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว 
 ๒. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและฤดูกาล 
 ๓. ฤดูกาล และภัยพิบัติ 
 ๔. อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ 
 ๕. สกุลเงิน  

2. ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๑. ชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 2. ดอกไม้ / ต้นไม้ ประจ าชาติ 
 ๓. สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน 
 ๔. สัตว์ประจ าชาติ 
 ๕. เพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน   

3. สังคมและวัฒนธรรม  
 ๑.  ศาสนาและวันส าคัญ 
 ๒. ชุดแต่งกายประจ าชาติ 
 ๓.  อาหารประจ าชาติ 
 ๔.  ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ๕. การละเล่น การแสดงและนิทานประจ าชาติ 

4. อาเซียนที่รัก  
 ๑. ธงอาเซียน 
 ๒. ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
 ๓. ค าขวัญอาเซียน 
 ๔. เพลงอาเซียน 
 ๕. ภาษาอาเซียน 
 
 ๒.๙  สะเต็มศึกษา 
 การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการเติบโตทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และสังคมมนุษย์ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตและการเตรียมพัฒนาบุคลากรของมนุษย์ให้มีศักยภาพสอดคล้องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
มีมากมาย จากการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เด็กหรือผู้เรียนมักจะเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้
ต่างๆ เหล่านั้น มาเป็นการศึกษาที่เด็กหรือผู้เรียนสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ดังนั้นสิ่งที่ครูผู้สอนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาคือ ทักษะการเรียนรู้ ที่จะท าให้เด็กรู้วิธีการสืบค้นหาข้อมูลได้
ด้วยตนเองและมีวิจารณญาณในการเลือกพิจารณาข้อมูลที่เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ 
 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หรือ STEM
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการกลุ่มสาระและทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระอันได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์โดยน าลักษณะธรรมชาติของแต่ละสาระวิชาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอีก
ทั้งยังตอบสนองต่อการด ารงชีวิตอยู่ในยุคป๎จจุบันและโลกอนาคต   อีกด้วย ลักษณะของ STEM มีดังต่อไปนี้ 
  
  



๒๒ 
 

 ตัวอักษรตัวแรก  ของ STEM คือ S มาจากค าว่า Science   หรือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระที่ศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติรอบตัว ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน จะเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Process) ที่จะประกอบด้วย
ขั้นตอน 
 

 ๑.ขั้นการสร้างความสนใจ 
 เป็นขั้นของการน าเข้าสู่บทเรียน ซึ่งอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดจากตัวผู้เรียน หรือ อาจจะเป็นข้อสงสัยที่
เกิดข้ึนในขณะอภิปรายหรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอนไม่ควรบังคับให้เด็กยอมรับประเด็นป๎ญหาที่ครู
สนใจ ซึ่งตัวอย่างจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนสามารถจัดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้นได้แก่ สาธิต ทดลอง 
เล่าเรื่อง ทัศนศึกษา เป็นต้น 
 ๒.ขั้นส ารวจและการค้นหา   เมื่อมีข้อค าถามแล้ว ก็มีการวางแผนการหาค าตอบ  
 - ก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 - ลงมือเก็บข้อมูล ในการวางแผน  
 - การลงมือปฏิบัติให้ได้ค าตอบ    ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การทดลอง เป็นต้น 
 ๓.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นาข้อมูล มาแปลผล สรุปผล 
 ๔.ขั้นขยายความรู้  เป็นการน าความรู้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมข้ึน 
 ๕..ขั้นการประเมิน  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้ เรียนได้ เกิดการ             
เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และ มากน้อยเพียงใด 
 
 บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้นอกจากจะมีส่วนท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 
STEM แล้ว บทบาทของวิทยาศาสตร์ใน STEM ยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและแก้ป๎ญหา
อย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการสืบค้นข้อมูล
ความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
 ตัวอักษรตัวท่ีสอง ของ STEM คือ T มาจากคาว่า Technology หรือ เทคโนโลยีซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ป๎ญหา การพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของมนุษย์เรา 
ดังนั้น ค าว่า เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างเช่น 
คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เท่านั้น แต่ยังหมายถึงกระบวนการแก้ป๎ญหาอีกด้วย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุขั้นตอนในกระบวนการทางเทคโนโลยีประกอบด้วย      
๗ ขั้นดังนี ้
 ๑.  ก าหนดป๎ญหาหรือความต้องการ  
 ๒. รวบรวมข้อมูล โดยอาจจะรวบรวมข้อมูลจากต ารา วารสาร บทความ อินเทอร์เนต  
 ๓. เลือกวิธีการ เป็นการพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ป๎ญหา  
 ๔. ออกแบบและปฏิบัติการ  
 ๕. ทดสอบ เป็นการตรวจสอบว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นสามารถแก้ป๎ญหาได้หรือไม่  
 ๖. ปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นจะปรับ  แก้ไขส่วนใด  
 ๗. ประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นสามารถแก้ป๎ญหาได้หรือไม่ ถ้ายังมีป๎ญหาก็
จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   
 
 



๒๓ 
 

 บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) นี้ จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด แก้ป๎ญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานิสัยความรอบคอบ ความเพียร      
ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม 
 ตัวอักษรตัวท่ีสาม ของ STEM คือ E มาจากค าว่า Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวิศวกรรมใน
ที่นี้หมายถึง * การออกแบบ * การวางแผน เพ่ือแก้ป๎ญหา โดยเป็นการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ออกแบบ
ผลงานภายใต้ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งบทบาทของเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ใน STEM             
จะเก่ียวข้องสัมพันธ์กันกระบวนการออกแบบของวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ก าหนดป๎ญหา หรือความต้องการ  
 2. หาแนวทางการแก้ป๎ญหา  
 ๓. ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ป๎ญหา  
   ๔. ทดสอบและประเมินผล 
 

 บทบาทของวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ป๎ญหา การคิดเป็นเหตุ
เป็นผล การคิดเป็นระบบ อีกท้ังยังเป็นการฝึกนิสัยความเพียร ความรอบคอบ 
 ตัวอักษรตัวสุดท้าย ใน STEM คือ M มาจาก  Mathematics หรือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะครอบคลุมเรื่อง จ านวนและกระบวนการ การวัด  เรขาคณิต พีชคณิตการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 
 บทบาทของคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM)  จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ป๎ญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้จะเห็นว่าเมื่อผสมผสานสาระและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แล้วนามาจัดกิจกรรมบูรณาการนั้น
จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับ  การด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑        
ที่ผู้เรียนจะได้น าความรู้ในสาระต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้จริง ได้พัฒนาทักษะการคิด และคุณลักษณะที่ผู้เรียนจะได้
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม และทักษะการสื่อสาร 
การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สามารถจัดได้ตั้งแต่
ในเด็กปฐมวัย   ซึ่งโดยทั่วไป การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมบูรณา
การอยู่แล้ว 
            * แต่ประเด็นที่ครูผู้สอนจะต้องเน้นเพ่ือให้มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการ STEM ชัดเจนขึ้น คือ  
            * จะต้องเน้นให้เด็กได้แก้ป๎ญหา โดยใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทักษะ 
  กระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบของ ๔ สาระ มาสร้างสรรค์ออกแบบผลงานหรือ
ออกแบบวิธีการภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจจะมีรายละเอียดที่ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ เช่น ในสาระวิทยาศาสตร์ที่จะจัดให้กับเด็กปฐมวัยนั้น 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแนะว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้วย 
 ๑. การมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ  
 ๒. การส ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ส ารวจ สืบค้น หรือทดลองและบันทึกผลการ
ส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย   
 ๓. การตอบค าถามที่ตั้งขึ้นโดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผล  
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 ๔. การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบให้กับผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
 นอกจากนี้ในสาระ วิทยาศาสตร์ จะเน้นในทักษะกระบวนการ   ที่เด็กปฐมวัยจะได้ใช้ได้แก่ ทักษะการ
สังเกต การวัด การลงความเห็นจากข้อมูล การจ าแนกประเภท การพยากรณ์ การค านวณ  การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
 ๒.๑๐  โตไปไม่โกง  
 กรอบสาระกิจกรรมโตไปไม่โกง ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย  ๕ สาระ 
 ๑. ความซื่อสัตย์สุจริต 
 คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย
ชอบ ไม่คดโกง 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  - พูดความจริง 
  - ไม่ลักขโมย 
  - ท าตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ท าตามสัญญา 
  - กล้าเปิดเผยความจริง 
  - รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม 
 
 ๒. การมีจิตสาธารณะ 
 คือ การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
กระท าใด ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  - ร่วมดูแลสังคม 
  - รับผิดชอบส่วนรวม 
  - เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  - เอ้ือเฟ้ือ เมตตา มีน้ าใจ 
   - ไม่เห็นแก่ตัว 
 ๓. ความเป็นธรรมทางสังคม 
 คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ 
ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - นึกถึงใจเขาใจเรา 
  - ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
  - รับฟ๎งผู้อ่ืน 
  - เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน 
  - กตัญํูอย่างมีเหตุผล 
  - ค านึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 
 ๔. การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
 คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์ กติกา 
พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 
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          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
  - มีระเบียบวินัย 
  - เคารพกฎ กติกา 
  - รับผิดชอบในสิ่งที่ท า กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ  
  - รู้จักส านึกและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด 
  - กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๕. เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบ
หรือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - รู้จักความพอเพียง ความพอดี 
  - มีความอดทน อดกลั้น 
  - รู้จักบังคับตัวเอง 
  - ไม่กลัวความยากล าบาก 
  - ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 
  - มีสติและเหตุผล       
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ก าหนดเวลาเรียน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จัดการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัย  (ส าหรับเด็ก ๓-๔ ปี) โดยแบ่งออกเป็น  ๒ ภาคเรียน ใน ๑ ปีการศึกษา  คือ 
 ภาคเรียนที่ ๑  เปิดเรียนระหว่าง  ๑7 พฤษภาคม ๒๕๖๔     ถึง ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ภาคเรียนที่ ๒  เปิดเรียนระหว่าง    ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ถึง ๑3 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

ตารางก าหนดกิจกรรมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย (ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๔  ปี) 

กิจกรรมประสบการณ์ 
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (กิจกรรมในวงกลม) 
๓. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๔. กิจกรรมเสรี 
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๖. เกมการศึกษา 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

ประสบการณ์ส าคัญ 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
กิจกรรมประจ าวัน  

๖ กิจกรรม 
จ านวนชั่วโมง/วัน 

๓ - ๔ ปี 
๑.ด้านร่างกาย 
๒.ด้านอารมณ์และจิตใจ 
๓.ด้านสังคม 
๔.ด้านสติป๎ญญา 

๑.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
๓.เรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๔.เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ รอบตัวเด็ก 

๑.กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
๒.กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
๓.กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๔.กิจกรรมเสรี/เล่นตาม
มุม 
๕.กิจกรรมกลางแจ้ง 
๖.กิจกรรมเกมการศึกษา 

๒๐ นาท ี
 
๒๐ นาท ี
 
๒๐ นาท ี
๒๐ นาท ี
 
๓๐ นาท ี
๓๐ นาท ี
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ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

ช่วงเช้า                       เวลา    ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕  น. รับเด็กเป็นรายบุคคล 
                    ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐  น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
     ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐  น. สนทนาข่าว เหตุการณ์ 
     ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐  น. การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
     ๐๙.๐๐  – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมในวงกลม 
     ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐  น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
     ๑๐.๕๐ – ๑๑.๒๐  น. กิจกรรมเสรี 
     ๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐  น. เล่นกลางแจ้ง 
     ๑๑.๔๐ – ๑๒.๓๐  น. พักรับประทานอาหาร  (แปรงฟ๎น) 
ช่วงบ่าย                      เวลา    ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐  น. นอนพักผ่อน 
     ๑๔.๐๐  – ๑๔.๒๐ น. เก็บท่ีนอนล้างหน้า 
     ๑๔.๒๐  – ๑๔.๓๐ น. พัก  (ดื่มนม, อาหารว่าง) 
     ๑๔.๓๐  – ๑๔.๔๕ น. เกมการศึกษา 
     ๑๔.๔๕  – ๑๕.๐๐ น.    สรุปกิจกรรมประจ าวัน / เตรียมงานในวันรุ่งขึ้น 
หมายเหตุ    อาจปรับได้ตามความเหมาะสม  
 
การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
 การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด โดยค านึงถึงอายุของเด็ก วิเคราะห์สาระการเรียนรู้           
๔ สาระ และสภาพที่พ่ึงประสงค์ เหตุการณ์ป๎จจุบัน และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ อย่าง
หลากหลาย รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่หลากหลายเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้  

 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ 

(เพิ่มเติม) 

1-2 แรกรับประทับใจ สาระที่ 1 ตัวเด็ก  
3 เด็กดีมีวินัย สาระที่ 1 ตัวเด็ก  
4 อวัยวะและการดูแลรักษา สาระที่ 1 ตัวเด็ก กิจกรรมไหว้ครู 
5 กินด ีอยู่ดี มีสุข สาระที่ 1 ตัวเด็ก  
6 ขยับกายสบายชีวี สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
7 ปลอดภัยไว้ก่อน สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
8 หนูน้อยนักสัมผัส สาระที่ 1 ตัวเด็ก  
9 หนูน้อยน่ารัก สาระที่ 1 ตัวเด็ก  

10 หนูท าได้ สาระที่ 1 ตัวเด็ก กิจกรรมเข้าพรรษา 
11 บ้านแสนสุข สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่ กิจกรรมถวายพระพร

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 

12 ครอบครัวสุขสันต์ สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
13 บ้านเรือนเคียงกัน สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่ กิจกรรมวันแม่ 
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของฉัน สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
15 ชุมชนน่าอยู่ สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
16 จังหวัดของเรา  สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
17 อาชีพในฝ๎น สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
18 ประเทศสมาชิกอาเซียน สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
19 บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
20 โครงงาน cooking study สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
21 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
22 โครงการเพาะถั่วงอก สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
23 ครูประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  
24 ครูประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  
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ตารางก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้  

 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ 

(เพิ่มเติม) 

25 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สาระที่ 2 บุคคลและสถานที่  
26 ฤดูกาลหรรษา สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
27 กลางวัน – กลางคืน สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
28 สัตว์โลกผู้น่ารัก สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
29 ต้นไม้แสนรัก สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก กิจกรรมวันพ่อ 
30 โลกของแมลง สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
31 ผัก ผลไม้ สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
32 ข้าวมหัศจรรย์ สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก กิจกรรมปีใหม่ 
33 โลกสวยด้วยมือเรา สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
34 เรารักประเทศไทย สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
35 เดินทางทั่วไทย สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
36 สีสดสวยใส สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
37 สร้างฝ๎นนักคิด สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
38 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
39 การสื่อสารไร้พรมแดน สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
40 ท่องแดนอาเซียน สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
41 เรียนรู้วัฒนธรรม สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
42 ผู้น าพอเพียง สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
43 หนูน้อยตาวิเศษ สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
44 โตไปไม่โกง ประเมิน/สรุปเพื่อพัฒนา  
45 ครูประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 

ด้าน 
ประเมิน/สรุปเพื่อพัฒนา  

46 โครงงานปฐมวัยเรื่องผัก สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
47 โครงงานท าน้ าสมุนไพร สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
48 โครงงานเมนูอาหารจากไข่ สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
49 โครงงานธนาคารขยะ สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
50 โครงงานปฐมวัยเรื่องกล้วยๆ สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
51 โครงงานผลไม้แสนอร่อย สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
52 ครูประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้เพ่ือก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรรู้ในแต่ละช่วง
อายุของเด็ก โดยยึดสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว และเรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยครูผู้สอนท าหน้าที่ในการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตัวบ่งชี้ ดังแสดงตามตาราง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 
            พัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๑   
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๑ มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของ-      
     กรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัย เช่น นม และอาหารหลัก 5 หมู่ 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
 สุขนิสัยที่ดี 

 ๑ .ยอมรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ าที่สะอาดเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ                                 
๒. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ า ห้องส้วม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                  
๓.  นอนพักผ่อนเป็นเวลา            
๔. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ 
วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี

การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่
ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๓  รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

๑. เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ                   
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การระมัดระวังความ
ปลอดภัย 

การรักษาความปลอดภัย 
1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 
2. การฟ๎งนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ 
เกี่ยวกับการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
3. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
4. การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ 



๓๒ 
 

            พัฒนาการด้านร่างกาย (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๒  กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว 
และประสานสัมพันธ์กัน 

 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสาน 
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๑. เดินตามแนวที่ก าหนดให้ 
๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่
ได้ 
๓. วิ่งแล้วหยุดได้ 
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือและล าตัว
ช่วย 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การเล่นและท าสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อื่น 

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ 
4. การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง 
การจับ การโยน การเตะ 
5. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๒.๒ ใช้มือ – ตาประสาน 
สัมพันธ์กัน 

๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจาก
กันได้โดยใช้มือเดียว                     
๒. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้     
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด ๑ ซม.ได้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การเล่นและท าสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อื่น 

การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
1. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
2. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
3. การป๎้น 
4. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ 
5. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

            พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๓   
มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๑. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 

การแสดงออกทางอารมณ์ 
1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน 
2. การเล่นบทบาทสมมุติ 
 

๓.๒ มีความรู้สึกท่ีดี ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๑.  กล้าพูด  กล้าแสดงออก            
๒. แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเอง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

การแสดงออกทางอารมณ์ 
- การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

        พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๔   
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๔.๑     สนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๑. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ                                                      
๒. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี    
๓. สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ เพลง 
จังหวะ และดนตรี                

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  ความภาคภูมิใจในตนเอง
การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึกของตนเอง 
และผู้อ่ืน 
  

สุนทรียภาพ ดนตรี 
1. การฟ๎งเพลง การร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
2. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
3. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงดนตรี 
 
 

๔.๒     แสดงออก
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ 

๑. แสดงผลงานศิลปะตาม
จินตนาการของตนเอง                  
๒. แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ ดนตรีตาม-
จินตนาการของตนเอง 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 

สุนทรียภาพ ดนตรี 
1. การเล่นบทบาทสมมุติ 
2. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาทม 
 

 



 
 

           พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๕    
มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตใจที่ดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๑. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  

คุณธรรม จริยธรรม 
1. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับ
ถือ 
2. การฟ๎งนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๕.๒ มีความเมตตากรุณา 
มีน้ าใจและช่วยเหลือ
แบ่งป๎น 

๑. แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง   
๒. แบ่งป๎นผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
1. การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
2. การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
3. การแสดงมารยาทที่ดี 

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ
และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 
 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

๑.  แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน     
 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๑.  ท างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ                  
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   การก ากับตนเอง การเล่น 
และท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน 

การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ 
   การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของตน 

 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

           พัฒนาการด้านสังคม 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๖   
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖.๑ ชว่ยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

๑. แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ          
๒. รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
๓. ใช้ห้องน้ าห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
1. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 
2. การรับประทานอาหารที่
เป็นประโยชน์ 

สุนทรียภาพ ดนตรี 
   การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน 
 
 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๑.  เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 
๒. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
1. การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 
3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
4. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
5. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๑.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู้
ชี้แนะ  
 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
   การปฏิบัติตนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



 
 

           พัฒนาการด้านสังคม (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๗  
รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว 
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การรักษาสาธารณะสมบัติ 

การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและนอกห้องเรียน 
2. การใช้วัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
3. การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า หรือแปรรูป
แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
4. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
5. การเลี้ยงสัตว ์
6. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

๑. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                
๒. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ     
๓. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี                                    

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
  สัญลักษณ์ส าคัญของชาติ
ไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   การแสดงมารยาทที่ดี 

การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
1. การเล่นบทบาทสมมติในการปฏิบัติ
ในความเป็นคนไทย 
2. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
3. การประกอบอาหารไทย 
4. การศึกษานอกสถานที่ 
5. การละเล่นพื้นบ้านของไทย 



๓๘ 
 

           พัฒนาการด้านสังคม (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๘   
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘.๑  ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๑. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและรับฟ๎งความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
   การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน 
 
 

๘.๒  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 
 

๑. เล่นร่วมกับเพื่อน                      เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  การเล่นและท าสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อื่น 

การเล่นและท างานแบบร่วมมือร่วมใจ 
1. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
2. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
3. การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๒. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
   มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
1. การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 
3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
4. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
5. การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

 
 



๓๙ 
 

            พัฒนาการด้านสังคม (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๘   
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ต่อ)              สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘.๓  ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตาม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๓. ยอมรับการประนีประนอม
แก้ไขป๎ญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 

การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
1. การร่วมก าหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียน 
3. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
1. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
แก้ป๎ญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาความ
ขัดแย้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

            พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๙   
ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับ
วัย              สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๑. ฟ๎งผู้อื่นพูดจนจบ และพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎ง 
๒. เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก 
- การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

การใช้ภาษา 
1. การฟ๎งเสียงต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม 
2. การฟ๎งและปฏิบัติตามค าแนะน า 
3. การฟ๎งเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
4. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก 
และความต้องการ 
5. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 
6. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
7. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น 
และการกระท าต่าง ๆ 
8. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
9. การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 
10. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
11. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การ
อ่านร่วมกันการอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
12. การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ี
ถูกต้อง 

๙.๒  อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได้ 

๑. อ่านภาพ และพูดข้อความ 
ด้วยภาษาของตน   
๒. เขียน ขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง                       



๔๑ 
 

                        พัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๙   
ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับ
วัย              สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   การใช้ภาษา 
13. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร 
ค า และข้อความ 
14. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง 
15. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน 
หรือค าคุ้นเคย 
16. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็น
ค าผ่านการอ่านหรือเขียวของผู้ใหญ่ 
17. การคาดเดา ค า วลี หรือประโยค ที่
มีโครงสร้างซ้ า ๆ กันจากนิทาน เพลง ค า
คล้องจอง 
18. การเล่นเกมทางภาษา 
19. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง 
20. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และ
การเขียนอิสระ 
21. การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัว
เด็ก/ค าคุ้นเคย 
22. การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

 



๔๒ 
 

            พัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๑๐   

มีความสามารถในการคิดที่เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

              สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑๐.๑  มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

๑.บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง 
ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่ การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว          
๓.  คัดแยกสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน    
๔. เรียงล าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๓ ล าดับ                 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก 
รู้จักชื่อ ลักษณะ สี สัมผัส 
ขนาดรูปร่าง รูปทรง 
ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

การคิดรอบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
1. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
2. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่
จากมุมมองที่ต่างกัน 
3. การบอกและแสดงต าแหน่ง 
ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง ๆ ด้วย
การกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และ
รูปภาพ 
4. การเล่นกับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย 
5. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 
6. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 

 
 
 



๔๓ 
 

            พัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๑๐   

มีความสามารถในการคิดที่เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

              สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   การคิดรอบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
7. การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้าง
แบบรูป 
8. การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
9. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับของ
สิ่งต่าง ๆ  
10. การรวมและแยกสิ่งต่าง ๆ  
11. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่าง  
12. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
13. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงล าดับสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง/น้ าหนัก/ปริมาตร 
14. การบอกและเรียงล าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณต์ามช่วงเวลา 
15. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน   

 
 



๔๔ 
 

            พัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๑๐   
มีความสามารถในการคิดที่เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑. ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ          
๒. คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก 
การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ป๎ญหา 

การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท า 
- การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลการ
ตัดสินใจและแก้ป๎ญหา 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ป๎ญหา และ
ตัดสินใจ 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ   
๒. แก้ป๎ญหาโดลองผิดลองถูก          
 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก 
  การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
 

การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
- การตดัสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการป๎ญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

            พัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๑๑  จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑ ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและ ความคิด
สร้างสรรค์ 

๑. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง      
 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก 
   รู้จักชื่อ ลักษณะ สี 

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
1. การรับรู้ และแสดงความคิด 
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ 
3. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย  

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
           พัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 

อายุ ๓-๔ ปี สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๑๒   
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ 

๑. สนใจฟ๎งหรืออ่านหนังสือด้วย
ตนเอง 
๒. กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้หนังสือและตัวหนังสือ 

 การใช้ภาษา 
1. การฟ๎งเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บท
ร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
2. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน 
หรือค าคุ้นเคย 
3. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค า
ผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
 

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

๑. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง 
ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ                  
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหาค าตอบ 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก 
   เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้ 

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
1. การส ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
2. การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
3. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหา
ค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 
4. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิ
อย่างง่าย 
 

 
 



 
 

โครงสร้างหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้ (ส าหรับเด็กอายุ  ๓ -๔  ปี) 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

๑ – ๒ แรกรับ
ประทับใจ 

- ชื่อเล่นของเด็ก  
- ชื่อเล่นของเพ่ือน 
- ชื่อครูประจ าชั้น ครูพี่เลี้ยง 
- ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ชั้นเรียน 
- สถานที่ตั้งของโรงเรียน/ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ชุมชน)   

- ท่องพยัญชนะ ก – ฮ  
ภาษาต่างประเทศ 
- ท่องตัวอักษร A – Z 
- ให้เด็กรู้จักค าทักทาย ค าขอบคุณ 
ค าบอกลา ภาษาอังกฤษ เช่น HI, 
HELLO ,GOOD MORNING , 
THANK YOU , GOOD BYE เป็น
ต้น 

 

๓ เป็นเด็กดีมีวินัย - ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
- การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ใน
ห้องเรียน 
- การใช้ภาษาสุภาพ   
- การช่วยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหาร 
- การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ ใน
โรงเรียน 

- ท่องปากเปล่า 1 - 10  
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กรู้จักกล่าวค าทักทาย ค าขอ
โทษ ภาษาอังกฤษเช่น HELLO , 
SORRY 
- ให้เด็กเรียนรู้ค าศัพท์ ค าว่า 
ห้องเรยีน ภาษาอังกฤษ 
CLASSROOM 
- รู้จักตัวอักษร A 

 

๔ อวัยวะและการ
ดูแล 

-  หน้าที่และการดูแลรักษา ตา 
- หน้าที่และการดูแลรักษา หู 
- หน้าที่และการดูแลรักษา จมูก 
- หน้าที่และการดูแลรักษา ปาก 
- หน้าที่และการดูแลรักษา มือ, เท้า 

- ให้เด็กรู้จักค าตรงข้าม สูง – เตี้ย 
 ใหญ ่– เล็ก 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะ ตา หู 
จมูก ปาก มือและเท้า 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ EYE , EAR 
, NOSE , MOUTH , HAND , 
FOOT 

 

5 กินด ีอยู่ดี มีสุข - อาหารดีมีประโยชน์ 
- การท าความสะอาดมือ 
- สุขนิสัยในการขับถ่าย 
- การท าความสะอาดปาก / ฟ๎น 
- การท าความสะอาดร่างกาย 

- ให้เด็กรู้จักเพศของตัวเอง 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กรู้จักค าว่า ร่างกาย 
เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย  
- ภาษาอังกฤษ เช่น BODY , BOY 
, GIRL 
- รู้จักอักษรตัว B 

 



๔๘ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

6 ขยับกายสบาย
ชีว ี

- ชนิดของการออกก าลังกาย 
- การปฏิบัติตนในการออกก าลังกาย
และการพักผ่อน 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- ประโยชน์ของการพักผ่อน 
- ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

- ให้เด็กรู้จักค าตรงข้าม            
อ้วน – ผอม   , สั้น – ยาว 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษง่ายๆเช่น ร่างกาย 
นม ผลไม้ ผัก 
-ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
BODY MILK , FRUIT , 
VEGETABLE  

 

7 ปลอดภัยไว้ก่อน - ความปลอดภัยในการเล่น 
- ความปลอดภัยบนท้องถนน 
- ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องใช้ไฟฟูา 
- ความปลอดภัยในการใช้ยา 
- ความปลอดภัยในการใช้ของมีคม 

- ท่องเลข 1- 10 เป็น
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ เช่นค าว่า ฟุตบอล 
นอนหลับ วิ่ง เล่น 
-ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ FOOTBALL 
, SLEEP, RUN , PLAY 
- รู้จักอักษรตัว C 

 

8 หนูน้อยนัก
สัมผัส 

- การมองเห็น 
- การดมกลิ่น 
- การได้ยิน 
- การรับรู้ 
- การสัมผัส 

- ให้เด็กฝึกเขียนเลข 1 - 5 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ เช่น 
ปลอดภัย ใช่และไม่ใช่ 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
SAFE ,YES , NO 
- เรียนรู้ตัวอักษร D 

 

9 หนูน้อยน่ารัก - มารยาทในการรับประทานอาหาร 
- มารยาทในการพูด 
- การนั่งอย่างถูกวิธี 
- มารยาทในสังคม  (การต้อนรับ / 
การรับโทรศัพท์ / การเดินผ่าน
ผู้ใหญ่ ฯลฯ) 
- การนอนอย่างถูกวิธี 

- ฟ๎งนิทานแล้วให้เด็กทวนเรื่องที่
ฟ๎ง 
- ให้เด็กรู้จักรูปทรง 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า อาบน้ า 
รับประทานอาหาร 
- ค าศัพท์ ค าว่า BATH , EAT 
- เรียนรู้อักษรตัว E 

 



๔๙ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

10 หนูท าได้ - การท าความเคารพผู้ใหญ่ 
- มารยาทในการรับของ 
- มารยาทในการแต่งกาย- มารยาท
ในการรับของ ส่งของ  
มารยาทในการกราบผู้ใหญ่ 
- มารยาทในการกราบพระ 

- ให้เด็กฝึกเขียนเลข 6 - 10 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ เช่น
ค าว่า พูด เดิน ทักทาย ขอโทษ  
ค าว่า ใช่และไม่ใช่ 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
SPEAK,WALK , HELLO , SORRY 
,YES , NO  
- เรียนรู้อักษรตัว F 

 

11 บ้านแสนสุข - ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 
- พ้ืนที่และบริเวณรอบบ้าน 
- ประเภทและส่วนประกอบของ
บ้าน 
- ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
- การรักษาความสะอาด 

- ให้เด็กฝึกวาดรูปทรง 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่าง
ในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องน้ า 
ห้องครัวและค าว่าบ้าน 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
BEDROOM , TOILET , KITCHEN 
, HOME 
- เรียนรู้อักษรตัว G 

 

12 ครอบครัว 
สุขสันต์ 

- ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
- หน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัว 
- การปฏิบัติตนต่อสมาชิกใน
ครอบครัว 
- การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว 
- สิ่งที่จ าเป็นส าหรับครอบครัว 
 

- ฝึกให้เด็กเขียน ก,ข,ฃ,ค,ฅ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ เช่น 
ค าว่า ครอบครัว พ่อ แม่  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
FAMILY , FATHER , MOTHER  
- เรียนรู้อักษรตัว H 

 

13 บ้านเรือนเคียง
กัน 

- ความหมายของเพ่ือนบ้าน 
- ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อน
บ้าน 
- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- การร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน 
- การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- ฝึกให้เด็กเขียน ฆ,ง,จ,ฉ,ช 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับค าว่า FRIEND (เพ่ือน) 
NEIGHBOR (เพ่ือนบ้าน) 
- เรียนรู้อักษรตัว I 

 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

14 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของฉัน 

- ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /  ตรา
สัญลักษณ์ 
- สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ห้องต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- สถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- การดูแลรักษา 

- ให้เด็กได้รู้จักความเหมือน –    
  ความแตกต่าง 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า SCHOOL 
(โรงเรียน) 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับตัวเลข ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า ONE 
, TWO , THREE , FOUR , FIVE 
- เรียนรู้อักษรตัว J 

 

15 ชุมชนน่าอยู ่ - สถานที่ใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- ความส าคัญของสถานที่ / 
ความหมาย 
- การช่วยกันดูแลรักษา 
- การปฏิบัติต่อชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในชุมชน 

- ฝึกให้เด็กเขียน ซ,ฌ,ญ,ฎ,ฏ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า COMMUNITY 
(ชุมชน) TAKE CARE (ดูแลรักษา)
HOSPITAL (โรงพยาบาล) 
MARKET (ตลาด) 
- เรียนรู้อักษรตัว K 

 

16 จังหวัดของเรา  - ชื่อลักษณะภูมิประเทศ – 
ภูมิอากาศจังหวัดของเรา 
- ค าขวัญของจังหวัด 
- อาชีพและอาหารพ้ืนเมืองของ
จังหวัด 
- ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
- สถานที่ส าคัญของจังหวัด 

- ฝึกให้เด็กเขียน ฐ,ฑ,ฒ,ณ,ด 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ ค าว่า 
ประเทศไทย และฝึกกล่าวค า
ทักทาย ค าขอบคุณ ค าขอโทษ 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
THAILAND , HELLO , THANK 
YOU , SORRY 
- เรียนรู้อักษรตัว L 

 

17 อาชีพในฝ๎น - ชื่ออาชีพต่าง ๆ เช่น  ครู  ต ารวจ  
ทหาร  แพทย์ พยาบาล ฯลฯ 
- หน้าที่และการแต่งกายของแต่ละ
อาชีพ 
- สถานที่ของการปฏิบัติงาน 
- อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
- ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ 

- ฝึกให้เด็กเขียน ต,ถ,ท,ธ,น 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกีย่วกับอาชีพต่างๆ เช่น ครู 
ต ารวจ หมอ พยาบาล 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
TEACHER , POLICE , DOCTOR , 
NURSE 
- เรียนรู้อักษรตัว M 

 



๕๑ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

18 ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- ชื่อประเทศและธงชาติของ
ประเทศสมาชิก 
- ดอกไม้/ต้นไม้ประจ าชาติอาเซียน 
- สัญลักษณ์ตามแผ่นดิน 
- สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน 
- เพลงชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- ฝึกให้เด็กเขียน บ,ป,ผ,ฝ,พ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับตัวเลข ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า SIX , 
SEVEN , EIGHT , NINE , TEN 
ASEAN (อาเซียน) 

 

19 บ้านเราและ
เพ่ือนบ้าน
อาเซียน 

- สถานทีส่ าคัญและแหล่งท่องเที่ยว 
- อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ  
- ฤดูกาล 
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- พิบัติภัยและภัยธรรมชาติ 

- ฝึกให้เด็กเขียน ฟ,ภ,ม,ย,ร 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับค าว่า หนาว ร้อน ฝน 
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า 
WINTER , HOT , RAIN 
- เรียนรู้อักษรตัว N 

 

20 โครงงาน 
cooking study 

- ขนมครก 
- บัวลอยไข่หวาน 
- ขนมมินิโดนัท 
- ส้มต าพาเพลิน 
- วุ้นแฟนซี 

- ฝึกให้เด็กเขียน ล,ว,ศ,ษ,ส 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ค าว่า 
COOKING (การท าอาหาร) 
STUDY (ศึกษา) 
- เรียนรู้อักษรตัว O 
 

 

21 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ไข่จมไข่ลอย,ตั้งไข่ไม่ให้ล้ม,ไข่
ไดโนเสาร์ 
- ลูกโปุงจอมพลัง,ลูกโปุงวิเศษ,
ลูกโปุงแปลงร่าง 
- แม่เหล็กจอมพลัง 
- จดหมายวิเศษ 
- ลอยๆจมๆ 

- ฝึกให้เด็กเขียน ห,ฬ,อ,ฮ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ค าว่า 
SCIENCE (วิทยาศาสตร์) 
BALLOON (ลูกโปุง) 
- เรียนรู้อักษรตัว P 
 

 

22 โครงการเพาะ
ถั่วงอก 

- วัสดุอุปกรณ์ 
- วิธีเพาะถั่วงอก  การดูแลรดน้ า 
- การดูแลรดน้ า 
- การท าอาหารจากถ่ัวงอก 

- ทบทวนการเขียนเลขไทย 1- 10 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ ค าว่า 
 SPROUTS (ถั่วงอก) ,WATER 
(น้ า) 
- เรียนรู้อักษรตัว ๐ 

 



๕๒ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

23 ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ทั้ง 4 ด้าน 

- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสติป๎ญญา 
- สรุปพัฒนาการเด็กเทอม 1 

  

24 ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ทั้ง 4 ด้าน 

- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสติป๎ญญา 
- สรุปพัฒนาการเด็กเทอม 1 

  

25 สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 

- ความหมายของสิ่งมีชีวิต/
สิ่งไม่มีชีวิต 
- คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต/
สิ่งไม่มีชีวิต  (ความเหมือน / ความ
แตกต่าง ) 
- ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต 
- โทษของสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต 

- ทบทวนพยัญชนะ ก – ฮ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ทบทวนตัวอักษร A - Z 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับค าสิ่งที่มีชีวิตเช่นค าว่า 
TREE (ต้นไม้),ANIMAL (สัตว์) เช่น 
BIRD (นก) CHICKEN (ไก่) PIG 
(หมู) 

 

26 ฤดูกาลหรรษา - ฤดูหนาว  (ประโยชน์ / โทษ) 
- ฤดูร้อน  (ประโยชน์ / โทษ) 
- ฤดูฝน  (ประโยชน์ / โทษ) 
- การปฏิบัติตามฤดูกาล 
- ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

- ทบทวนเลขอารบิก 1- 10 
- ฝึกพูดให้คนอ่ืนเข้าใจ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ ค าว่า 
SEASON (ฤดู) RAINS (ฤดูฝน) 
SUMMER (ฤดูร้อน)  
WINTER (ฤดูหนาว) 
- เรียนรู้อักษรตัว R 

 

27 กลางวัน – 
กลางคืน 

- ความหมายของกลางวัน - 
กลางคืน 
- ปรากฏการณ์เวลากลางคืน 
- ปรากฏการณ์เวลากลางวัน 
- การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
- การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน 

- รู้จักเส้น 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า  SUN (ดวง
อาทิตย์)  MOON (ดวงจันทร์) 
DAY (กลางวัน) NIGHT (กลางคืน) 
- เรียนรู้อักษรตัว S 

 



๕๓ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

28 สัตว์โลกผู้น่ารัก - ประเภทของสัตว์เลี้ยง 
- รูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงเกม 
“พลังหนู” 
- อาหารของสัตว์เลี้ยง 
- ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง 
- ประโยชน-์โทษและการดูแล 

- ฝึกการเขียนเส้น 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ชื่อสัตว์
เป็นภาษาอังกฤษที่เด็กรู้จัก 
- สัตว์บก   COW (วัว) 
- สัตว์น้ า FISH(ปลา)  CRAB(ปู) 
- สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า FROG(กบ) 
- สัตว์เลี้ยง DOG(สุนัข)  CAT 
(แมว) 
- สัตว์ปุา TIGER (เสือ) 

 

29 ต้นไม้แสนรัก - ลักษณะ  รูปร่าง  สี 
- การปลูก 
- การขยายพันธุ์ 
- การบ ารุงรักษา 
- ประโยชน์และโทษ 

- รู้จักรูปทรง 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า TREE (ต้นไม้) 
GREEN (สีเขียว) FLOWER 
(ดอกไม้)  
- เรียนรู้อักษรตัว   T 

 

30 โลกของแมลง - ชื่อของแมลง 
- ประเภทของแมลง 
- ส่วนประกอบของแมลง 
- ที่อยู่อาศัยของแมลง 
- การปูองกันตนเองจากแมลงที่มี
พิษ 

- ฝึกหาพยัญชนะที่รู้จักจากชื่อ
เพ่ือน 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า ANIMAL 
(สัตว์) ANT (มด) BUTTERFLY 
(ผีเสื้อ) BIRD  (นก) 
- เรียนรู้อักษรตัว U 

 

31 ผัก ผลไม้ - ชนิดของผักผลไม้ 
- รูปร่างลักษณะ 
- รสชาติของผักผลไม้ 
- วิธีการท าผักผลไม้ให้สะอาด 
- ประโยชน์และโทษ 

- ฝึกหาพยัญชนะที่รู้จักจากชื่อผัก 
ผลไม ้
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า VEGETABLE 
(ผัก)  CHILI  (พริก) BEAN (ถั่ว) 
CORN  (ข้าวโพด) FRUIT  (ผลไม)้ 
ORANGE (ส้ม)  MANGO (มะม่วง)  
APPLE (แอปเปิล)  

 



๕๔ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

32 ข้าวมหศัจรรย์ - ชนิดของข้าว 
- รูปร่างลักษณะของเมล็ดข้าว 
- การปลูกข้าว 
- การประกอบอาหารจากข้าว 
- การเก็บรักษา 
- ประโยชน์ของข้าว 

- จ านวนเท่ากัน – ไม่เท่ากัน 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ค าศัพท์เก่ียวกับสีต่างๆ ทั้ง ๑๒ สี  
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า FARMER 
(ชาวนา)  RICE (ข้าว)  
- เรียนรู้อักษรตัว V 

 

33 โลกสวยด้วยมือ
เรา 

- ความหมาย, ประเภท  
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
- สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
- โทษของสิ่งแวดล้อม 

- การเพ่ิม – ลด ของจ านวน 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า TABLE (โต๊ะ) 
CHAIR  (เก้าอ้ี) 
WORLD (โลก) 

 

34 เรารักประเทศ
ไทย 

- ธงชาติไทย 
- การแต่งกาย(ชุดประจ าชาติ) 
- การร้องเพลงชาติไทย 
- ค าทักทาย 
- ชนิดของอาหารไทย 

- รู้จักเลขไทย – อารบิก 1-10 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า THAILAND 
(ประเทศไทย) SING (ร้องเพลง) 
THAI FLAG (ธงชาติไทย) 
 - เรียนรู้อักษรตัว W 

 

35 เดินทางทั่วไทย - ความหมายของการคมนาคม 
- ประเภทของยานพาหนะ 
- การปฏิบัติตนในการใช้
ยานพาหนะ 
- ประโยชน์ของการคมนาคม 
- โทษของการใช้ยานพาหนะ  
(อุบัติเหตุ,  รถติด,  มลพิษ, อาการ
เสีย) 

- การจับคู่ตัวเลขไทยกับอารบิก 
ภาษาต่างประเทศ 
-  เรียนรู้อักษรตัว X 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
เกี่ยวกับยานพาหนะเช่น CAR 
(รถยนต์) SHIP(เรือ) TRAIN 
(รถไฟ) MOTORBIKE  
(รถจักรยานยนต์) BICYCLE  
(รถจักรยาน)  

 

36 สีสดสวยใส - สีที่นักเรียนรู้จัก  (ชื่อของสี) 
- สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้ 
- ประเภทของสี 
- แม่สีและการผสมสี 
- ประโยชน์และโทษของสี 

- การชั่งสิ่งของ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ค าว่า  
COLOR (สี) GREEN (สีเขียว) 
RED (สีแดง) ORANGE (สีส้ม) 
BLUE (สีฟูา) 

 



๕๕ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

37 สร้างฝ๎นนักคิด - เรียนรู้เรื่องจ านวน 
- รูปทรงเรขาคณิต 
- เรียงล าดับ 
- การวัดเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง 
- เวลา 
- ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

- การเรียงล าดับสิ่งของจากเล็กไป
ใหญ่  
ภาษาต่างประเทศ 
-ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า CIRCLE 
(วงกลม)  SQUARE (สี่เหลี่ยม)  
- เรียนรู้อักษรตัว Y  

 

38 วิทยาศาสตร์
สร้างสรรค ์

- เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์(ชั่ง วัด 
ตวง) 
- แรงดึงดูดของแม่เหล็ก 
- พลังงานในชีวิตประจ าวัน
(แหล่งก าเนิดเสียง) 
- การสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
ดวงดาว 
- ของเล่นที่อยู่รอบตัวและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ 

- รู้จักจ านวนเท่ากัน – ไม่เท่ากัน 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ ค าว่า 
พระอาทิตย์  พระจันทร์  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า SUN 
, MOON 
- เรียนรู้อักษรตัว Z 

 

39 การสื่อสารไร้
พรมแดน 

- ความหมายของการสื่อสาร 
- ประเภทของการสื่อสาร  
(โทรศัพท์, TV ) 
- วิธีการสื่อสาร 
- มารยาทในการสื่อสาร 
- ประโยชน์ของการสื่อสาร 

- ทบทวนพยัญชนะ ก-ฮ 
- ทบทวนเลข 1 - 10 
ภาษาต่างประเทศ 
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือ
สื่อสาร เช่น TV  (ทีวี) PHONE               
(โทรศัพท์) 

 

40 ท่องแดน
อาเซียน 

- ธงอาเซียน 
- ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
- ค าขวัญอาเซียน 
- เพลงอาเซียน 
- ภาษาอาเซียน 

- รู้จักการชั่งสิ่งของ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ค าขวัญอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์ 
(ONE VISION) หนึ่งอัตลักษณ์ 
(ONE IDENTITY) หนึ่งประชาคม 
(ONE COMMUNITY) 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ASEAN อาเซียน  

 

41 เรียนรู้
วัฒนธรรม 

- ศาสนาและวันส าคัญ 
- ชุดแต่งกายประจ าชาติ   
- อาหารประจ าชาติ 
- ภาษา/ประเพณีและวัฒนธรรม
ประจ าชาติ 
- การละเล่น/การแสดงและนิทาน
ประจ าชาติ 

- ทบทวนการเขียนเส้น 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า good 
morning (สวัสดีตอนเช้า)  good 
bye (ลาก่อน) CULTURE 
(วัฒนธรรม) 

 



๕๖ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

42 ผู้น าพอเพียง - ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุผล 
- ความรอบรู้ 
- ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
- คุณธรรมความดี 

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ค าว่า MORAL 
(คุณธรรม) 
- ทบทวนตัวอักษร A - Z 

 

43 หนูน้อยตาวิเศษ - ประเภทของขยะ 
- การคัดแยกขยะ 
- การก าจัดขยะที่ถูกวิธี 
- ประโยชน์และโทษของขยะ 
- การปูองกันและลดการทิ้งขยะ 

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า CLEAN 
(สะอาด) DIRTY  (สกปรก)  
- ทบทวน A - Z 

 

44 โตไปไม่โกง - ความซื่อสัตย์สุจริต 
- การมีจิตสาธารณะ 
- การรักความเป็นธรรม 
- การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
- ความพอเพียง ประหยัด อดออม 

  

45 ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ทั้ง 4 ด้าน 

- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสติป๎ญญา 
- สรุปพัฒนาการเด็กเทอม 1 

  

46 โครงงานปฐมวัย
เรื่องผัก 

- ปลูกหอมแดงในถาดไข่ 
- ส้มต าผลไม ้
- ผักเปลี่ยนสี 
- ผักชุบแปูงทอด 
- ผักแปลงร่าง 

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า 6 SIX,7 
SEVEN , 8 EIGHT , 9 NINE  
10 TEN 

 

47 โครงงานท าน้ า
สมุนไพร 

- น้ ากระเจี๊ยบ 
- น้ ามะตูม 
- น้ าล าไย 
- น้ าดอกอัญชัน 
- น้ าใบเตย 

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า WATER (น้ า)  
LONGAN (ล าไย) , PANDAN 
(ใบเตย) ROSELLE (กระเจี๊ยบแดง) 

 

48 โครงงาน
เมนูอาหารจาก

ไข่ 

- ไข่เจียว 
- ไข่ดาว 
- ไข่ต้ม 
- ไข่ลูกเขย 
- ไข่พะโล้ 

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า EGG (ไข่)  
- ทบทวนค าศัพท์ภาษาอังกฤษค า
ว่า 6 SIX,7 SEVEN , 8 EIGHT , 
9 NINE ,10 TEN 

 



๕๗ 
 

สัปดาห์ที่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ หมายเหตุ 

49 โครงงาน
ธนาคารขยะ 

- ประเภทของขยะ 
- การคัดแยกขยะ 
- ส ารวจขยะขายได้ 
- การรีไซเคลิขยะ 
- การขายขยะ 

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า GARBAGE 
(ขยะ) BANK (ธนาคาร) CLEAN 
(สะอาด) DIRTY (สกปรก)  

 

50 โครงงานปฐมวัย
เรื่องกล้วยๆ 

- การปลูกต้นกล้วย 
- ม้าก้านกล้วย,พิมพ์ภาพจากก้าน
กล้วย 
- ประโยชน์ของใบตอง,ห่อขนมฯลฯ 
- เมนูกล้วย กล้วยทอด,กล้วยบวชชี 
- ประโยชน์ของกล้วย 

- ทบทวนเลข 1 – 10 
- ทบทวนพยัญชนะ ก – ฮ 
ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า BANANA 
(กล้วย) BANANA LEAF (ใบตอง) 

 

51 โครงงานผลไม้
แสนอร่อย 

- น้ าผลไม ้
- ทับทิมกรอบ 
- วุ้นผลไม้หลากสี 
- ผัดเปรี้ยวหวาน 
- สลัดผลไม ้

ภาษาต่างประเทศ 
- ให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษค าว่า FRUIT (ผลไม)้ 
- ทบทวนค าศัพท์เก่ียวกับตัวเลข 
ONE  ๑  , TWO ๒ , THREE ๓  
FOUR ๔  , FIVE ๕ 

 

52 ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ทั้ง 4 ด้าน 

- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสติป๎ญญา 
- สรุปพัฒนาการเด็กเทอม 1 

  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๔  ปี ) 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ก าหนดการจัด
ประสบการณ์ ให้เด็กอายุอายุ  ๓-๔  ปี  โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น  เป็นการบูรณาการทั้ง
ทางด้านเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการผ่านการจัดกิจกรรมประสบการณ์  ๖  กิจกรรม ตลอดจนได้
ก าหนดการจัดกิจกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๒๙๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการลงมือ
กระท า  เกิดความรู้ มีทักษะ  มีคุณจริยธรรม  และเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม        
และสติป๎ญญา  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสม
ตามวัย มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็น
ไทย  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ใน
การจัดประสบการณ์ ได้ค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้ 
๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ 
๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 
๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
๕. ปลูกฝ๎งระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 
๖. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 
๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
๘. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู และชุมชน 
 
 ทั้งนี้  ได้ก าหนดแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ไว้ดังนี้ 

๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความ มั่นคงทางอารมณ์ให้กับเด็กในวิถี

ชีวิตประจ าวัน 
๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท า และเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า     และการเคลื่อนไหว

ผ่านการเล่น 
๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็กอย่างหลากหลาย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด หลากหลาย ปลอดภัย 

และเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้าน รวมถึงมีพ้ืนที่ในการเล่นน้ า เล่นทราย 
๖. จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื่อที่เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ 

หลีกเลี้ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอ 
๘. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ      

การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 



๕๙ 
 

 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ๖ กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติป๎ญญา  ดังต่อไปนี้ 

๑.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๒.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมในวงกลม) 
๓.กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๔.กิจกรรมเสรี 
๕.กิจกรรมกลางแจ้ง 
๖.เกมการศึกษา 

 
กิจกรรมเคลื่อนไหว  และจังหวะ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะ
อย่างอิสระ  โดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง  เครื่องเคาะจังหวะ  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ประกอบการเคลื่อนไหว  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์  รู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้  กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบไปด้วย 
๑. การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน 
๒. การเคลื่อนไหวอิสระ 
๓. การเคลื่อนไหวตามค าบรรยาย 
๔. การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
๕. การเคลื่อนไหวตามข้อตกลง 
๖. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ 
๗. การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
๘. การเคลื่อนไหวเป็นคู่ 
๙. การท าท่าทางประกอบเพลง 
๑๐. การท าท่าทางตามความหมายของเพลง 
๑๑. การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
๑๒. การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
๑๓. การร้องเพลง 

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดให้สัมพันธ์กับเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่
ผู้ดูแลเด็กต้องการให้เด็กเรียนรู้  และควรจัดกิจกรรมนี้อย่างน้อยวันละประมาณ  ๑๕ – ๒๐  นาที  ก่อนสิ้นสุด
กิจกรรมทุกครั้งควรให้เด็กได้พัก  เช่น  นอน  นั่งฟ๎งเพลงเบา ๆ 
 จุดมุ่งหมาย  
๑.ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
๒.กล้าแสดงออกและมีวิธีคิดเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
๔.รู้จักปรับตัวเมื่อท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
๕.เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 วัสดุอุปกรณ์  
๑.เครื่องประกอบจังหวะ  เช่น  ร ามะนา  กลอง  กรับ  ฉิ่ง  
๒.แถบบันทึกเสียงเพลง  เครื่องเล่นเทป 
๓.อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว  เช่น  ห่วงหาย  แถบผ้า  ถุงทราย   
  

กิจกรรม  
๑. ร้องเพลง  ท่องค ากลอน  ค าคล้องจอง  และเคลื่อนไหวตามบทเพลง  ค ากลอน  ค าคล้องจอง 
๒. เคลื่อนไหวพื้นฐาน  เช่น  เดิน  วิ่ง  กระโดด  ฯลฯ  ตามสัญญาณนัดหมาย หรือตามจังหวะเพลง 
๓. เคลื่อนไหวอิสระตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายให้มากที่สุด  ขณะเดียวกัน
ให้ค านึงถึงการใช้พ้ืนที่  ระดับและจังหวะในขณะเคลื่อนไหวของร่างกาย 
๔. เล่นเครื่องเล่นดนตรีง่าย ๆ ประเภทเคาะ  เช่น  กรับ  ร ามะนา  กลอง ฯลฯ  และเคลื่อนไหวประกอบ 
๕. ให้เด็กเคลื่อนไหวตามความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้อุปกรณ์ประกอบในการเคลื่อนไหว เช่น ห่วง แถบผ้า ถุงทราย   

 
 ข้อเสนอแนะ  
๑.สร้างบรรยากาศให้เด็กเกิดความรู้สึก เพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีความเป็นกันเอง 
๒.ไม่บังคับถ้าเด็กไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม  ควรให้เวลา  และให้โอกาสจนกว่าเด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
๓.ควรให้เด็กได้แสดงออกอย่างทั่วถึง 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (กิจกรรมในวงกลม) 
 จุดมุ่งหมาย  
๑.เพ่ือให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวแผนการจัดประสบการณ์ 
๒.เพ่ือให้เด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครู  และครูจะได้ดูแลพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด 
๓.เพ่ือให้เด็กได้ฝึกความมีระเบียบวินัย  มารยาทในการฟ๎ง  พูด  และลักษณะนิสัยที่ดี 
 
ลักษณะการจัดเนื้อหา เป็นการเตรียมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบบูรณาการโดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้
ประจ าสัปดาห์แบบบูรณาการตลอดปีการศึกษา  โดยให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐาน เชื่อมโยงทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ  และ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้เด็ก
ได้มีประสบการณ์ส าหรับการเรียนรู้ต่อไปในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ดังนี้ 

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา 
๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี 
๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 



๖๑ 
 

บทบาทและหน้าที่ของครู 
ก่อนจัดประสบการณ์  ครูจะต้องศึกษาการท าแนวทางในการจัดประสบการณ์นี้อย่างละเอียดเพ่ือได้

แนวทางในการจัดเตรียมประสบการณ์ให้กับเด็ก  และจัดเตรียมสื่อการจัดประสบการณ์ที่ได้เสนอแนะไว้อย่าง
ครบถ้วน  เพ่ือที่จะท าให้การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม ครูอาจปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น  
 การจัดประสบการณ์เนื้อหาให้เด็กต้องจัดกิจกรรมให้เด็กสนใจ  เช่น 
๑.ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ 
๒.การเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
๓.การเล่าประสบการณ์ตามเนื้อหาต่าง ๆ 
๔.การอภิปราย  ซักถาม 
๕.การสนทนา  ตอบค าถาม 
๖.ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
๗.การทดลอง 
๘.การอธิบายสิ่งต่าง ๆ 
๙.ทักษะการฟ๎ง  พูด  อ่าน  เขียน 
๑๐.การแก้ป๎ญหาสถานการณ์จ าลอง 
๑๑.การแสดงบทบาทสมมติ 
๑๒.การลงมือปฏิบัติจริง 
๑๓.การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5 
๑๔.การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
๑๕.การนับจ านวน เพ่ิม  ลด 
๑๖.การเปรียบเทียบเวลา 
๑๗.การจ าแนกเปรียบเทียบ 
๑๘.การเล่านิทาน 
๑๙.การร้องเพลง 
   
กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี 
 จุดมุ่งหมาย  ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบการณ์ มีความมุ่งหมายที่ส าคัญโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
๑. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ด้วยการประกอบกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  และสนองความ
ต้องการของเด็กทางการเล่นที่แฝงไว้ซึ่งการศึกษา 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง  คิดค้นคว้า  และสร้างสรรค์ด้วยความสนุกและเพลิดเพลินแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  โดยไม่ต้องวิตกกังวล 
๓. เพ่ือฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมด้านประสาทสัมพันธ์ทางตาและมือเกิดพัฒนาการทางการตัดสินใจ การมี
เหตุผล  รู้ขนาด  จ านวนสี  และรูปลักษณะ  ทั้งช่วยฝึกเชาวน์ป๎ญญา  อันเป็นทางน าหรือเตรียมเด็กไปสู่การอ่าน  
และการเขียนในโอกาสต่อไป 
๔. เพ่ือฝึกเด็กให้ท างานเป็นกลุ่ม  เรียนรู้สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนและเพ่ือนภายในสังคมเล็ก ๆ และ
รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
๕. เพ่ือฝึกให้รู้จักประหยัดวัสดุการศึกษา  ฝึกเด็กให้รู้จักการเล่นเครื่องเล่น  การเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องเล่น         
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและครบถ้วน 
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๖. เป็นวิธีการที่เด็ก ๆ ได้รับความรัก  ความอบอุ่น  การอบรมเลี้ยงดู  และการปกปูองให้เกิดความปลอดภัยที่จะ
อยู่ร่วมกันในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 
๗. เป็นวิธีการช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้รับพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจและร่างกาย  สติป๎ญญา และสังคม  ครบถ้วน
พร้อมในโอกาสเดียวกัน 
๘. เป็นวิธีการช่วยให้ครูทราบป๎ญหา  ความคับข้องใจเด็ก  ท าให้ครูสามารถหาวิธีช่วยคลี่คลายป๎ญหาแก่เด็กได้ 
๙. เป็นวิธีการปูพ้ืนฐานประสบการณ์  และความรู้ ให้เด็กมีความพร้อมสามารถช่วยตนเองได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ได้อย่างเป็นสุข 
๑๐. เป็นวิธีที่ช่วยให้ครูทราบความสนใจเป็นพิเศษของเด็ก  และสามารถประเมินผลพัฒนาการ  และพฤติกรรม
ของเด็กแต่ละคนได้  พร้อมที่จะรายงานลงในสมุดรายงานประจ าวันเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑. เป็นวิธีการช่วยให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอ  ในการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  ส ารวจแหล่งวัสดุ อุปกรณ์  และ
คิดค้น  สร้างสรรค์  อุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมความพร้อมให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
12.เป็นวิธีการช่วยลดการสูญเปล่าทางการศึกษา  ให้ป๎ญหาเด็กเรียนซ้ าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ลดลง               
ซึ่งก าหนดการจัดศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบการณ์ไว้   ณ  ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุม
ประสบการณ์ และจัดด าเนินการจัดอย่างน้อย  ๖  ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบการณ์  และให้เด็กได้
เรียนรู้ในแต่ละวัน  อย่างน้อยวันละ  ๒  ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบการณ์ 
 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
 จุดมุ่งหมาย  

๑.เพ่ือให้เด็กได้ออกก าลังกายกลางแจ้งซึ่งจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้น 
๒.เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก และฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มือกับเท้า 
๓.เพ่ือเป็นการพัฒนาทางร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  สังคม สติป๎ญญา  และจินตนาการของเด็ก 

 ลักษณะการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง        
๑.การละเล่นพ้ืนเมือง 
๒.เกมต่าง ๆ 
๓.การเล่นบ้านจ าลอง 
๔. การเล่นทราย 
๕. การเล่นน้ า 
๖. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
๗. การเดินทรงตัวบนกระดาน 
๘. การเดินตามแนว 
๙. การเดินถอยหลัง 
๑๐.การรับ – ส่ง  บอล 
๑๑.การขว้างบอลไกล 
๑๒.การเตะบอลเข้าประตู 
๑๓.การกลิ้งบอลกระทบเปูา 
๑๔.การปาเปูา               
๑๕.การโหนตัว 
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บทบาทและหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรม การเล่นกลางแจ้ง 
 การออกก าลังกายของเด็กๆ นั้น ได้แก่ การวิ่ง การกระโดด การม้วนหน้า ม้วนหลัง การกลิ้ง  การปีนปุาย 
การวิ่งแข่ง การลาก การเข็น เป็นต้น ในการเล่นนั้นบางอย่างจ าเป็นต้องมีสื่อประกอบด้วย  แต่บางอย่างไม่
จ าเป็นต้องมีสื่อก็ได้  แต่ผู้ดูแลเด็กจะต้องเตรียมตัวเพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก  บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กที่ควร
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  คือ 

 ๑.หากจะให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม  ผู้ดูแลเด็กจะต้องท าการตรวจสอบเครื่องเล่นนั้นว่าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยหรือไม่  หรือจะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม ่

๒.ผู้ดูแลเด็ก จะต้องแนะน าการเล่นที่ถูกวิธีและปลอดภัยให้กับเด็กทุกครั้งจึงให้เล่น 
๓.ผู้ดูแลเด็กจะต้องฝึกระเบียบวินัยให้เด็กทุกครั้งที่มีการเล่นกลางแจ้ง 
๔.ปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระ  โดยผู้ดูแลเด็กคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
๕.เมื่อเลิกเล่นแล้ว  เก็บสิ่งของให้เข้าที่ และท าความสะอาดบริเวณท่ีเล่นให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
๖.ให้เด็กท าความสะอาดร่างกายพร้อมทั้งแต่งกายให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจากเลิกเล่นกลางแจ้ง 

 
เกมการศึกษา 
 เกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ฝึกการสังเกต  พัฒนากระบวนการคิด  และเกิดความคิดรวบยอด เกม
การศึกษามีกฎ  กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  เช่น  เกมการจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน  เกมการแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  เกมการเรียงล าดับเกมการสังเกต
รายละเอียดของภาพ  เกมการหาความสัมพันธ์   

เกมการศึกษาที่จัดให้เด็กเล่นควรเริ่มจากง่ายไปหายาก  จากภาพไปสู่รูปทรงและสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนขึ้น  
เมื่อครูให้เด็กเล่นเกมใหม่ควรแนะน าวิธีการเล่น  และเมื่อเล่นเสร็จครูควรตรวจสอบความถูกต้อง     บางเกมเด็ก
อาจตรวจสอบค าถามได้ด้วยตนเอง 
 เกมการศึกษานี้ครูสามารถผลิตได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่
ต้องการให้เด็กเรียนรู้  ควรเปิดโอกาสให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นรายบุคคล  หรือกลุ่มย่อยทุกวัน  โดยอาจจัดวาง
ไว้ให้เด็กเลือกเล่นทบทวนตามความต้องการนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด 
 
 จุดหมาย                    

๑. รู้จักสังเกต  เปรียบเทียบ  และจ าแนก 
๒. ส่งเสริมการคิด  หาเหตุผล  และการตัดสินใจแก้ป๎ญหา  
๓. ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๔. ส่งเสริมการเล่นร่วมกัน 
 

ตัวอย่างเกมการศึกษา 
เกมจับคู่ * เกมจับคู่ภาพหรือสิ่งของ  สามารถแบ่งได้หลายแบบ  เช่น 
  -จับคู่ที่เหมือนกันทุกประการ 
  -จับคู่ภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน 
  -จับคู่ภาพกับโครงร่างของสิ่งเดียวกัน 
  -จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
  -จับคู่ภาพเต็มกับภาพที่แยกเป็นส่วน ๆ 

*  เกมการแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  (แผนภาพเกมการแยกประเภท  จัดหมวดหมู่) 
                   *  เกมการเรียงล าดับ  (แผ่นภาพเกมการเรียงล าดับ) 



๖๔ 
 

                   * เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ  เช่น  เกมการตัดต่อ 
                               (จ านวนชิ้น  ตามความเหมาะสมของวัยผู้เล่น)   
                   * เกมลอตโต้  (แผ่นภาพลอตโต้) 
                           * เกมหาความสัมพันธ์  เช่น  เกมตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) เกมอุปกมาอุปมัย,  - 
                            เกมหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ 
 
 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้จัดบรรยากาศทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ  สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยเรียนรู้
ผ่านการเล่นที่น่าสนใจ  สนุกสนาน  โดยได้ก าหนดพัฒนาและปรับปรุง  ดังนี้ 

ภายในห้องเรียน   ห้องเรียนแต่ละห้องจะเน้นความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ตกแต่งบอร์ดด้วยเนื้อหา
สาระที่สอดคล้องกับหน่วยที่เด็กก าลังเรียนอยู่ในแต่ละสัปดาห์  ภายในห้องเรียนจะมีมุมประสบการณ์  พร้อมสื่อ
อุปกรณ์ท่ีแข็งแรง สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จาการสัมผัสทั้งห้า  เพราะมี
ความเชื่อว่า สภาพแวดล้อมที่ดีจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบการณ์ 
เช่น มุมร้านค้า มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมของเล่นพลาสติก มุมดนตรี มุมแต่งตัว มุมนิทาน  นอกจากนี้ทางโรงเรียน
ได้จัดท าห้องน้ า  ห้องส้วม  ไว้ภายในห้องเรียนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเด็ก 

ภายในห้องเรียน จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาด้วยพันธ์ไม้ต่างๆ ได้แก่ ไม้ดอก  ไม้ประดับ 
ผักสวนครัว ไม้ยืนต้น หน้าอาคารเรียน จัดให้มีสระน้ า เพ่ือเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลา และมีสวนหย่อมด้านหน้าเพ่ือ
ความสวยงาม  ความเพลิดเพลิน  เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาการของเด็กได้  ศึกษานอกสถานที่  ท าให้เด็กได้สัมผัส
ธรรมชาติของจริง  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี  สนุกสนานกับการเรียนรู้มีคุณครูจัดกิจกรรมให้กับเด็ก            
ยึดหลักการสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือ 
สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  ท าหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกเพ่ิมพูนทักษะ

และประสบการณ์  สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ ให้กับเด็ก  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจ  และสติป๎ญญา  ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่เด็กมีระบบในการควบคุมสื่อย่าง
เป็นระบบ  มีผู้ดูแลรับผิดชอบ  มีกระบวนการดังนี้ 

๑. การจัดหา   มีการสอบถามความต้องการในการใช้สื่อของครูผู้สอน  โดยให้แต่ละห้อง  น าเสนอทุกต้น
ปีการศึกษา 

๒. การจัดเก็บ   สื่อทุกประเภทมีทะเบียนคุม  มีเอกสารชัดเจน 
๓. การจัดการ   เมื่อลงทะเบียนแล้วจะแยกให้ครูประจ าชั้นรับได้  เก็บได้โดยให้แต่ละห้องน าเสนอทุกต้น

ปีการศึกษา 
๔. การซ่อม  จะมีการส ารวจสื่อทุกสิ้นภาคเรียน  เพื่อดูว่าสื่อใดช ารุดจะซ่อมบ ารุงหรือจ าหน่าย 

  
 
 
 
 



๖๕ 
 

ลักษณะของสื่อ  แบ่งออกเป็น  ๕  ประเภท 
๑. สื่อธรรมชาติ  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ดิน หิน เป็นต้น 
๒. สื่อสิ่งพิมพ์  หมายถึง  หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น  เอกสาร  หนังสือ  ต ารา  นิตยสาร  

หนังสือพิมพ์  วารสาร  จุลสาร  แผนที่ แผนภูมิ  ตาราง  สถิติกราฟ  เป็นต้น 
๓. สื่อวัสดุและอุปกรณ์   หมายถึง  วัสดุที่ประดิษฐ์เพ่ือประกอบการเรียน  เช่น  บัตรค า  หุ่นจ าลอง  

เกมการศึกษา  เครื่องมืออุปกรณ์ทดลอง  เป็นต้น 
๔. สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  หมายถึง  สื่อที่ไม่มีตัวหนังสือก ากับ  เช่น  สัญลักษณ์ต่าง ๆ เครื่องหมายต่าง ๆ 
๕. สื่อเทคโนโลยี  หมายถึง  สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้น  เพ่ือใช้ควบคู่กับเครื่องมือโทรทัศน์  วัสดุ  หรือ

เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น  เทปบันทึกภาพ  (วีดีทัศน์)  แถบบันทึกเสียง สไลด์  คอมพิวเตอร์ ซีดี  วีซีดี  
เป็นต้น 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้จัดบรรยากาศทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย  
บูรณาการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน  โดยได้ด าเนินการจัดแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 

๑. ภายในห้องเรียน  เน้นความปลอดภัย  สะอาด สวยงาม ภายในห้องมีมุมประสบการณ์  หรือศูนย์การ
เรียนและสื่ออุปกรณ์ที่แข็งแรง สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากการสัมผัสทั้ง 
5 ส าหรับมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียน ได้แก่  มุมบ้าน  มุมหมอ  มุมร้านค้า  มุมวิทยาศาสตร์  มุมหนังสือ 
มุมบล็อก  มุมดนตรี  เป็นต้น 

๒. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จัดให้มี
บรรยากาศที่สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบ ปลอดภัย  มีต้นไม้มากมายหลายชนิด พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และห้อง
ส าคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล  และอ่ืน ๆ 

๓. ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  คือ สถานที่
ต่าง ๆ เช่น  วัด  โบสถ์  มัสยิด องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ศาลาว่าการเมืองพัทยา  
ศาลากลางจังหวัด  สถานีดับเพลิง  ตลาด และอ่ืน ๆ  ได้ก าหนดพาเด็กไปศึกษาเรียนรู้ตามโอกาสที่สมควร 
 

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔ ปี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการ
อบรมเลี้ยงดู โดยเน้นการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่  

ด้านร่างกาย  ส่งเสริมให้เด็กใช้ร่างกายตามความสามารถ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ด็ ก อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม                      

ภายใตส้ภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย  
ด้านสังคม      ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด  
ด้านสติปัญญา   ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร ส่งเสริมการคิดและการแก้ป๎ญหาที่เหมาะสมกับวัย 
 
 
 



๖๖ 
 

การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กอายุ ๓-๔  ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐาน
ชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติป๎ญญา  การจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ควรจัดให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดยผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถี
ชีวิตประจ าวัน และการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก  โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน 
ดังนี้ 
 ๑. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี  เป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร การนอน  
การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝ๎งลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัย             
ความปลอดภัย  และการแสดงมารยาทท่ีสุภาพ  นุ่มนวล แบบไทย  

๒.  การเคลื่อนไหวและการทรงตัว  เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา  มือกับนิ้วมือ และส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว หรือออกก าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว่ า คลาน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนปุายเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก เล่นม้าโยก  ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานทรงตัวของเด็ก
เล็กโดยใช้เท้าช่วยไถ 

๓.  การฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ – ตา  เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ         
ให้พร้อมที่จะหยิบจับ  ฝึกกากรท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา รวมทั้งฝึกให้เด็กรู้จักคาดคะเน หรทอกะ
ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล  เช่น มองตามเครื่องแขวนหรือโมบายที่มี
เสียงและสี ร้อยลูปป๎ดขนาดใหญ่  เล่นหยอดบล็อกรูปทรง-ลงกล่อง ตอกหมุด  โยนรับลูกบอล เล่นน้ า  เล่นป๎้นแปูง  
ใช้สีเทียนแท่งใหญ่วาดเขียนขีดเขี่ย เป็นต้น 

๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์  เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความต้องการของเด็กด้านจิตใจ 
โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความอบอุ่นและมีความสุข เช่น สบตา อุ้ม โอบกอด สัมผัส  การเป็น
แบบออย่างที่ดีในการด้านการแสดงออกทางอารมณ์ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เด็กแสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน  
ปลูกฝ๎งการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว เป็นต้น  

๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม  เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และบุคคล
ใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้ าจี้ เล่นโยกเยก เล่นประกอบค าร้อง  เช่น 
จันทร์เจ้าเอย  แมงมุม  ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน  พบปะเด็กอ่ืนหรือผู้ใหญ่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
เช่น พาไปบ้านญาติ พาไปร่วมกิจกรรมที่ศาสนสถาน เป็นต้น 

๖. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการมองเห็น  การได้
ยินเสียง  การได้กลิ่น  การลิ้มรส  และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในด้านขนาด รูปร่าง สี น้ าหนัก 
และผิวสัมผัส เช่น การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา การเล่นของเล่นที่มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 

๗. การส่งเสริมการส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้  สิ่งรอบตัวผ่านเหตุการณ์ และสื่อ
ที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ  รู้จักส ารวจ และทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น มองตามสิ่งของ หันหาที่มาของเสียง  
ค้นหาสิ่งของที่ปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมทดลองง่าย ๆ เป็นต้น 

๘.การส่งเสริมทักษะทางภาษา  เป็นการฝึกให้เด็กเปล่งเสียง  เลียนเสียงของผู้คน  เสียงสัตว์ต่าง ๆ รู้จัก
ชื่อเรียกของตนเอง  ชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและท่าทาง ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื่ อเรียกสิ่งต่าง ๆ จากของจริง 
อ่านหนังสือนิทานภาพหรือร้องเพลงง่าย ๆ ให้เด็กฟ๎ง เป็นต้น 

๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดและตาม
จินตนาการของตน เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ เล่นของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื่อง
ตามจินตนาการ เล่นสมมติ เป็นต้น 

 
 



๖๗ 
 

การประเมินพัฒนาการ 
                   การประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ได้แก่           
ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติป๎ญญา  เพ่ือน าผลมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้เด็กแต่ละ
คนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จัดให้มีการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง  ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเป็นการประเมินสถานการณ์ปกติขณะที่เด็กท ากิจกรรมประสบการณ์
ประจ าวันและช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่  การสังเกตการสัมภาษณ์  การสนทนา  การบันทึกพฤติกรรมเด็กและ
วิเคราะห์ข้อมูล  และผลงานของเด็กที่เก็บอย่างเป็นระบบ  แล้วน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมาสรุป         
เพ่ือบันทึกผลพัฒนาการลงในสมุดบันทึกพัฒนาการประจ าชั้นเรียนของเด็กและบันทึกในสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก
ทุกภาคเรียน  ตลอดจนรายงานผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับทราบและรายงานให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน 
และต่อเนื่องโดยด าเนินการต่อไปนี้ 

ก่อนเรียน   จัดท าข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
เช่น  ข้อมูลทั่วไป ประวัติสุขภาพ  ลักษณะนิสัย 

ระหว่างเรียน  จัดท าเครื่องประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เด็ก  รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลาย ๆ ด้าน  ได้แก่  การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม  การสนทนา การสัมภาษณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูล  จากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ บันทึกผลการเรียน  บันทึกสุขภาพ  และบันทึกกิจกรรม
ต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับความสามารถหรือพัฒนาการแต่ละด้าน
ของเด็ก 

หลังเรียน   มีการน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมารวบรวมสรุปและเขียนรายงานผลพัฒนาการ
ลงทุนในสมุดรายงานประจ าตัวทุกภาคเรียน 
 

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 
 

 คือ  การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระดับพัฒนาการ  ดังนี้ 
ระดับ ๓  คือ  ดี   หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติถูกต้องได้คล่องแคล่วชัดเจน และเชื่อม่ัน 
ระดับ  ๒  คือ พอใช้ หมายถึง สามารถแสดงพฤตกิรรมถูกต้องแต่ยังไม่คล่องแคล่ว ไม่ม่ันคง 
ระดับ  ๑  คือ ควรส่งเสริม หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้น้อยหรือไม่ได้เลย แสดงพฤติกรรม  หรือปฏิบัติได้บ้าง 
แต่ต้องให้ความช่วยเหลือ 
 

ระยะเวลาการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยแบ่งออกเป็น  ๓  ระยะ  ดังนี้คือ 
 ๑.ประเมินพัฒนาการประจ าแต่ละกิจกรรม 
          ๒.ประเมินพัฒนาการประจ าวัน 
   ๓.ประเมินพัฒนาการประจ าภาค / ปี 
 วิธีประเมินพัฒนาการ 

๑. การสังเกต  ครูสังเกตเด็กตลอดเวลา  เช่น  ขณะเรียน  เล่น  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
การเรียนกิจกรรมเสรีทั้งเป็นกลุ่ม  และรายบุคคลสม่ าเสมอ 

๒. การสัมภาษณ์  คือ  การสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคล  และเป็นกลุ่ม  อาจจะมีการบันทึกการสนทนา
ด้วยเพื่อหาวิธีการแก้ไข  หรือท าให้ทราบว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ 

๓. ตรวจผลงานและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 



๖๘ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
การน ากรอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ไปใช้ และมีการ

พัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔ ปี    
และด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย มีดังนี ้
 

๑.การเตรียมความพร้อม 
 - สร้างความตระหนัก 
 - พัฒนาบุคลากร 
 - จัดระบบสารสนเทศ 
 - จัดระบบบริหารจัดการในรูปกรรมการ 
๒.การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 - คณะกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                                    
 - หน่วยประสบการณ์การเรียนรู้ 
 - แผนการจัดประสบการณ์ 
๓.การสนับสนุนคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

- ระบบการประเมินพัฒนาการ 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาและเลือกใช้สื่อ 
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔.การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 - งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
 -งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 -งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - งานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 
๕.การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
 -หน่วยงานต้นสังกัด 

- คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๖.สรุปและรายงาน 
 -สรุปการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -รายงานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -รายงานผู้ปกครอง   
 - รายงานประชาชน 
 -รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
๗.การปรับปรุงและการพัฒนา  
 -ปรับแผนปฏิบัติงานปีต่อไป 
 -ปรับปรุงหลักสูตร 
 -ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 -ปรับปรุงระบบสนับสนุนคุณภาพ 
 -ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ ์



๖๙ 
 

ทั้งนี้   หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแย้  (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖4              
(ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔  ปี)  มุ่งสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม  ชุมชน  ท้องถิ่น            
และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  โดยมีจุดหมายคือ  มุ่งให้เด็กมีพัฒนา
ทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม  และสติป๎ญญา  อย่างเหมาะสมกับวัย ตามความสามารถ
และความแตกต่างของบุคคล  เพ่ือพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขในการเรียนรู้  เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
รวมทั้งการปลูกฝ๎งคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เด็ก 
 
                                            ****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
 

 -  ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 
 -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ 
 -  แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
 


