
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐  เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยนำหลักสูตรนี้ไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  จากเหตุผลดังกล่าวคณะครูในโรงเรียนได้ระดมความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  หน่วยงานต่างๆ  ในชุมชน และนำผลที่ได้จากการเสนอแนวคิด
ต่างๆ  มาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับนี้ 
 

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรปฐมวัย
ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ขึ้น  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐ ของกระทรางศึกษาธิการ เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โดยจัดทำ
โครงสร้างและสาระหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  และทักษะที่จำเป็นกับการศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑ ใช้แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ที่ยกเลิกไป เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กอายุ ๓-๖ ปี  มีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
เป็นการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา ๕๔ ต่อไป   
 ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดทำหลักสูตร บุคลากร  ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ให้ ความร่วมมือในการ
ดำเนินการ  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลที่พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้หลักสูตรฉบับนี้  
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 
 
 
 
            (นางสาวสายอรุณ  ผิวเกลี้ยง) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
 
          
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ข้อมูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 

 
  
 
 
 
 
 
ชื่อโรงเรียน      เซนต์โยเซฟทิพวัล  อักษรย่อ  ซ.ย. 
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ           ST. JOSEPH  THIPHAWAN  SCHOOL  อักษรย่อ  S.J.T. 
เปิดสอนประเภท            สามัญศึกษาขนาดใหญ่  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับการศึกษา            เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้รับใบอนุญาต            มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 
       แห่งประเทศไทย 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ  นางสาวสายอรุณ  ผิวเกลี้ยง 
ดำรงตำแหน่งเมื่อ     วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ถึง  ปัจจุบัน 
สถานที่ตั้ง      เลขที่  ๔๒๐/๕๐๔  หมู่ที่  ๕  ซอยหมู่บ้านทิพวัล  ๑   
                                                      ถนนเทพารักษ์  ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง   
        จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๗๐   

  โทรศัพท์ (๐๒) ๓๙๔-๒๑๒๘ , ๓๙๔-๑๗๓๗ 
  โทรสาร  (๐๒)  ๗๕๘-๓๘๘๔  ต่อ  ๑๐๑ 
  www.sjt.ac.th 

ปีท่ีก่อตั้ง             พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยคุณวิชัย  มาลีนนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัท 
  บ้านและที่ดินเทพารักษ์เจ้าของโครงการจัดสรรหมู่บ้านทิพวัล

สำโรง 
  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๘  ไร่  ๒  งาน 

พิธีเสกอาคารเรียน    วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๒๐ 
เนื้อที ่      บนพื้นที่  ๑๐  ไร่  ๓๐  ตารางวา 
ตันสังกัด     สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เขตพื้นที ่     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

  อักษรย่อว่า ซ.ย.  , อักษรย่อ  S.J.T.  

ส่วนที่  ๑  ความนำ 
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ตราประจำโรงเรียน 

ประกอบด้วย ปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลงบังเกิด
เป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ ภายในโล่แบ่งออกเป็น
สามส่วน ส่วนบน มีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลางเว้นว่าง 
ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีป วางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกัน มีเส้นนอน
เป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏ
ที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา 
 

สีประจำโรงเรียน            สีประจำโรงเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล คือ สีฟ้า และ สีเหลือง 
               สีฟ้า     หมายถึง  สีแห่งความเรียบง่าย  อ่อนโยน  สุขุม 
                            สีเหลือง  หมายถึง  ความสดชืน่ รื่นเริง ความมั่งคั่งสมบูรณ ์ความเจริญเต็มที่   
                                                                ความสว่าง  และความสุข 
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบัว Sun Rise  เป็นสัญลักษณ์ของความสุข  เพราะเป็นความสวยงาม 
ที่เกิดจากโคลนตม  และมีรากที่มั่นคง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง 

 
  
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นนนทรี  แสดงถึงความแข็งแกร่ง  อดทน พร้อมที่จะเผชิญหน้าและ 

ปรับตัวในทุกสถานการณ์ 
 

 
 
เพลงประจำโรงเรียน  “เซนต์โยเซฟทิพวัลรำลึก” 
    เซนต์โยเซฟทิพวัล  สร้างสรรค์ภารกิจประสาทประสิทธิ์วิทยาศรัทธาผล 
    สถาบันอันรุ่งเรืองเฟ่ืองสกล   มุ่งผลิตผลปัญญาชนผองชนไทย 
    ฟ้าเหลืองงามเด่นเห็นประจักษ์   นนทรีเอกลักษณ์ความหนักแน่น 
    วิชาการกิจกรรมนำเป็นแกน   รุ่งเรืองแม้นศูนย์รวมใจใฝ่นิจกาล 
    ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน 
    ปรัชญาเราเตือนใจให้เบิกบาน  เกษมศานต์  สุขสันต์  นิรันดร 
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เจตนารมณ์ของโรงเรียน  
 

 วัตถุประสงค์  (OBJECT) 
 

จัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณ์ 
ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 

1. เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการของการก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริม
การศึกษามลูนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินเีซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับเตรียมปฐมวัย  
ปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาและให้รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามที่
กฎหมายกำหนดให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได ้

3. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาหรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ สุขภาพอนามัย ที่พัก
อาศัย การกีฬา  และศาสนสถาน  เป็นต้น 

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมของทุก
ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

5. เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาอบรมที่ดีและฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการร่วมรับภาระด้าน
สังคมและการจัดการศึกษาของรัฐ 

6. เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น
ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 

 
ปรัชญาการศึกษา (PHILOSOPHY) 

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ 
 

คติพจน์ (MOTTO) 
 ศึกษาดี  มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน 

 
อัตลักษณ์ (CHARACTER) 

ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ 
 

เอกลักษณ์ (IDENTITY) 
มารยาทงาม  น้ำใจดี 
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แผนผังโรงเรียน 
 

 

 

แผนผังอาคารเรียน  
  อาคารเรียน  ๓ หลัง 
  จำนวนห้องเรียน  ๘๑ ห้อง 
  หอ้งน้ำ   ๑๙๒ ห้อง 
  อาคารประกอบการ ๓ หลัง 
  ห้องประกอบการ  ๔๕ ห้อง 

 

               

อาคารเรียนเซนตโ์ยเซฟ ท่ีพกัเซอร์ 

ล  จ ด ถ 

 

      

      ม ่ี ล  กีฬ  
 

 

บ ้ พกั  ู 

ประตูอสัสัมชญั 
ป้อมยาม 

สนามอนุบาล 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  ๒  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี 
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ปรัชญาการศึกษา 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้จัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่  ๓ ถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่าง

เป็นองค์รวม  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ       และ
พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน  ให้เต็มตามศักยภาพให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น  การลงมือปฏิบัติ  ภายใต้
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก   ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน   เพ่ือ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา   ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่า  ต่อตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน ์
หลักสูตรโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  

สังคม  และสติปัญญา  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิต  เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  ลงมือปฏิบัติ  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดี  มีวินัย  และสำนึกความเป็นไทย  โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  พ่อ
แม่  ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก   

พันธกิจ 
 ๑.  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
 ๒.  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม  และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๓.  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  อย่างสมดุล  และเต็มศักยภาพ  มีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่น   
               สนใจใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๔.  ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและความพร้อมตามมาตรฐานสากล 
 ๕.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ผ่านการเล่นและการ 
               ลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย  สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
 ๖.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
 ๗.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการมีส่วนร่วม ของผู้ที่  
               เกี่ยวข้อง 
 ๘.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา 
 ๙.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑. ส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  เอกลักษณ์  และอัตลักษณ ์        
                ของสถานศึกษาและจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

หลักการและจุดหมายของหลักสูตร 
หลักการ 

เด็กทุกคนมีสิทธิที ่จะได้รับการอบรมเลี ้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับ
ผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู  การพัฒนา  และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย   
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เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  มีคุณภาพ  และเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลกำหนดหลัการ  ดังนี้ 

๑.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
๒.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก  ตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย 
๓.  ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม  ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่

หลากหลาย  ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย  และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
๔.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต   และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นคนดี  มีวินัย  และมีความสุข 
๕.  สร้างความรู้  ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  

ครอบครัว  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดหมาย 
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  สำหรับเด็ก ๓-๖ ปี  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็ม

ศักยภาพ และมีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้ 
     ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง  และมีสุขนิสัยที่ดี 

๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  และจิตใจที่ดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ได้อย่างมีความสุข 
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร  และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม

และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก ๓  -  ๖ ปี  กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จำนวน ๑๒ มาตรฐานประกอบด้วย 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
      มาตรฐานที่ ๑   ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
      มาตรฐานที่ ๒   กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว   

และประสานสัมพันธ์กัน 
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 

      มาตรฐานที่ ๓   มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
       มาตรฐานที่ ๔   ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
      มาตรฐานที่ ๕   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
      มาตรฐานที่ ๖   มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     มาตรฐานที่ ๗   รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
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      มาตรฐานที่ ๘   อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
           ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
      มาตรฐานที่ ๙    ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
      มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
      มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
      มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
                                         ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์  เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการ

ตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ  เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระการเรียนรู้ในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้   
และสภาพทีพึ่งประสงค์  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมสีขุนิสัยที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง  
      ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 
๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 
 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย  
      สุขนิสัยท่ีดี 
 

๑.๒.๑ ยอมรับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร    
ที่มีประโยชน์และดื่มน้ำ
สะอาดไดด้้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร    
ที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ลา้งมือก่อน 

รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม 

เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ลา้งมือก่อน 

รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ลา้งมือก่อน 

รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย     
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย       
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย       
เป็นเวลา 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย 

      ของตนเองและผู้อื่น 

 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ทำกิจกรรม 

และปฏิบตัิต่อผู้อื่น 

อย่างปลอดภัย 
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มาตรฐานที่  ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และ 

                   ประสานสัมพันธ์กัน 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย 
      อย่างคล่องแคล่ว 
      ประสานสัมพันธ ์
      และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวท่ี 
กำหนดได ้

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงได ้
โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได ้
โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขาข้ึนลง 
อยู่กับที่ได ้

๒.๑.๒ กระโดดขาเดยีว 
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดยีว 
ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยดุได ้ ๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีก 
สิ่งกีดขวางได ้

๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิ่งกดีขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔  รับลูกบอลโดยใช้มือ
และลำตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้ง ๒ ข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพ้ืนได ้

๒.๒ ใช้มือ – ตา  ประสาน 
      สัมพันธ์กัน 
 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตดักระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตดั
กระดาษตามแนวเส้นตรงได ้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตดักระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได ้

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม 
ตามแบบได ้

๒.๒.๒ เขียนรูปสีเ่หลีย่ม 
ตามแบบได้อย่างมีมมุชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมมุชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวสัดุที่มรี ู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๑ เซนตเิมตร ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวสัดุที่มรี ู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๕ เซนติเมตร ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวสัดุที่มรี ู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   
๐.๒๕ เซนติเมตร ได ้

 

 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดแีละมีความสุข 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ 
      ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์  
ความรูส้ึกไดเ้หมาะสมกับ 
บางสถานการณ ์

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์  
ความรูส้ึกได ้
ตามสถานการณ ์

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรูส้ึกไดส้อดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ด ี
      ต่อตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพดูกล้าแสดงออก ๓.๒.๑ กล้าพดูกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ ์

๓.๒.๑ กล้าพดูกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
ตามสถานการณ ์

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ 
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ 
ในผลงานและความสามารถ 
ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ 
ในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๔.๑ สนใจมีความสุข 
      และแสดงออก  
      ผ่านงานศิลปะ ดนตรี  
      และการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มคีวามสุข  
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มคีวามสุข  
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มคีวามสุข  
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มคีวามสุข 
และแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตร ี

๔.๑.๒ สนใจ มคีวามสุข 
และแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตร ี

๔.๑.๒ สนใจ มคีวามสุข 
และแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตร ี

๔.๑.๓ สนใจ มคีวามสุข  
และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง  จังหวะ 
และดนตร ี

๔.๑.๓ สนใจ มคีวามสุข  
และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง  จังหวะ 
และดนตร ี

๔.๑.๓ สนใจ มคีวามสุข  
และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง  จังหวะ 
และดนตร ี

  

 
 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติใจทีด่ีงาม 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 

๕.๑ ซ่ือสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือช้ีได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใด 
เป็นของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
ด้วยตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตากรุณา  
      มีน้ำใจและช่วยเหลือ 
      แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมเีมตตาสตัว์เลีย้ง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมเีมตตาสตัว์เลีย้ง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมเีมตตาสตัว์เลีย้ง 

๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่นได ้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นไดเ้มื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นไดด้้วยตนเอง 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ 
      ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ ์

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจนสำเร็จ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ทำงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจนสำเร็จ 
ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
      ในการปฏิบัติกิจวัตร 
      ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดย 
มีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง 
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร 
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
โดยมผีู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และทำความสะอาด
หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าที่เมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าที่ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังไดด้้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังไดด้้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง  ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยดัและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยดัและพอเพยีง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
อย่างประหยดัและพอเพียง
ด้วยตนเอง 

  

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

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

๗.๑.๑ มสี่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มสี่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 

๗.๒ มีมารยาท 
      ตามวัฒนธรรมไทย  
      และรักความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบตัิตนตาม 
มารยาทไทยได้เมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบตัิตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบตัิตนตาม 
มารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ 
และขอโทษเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ 
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ 
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยดุยืนเมื่อไดย้ิน 
เพลงชาติไทย และ 
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน 
เพลงชาติไทย และ 
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง 
เพลงชาติไทย และ 
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกทีด่ีของสังคม 
                  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับความเหมือน 
      และความแตกต่าง 
      ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่าง 
ไปจากตน  

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่าง 
ไปจากตน  

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่าง 
ไปจากตน  

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
      กับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมกับ 
เพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได ้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย หรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย และพูดคยุ
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย 
ได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น 
      ในการเป็นสมาชกิที่ดี 
      ของสังคม 
 

๘.๓.๑ ปฏิบตัิตามข้อตกลง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มสี่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัต ิ
ตามข้อตกลงเมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มสี่วนร่วมสร้าง 
ข้อตกลงและปฏิบัต ิ
ตามข้อตกลงด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบตัิตนเป็นผู้นำ 
และผูต้ามเมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบตัิตนเป็นผู้นำ 
และผูต้ามไดด้้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบตัิตนเป็นผู้นำ 
และผูต้ามไดเ้หมาะสม 
กับสถานการณ ์

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไขปญัหา 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 
ด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพึ่งประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
      และเล่าเร่ืองให้ผู้อื่น 
      เข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และพูดโต้ตอบ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโตต้อบ 
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ 
และสนทนาโตต้อบ 
อย่างต่อเนื่อง  เชื่อมโยงกับ 
เรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วย 
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว 
ต่อเนื่องได ้

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
      และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ
พร้อมท้ังช้ีหรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ
ด้วยการช้ีหรือกวาดตามอง
จุดเริม่ต้นและจุดจบ 
ของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเขี่ยอย่าง 
มีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร ๙.๒.๒ เขียนช่ือของตัวเอง 
ตามแบบ  เขียนข้อความ 
ด้วยวิธีท่ีคิดขึ้นเอง 
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑๐.๑ มีความสามารถ 
        ในการคิดรวบยอด 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสมัผสั 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ  
และส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลีย่นแปลง 
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ 
หรือหน้าที่การใช้งาน 
เพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือ 
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและ 
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ  
๒ ลักษณะขึ้นไป 
 

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ 
ตามลักษณะหรือหน้าที ่
การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย    
๑ ลักษณะเป็นเกณฑ ์

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่ม 
สิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่         
๒ ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ ์

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย    
๓ ลำดบั 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย    
๔ ลำดบั 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ 
และเหตุการณ์อย่างน้อย   
๕ ลำดบั 

๑๐.๒ มีความสามารถ 
        ในการคิดเชิงเหตุผล  

๑๐.๒.๑ ระบผุลทีเ่กิดขึ้น 
ในเหตุการณ์หรือการกระทำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบสุาเหตุ  หรือ 
ผลที่เกดิขึ้นในเหตุการณ ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง 
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
ในเหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
หรือมีส่วนร่วมในการ 
ลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งท่ีอาจ 
จะเกิดขึ้น และมสี่วนร่วม 
ในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตผุล 

๑๐.๓ มีความสามารถ 
        ในการคิดแก้ปัญหา 
        และตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรูผ้ลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญัหา 
และแก้ปัญหาโดยลองผดิ 
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปญัหา 
สร้างทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่  ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑๑.๑ ทำงานศิลปะ 
        ตามจินตนาการและ 
        ความคิดสร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการดัดแปลง 
และแปลกใหม่จากเดิม 
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม 
และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/  
        เคลื่อนไหว 
        ตามจินตนาการ 
        อย่างสร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคดิ ความรูส้ึก
ของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคดิ ความรูส้ึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม ่
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคดิ ความรูส้ึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม ่

 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
    เหมาะสมกบัวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

 อายุ ๓ - ๔ ปี  อายุ ๔ - ๕ ปี  อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ 
        การเรียนรู้ 
 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ 
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือ 
ที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ 
มาอ่านและเขียนสื่อความคิด
ด้วยตนเองเป็นประจำ 
อย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแตต่้นจนจบ 
 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
        ในการแสวงหา 
        ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ 
ของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 
 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถามว่า 
“ใคร” “อะไร” ในการ 
ค้นหาคำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถามว่า 
“ที่ไหน” “ทำไม” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถามว่า 
“เมื่อไร” “อย่างไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 
 

 

 

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวัล     14 



เป้าหมายของหลักสูตร 
เป้าหมายเป็นการกำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานด้านอื่นๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราฃ 
๒๕๖๐ และวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนด โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้  

 

         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        มาตรฐานที ่๑    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 

และมีสุขนิสัยที่ดี 
       มาตรฐานที่ ๒    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  

ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
       มาตรฐานที่ ๓    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
       มาตรฐานที่ ๔    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  

และการเคลื่อนไหว 
      มาตรฐานที่ ๕    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
       มาตรฐานที่ ๖    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
       มาตรฐานที่ ๗    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  

และความเป็นไทย 
       มาตรฐานที่ ๘    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       มาตรฐานที่ ๙    ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
     มาตรฐานที่ ๑๐  ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐาน 

ในการเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่ ๑๑  ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
     มาตรฐานที่ ๑๒  ร้อยละ ๙๕  ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  

และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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       เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        มาตรฐานที่ ๑    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
     ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว  และประสานสัมพันธ์กัน ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

       มาตรฐานที่ ๓    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
       มาตรฐานที่ ๔    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
      มาตรฐานที่ ๕    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

       มาตรฐานที่ ๖    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

       มาตรฐานที่ ๗    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

       มาตรฐานที่ ๘   เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 
ที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

       มาตรฐานที่ ๙    เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
     มาตรฐานที ่๑๐  เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
     มาตรฐานที่ ๑๑  เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
     มาตรฐานที่ ๑๒  เด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ 

ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 เพื ่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายที่กำหนดไว้  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล          
จึงกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา  การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ  ๓ – ๖  ปี  กำหนดกรอบโครงสร้างเวลา ใน

การจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑ - ๓  ปีการศึกษา  โดยประมาณ  ทั้งนี้  ขึ ้นอยู่กับอายุของเด็กที่ เริ ่มเข้า
สถานศึกษา  เวลาเรียนสำหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วันต่อ  
๑  ปีการศึกษา  ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ชั่วโมง  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้แบ่งระยะเวลาเรียนออกเป็น  ๒ ภาคเรียน  ใน  ๑  ปีการศึกษา 
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วันละ ๕-๗ ช่ัวโมง 
๒ ภาคเรียน 

ภาคเรยีนที่ ๑  ๑๐๐ วัน 
ภาคเรยีนที่ ๒  ๑๐๐ วัน 

ประสบการณ์สำคญั 

พัฒนาการ ๔ ด้าน ได้แก ่
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปญัญา 

สาระที่ควรรู ้

สาระที่ ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สาระที่ ๒ บุคคลและสถานท่ีแวดล้อม 
สาระที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว 
สาระที่ ๔ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 



สาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  ได้นำสาระการเรียนรู้  เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ

เด็ก  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน  ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด  สาระการเรียนรู้  
ประกอบกอบด้วย  ประสบการณ์สำคัญ  และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. ประสบการณ์สำคัญ 
      ประสบการณ์สำคัญ เป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

     ๑.๑  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำ
กิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการ
รักษาความปลอดภัย  ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑)  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
(๒)  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่
(๓)  การเคลื่อนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ ์
(๔)  การเคลื่อนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
      ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(๕)  การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑)  การเล่นเครื่องเล่นสัมผสัและการสร้างสิ่งต่างๆ จากแท่งไม้ บลอ็ก 
(๒)  การเขียนภาพและการเล่นกบัส ี
(๓)  การปั้น 
(๔)  การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสด ุ
(๕)  การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตดั การปะ และการร้อยวัสด ุ

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัย 
         ส่วนตน 

(๑)  การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวัน 

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

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ 
        ร่างกายตนเอง 

(๑)  การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
(๒)  การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

  
 ๑.๒  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ   เป็นการสนับสนุนให้เด็ก     

ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็น      
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อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง  มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติตนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑)  การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(๒)  การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓)  การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔)  การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕)  การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖)  การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น (๑)  การเล่นอิสระ 
(๒)  การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
(๓)  การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
(๔)  การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑)  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
(๒)  การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม 
(๓)  การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ (๑)  การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒)  การบทบาทสมมติ 
(๓)  การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔)  การร้องเพลง 
(๕)  การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน 
        และเชื่อว่าตนเอง 
        มีความสามารถ 

(๑)  การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (๑)  การแสดงความยินดเีมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรอืเสียใจ  
      และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 
 ๑.๓  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
การเล่น  การทำงานกับผู้อื่น ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตประจำวัน  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (๑)  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
(๒)  การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวัล     19 



ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม 

(๑)  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายใน 
      และภายนอกห้องเรียน 
(๒)  การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องมืออย่างคุ้มค่า 
(๓)  การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำ 
      หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(๔)  การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕)  การเลี้ยงสัตว์ 
(๖)  การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ในชีวิตประจำวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม 
        ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

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

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย 
        มีส่วนร่วมและบทบาท 
        สมาชิกของสังคม 

(๑)  การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒)  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(๓)  การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔)  การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕)  การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและทำงาน 
        แบบร่วมมือร่วมใจ 

(๑)  การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(๒)  การเล่นและทำงานร่วมมือกับผู้อื่น 
(๓)  การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (๑)  การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒)  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและ 
        ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑)  การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 
 

 
 ๑.๔  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้

และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้     
ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา  จินตนาการความคิดสร้างสรรค์  การแก้ไขปัญหา     
การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี ่ยวกับสิ ่งต่างๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์                 
ที่เปน็พื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไปนี้ ดังนี้ 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา (๑)   การการฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
(๒)   การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
(๓)   การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่างๆ 
(๔)   การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 

 (๕)   การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราว 
       เกี่ยวกับตนเอง 
(๖)   การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ  เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ     
(๗)   การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระทำต่างๆ 
(๘)   การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(๙)   การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ ข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ  โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา 
       จากบนลงล่าง  
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน  หรือคำคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาคำ  วลี  หรือประโยคที่มีโครงสร้างซ้ำๆ  กัน จากนิทาน   
       เพลง คำคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส  และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 
 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 

(๑)   การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ 
       ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒)   การสังเกตสิ่งต่าง และสถานท่ีจากมุมมองที่ต่างกัน 
(๓)   การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ  
       ด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔)   การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก  
       ทรงกรวย 
(๕)   การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ 
       และรูปร่าง รูปทรง 
(๖)   การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
(๗)   การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘)   การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
(๙)   การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่สิ่งของต่างๆ 
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้หน่วยเครื่องมือและหน่วยท่ีไม่ใช่ 
       หน่วยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ 
       ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 

 (๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
(๑๗) การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด        
         สร้างสรรค ์

(๑)  การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และช้ินงาน 
(๒)  การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
(๓)  การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู ้
        และการแสวงหาความรู้ 

(๑) การสำรวจสิ่งต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะ 
    หาความรู้ในรูปแบบต่างๆ  และแผนภูมิอย่างง่าย 

๒. สาระที่ควรเรียนรู้ 
 สาระที่ควรรู้ เป็นเรื ่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด 
หลังจากนำสาระที่ควรรู้นั ้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองที่สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก 
โดยที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธี
ระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  อาหารที ่มี
ประโยชน์ในท้องถิ่นหรืออาหารที่เด็กรู้จัก เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด มะม่วงน้ำดอกไม้ การรักษาความปลอดภัย
ของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  การ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู ้อื ่น   การรู ้จักแสดง      
ความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความเห็นของผู้อื ่น การกำกับตัวเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง     
ตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อน  การรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๒ เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลและสถานที ่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู ้เกี ่ยวกับครอบครัว 
สถานศึกษา  ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถานที่
สำคัญ ได้แก่ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฯลฯ  วันสำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่ วันคริสต์มาส ฯลฯ อาชีพของ
คนในชุมชน ได้แก่ ประมง ทหารเรือ ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ วัดหลวงพ่อโต ตลาดบางน้ำผึ้ง  
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ตลาดโบราณ สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู ้เกี ่ยวกับชื ่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ ยนแปลง      
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ   
แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน ที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
 ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน  ประโยชน์   
การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ 
ในชีวิตประจำวัน อย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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