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ค ำน ำ
 

                  กำรจัดกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒    
ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรระดับสถำนศึกษำ  โดยมีควำมสอดคล้ องกับหลักสูตร
แกนกลำง และ สภำพตำมบริบททำงวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของสังคม ชุมชน และท้องถิ นของผู้เรียน  ซึ งมีลักษณะ
แตกต่ำงกันไป  ทั้งนี้ เพื อให้สถำนศึกษำได้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ ให้มี
ประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนทัดเทียมกัน ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั งที  สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ 
ลงวันที  ๓ สิงหำคม ๒๕๖๐  เรื อง ให้ใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
      
                   ศู น ย์ พั ฒ น ำ เด็ ก เล็ ก เท ศบ ำลต ำบ ล ท่ ำพ ระ  สั งกั ด กอ งก ำรศึ กษ ำ  เท ศบ ำลต ำบ ล                      
ท่ำพระ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำรกิจดังกล่ำว     
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖4 โดยก ำหนดถึงควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษำธิกำรที ได้มีค ำสั งก ำหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป  เพื อให้ผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ครู   ผู้ปกครอง   ชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที ชัดเจน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ สมตำม
เจตนำรมณ์ของหลักสูตรสถำนศึกษำที ก ำหนดไว้ ในฉบับนี้ 
 
             
 
                                                     ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  
                   สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ 
              ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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ประกำศศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักรำช ๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี) 

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
--------------------- 

                   กำรจัดกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒    
ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรระดับสถำนศึกษำ  โดยมีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำง และ สภำพตำมบริบททำงวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของสังคม ชุมชน และท้องถิ นของผู้เรียน  ซึ งมีลักษณะ
แตกต่ำงกันไป  ทั้งนี้ เพื อให้สถำนศึกษำได้ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ ให้มี
ประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนทัดเทียมกัน  ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั งที  สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ 
ลงวันที  ๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ เรื อง ให้ใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ ต ำบลท่ำพระ 
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำรกิจดังกล่ำว  จึงได้จัดให้มีกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี) โดยก ำหนดถึงควำมสอดคล้อง  กับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๐ เพื อให้ผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที ชัดเจน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ประสบกำรณอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ  สมตำมเจตนำรมณ์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ ที ก ำหนดไว้ ในฉบับนี้ 
  ทั้งนี้ หลักสูตรสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักรำช 
๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี) ฉบับนี้ ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลท่ำพระ ในกำรประชุม ครั้งที  1/2564 เมื อวันที  12 เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2564 จึงประกำศให้
ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำฉบับปรับปรุงนี้ ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำล
ต ำบลท่ำพระ ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
 
   ประกำศ  ณ  14  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ.256๔ 
 
 
                                                   (นำงสำวพัณณ์ชิตำ  ภัทรชัยธนพงศ์) 
                                                              หวัหนำ้สถำนศึกษำ 
                                                   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  
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ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัย 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

-------------------------------- 
                        กำรศึกษำปฐมวัยเป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่ำงเป็น-องค์รวม 
บนพ้ืนฐำนกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที สนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรตำมวัย      
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตำมศักยภำพ  ภำยใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที เด็กอำศัยอยู่ด้วยควำมรั ก ควำม     
เอ้ืออำทร และควำมเข้ำใจของทุกคน  เพื อสร้ำงรำกฐำนคุณภำพชีวิตให้เด็กพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ 
เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ 
 

วิสัยทัศน์กำรศึกษำปฐมวัย 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

------------------------------------ 
              หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมุ่งพัฒนำเด็กทุกคนให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ อย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื อง ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและ
เหมำะสมตำมวัย มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส ำนึก
ควำมเป็นไทย  โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ำยที เกี ยวข้องกับกำร
พัฒนำเด็ก 

 
 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  

สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ 
------------------------------------ 

 “ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสร้ำงคนดี มีคุณธรรมอยู่อย่ำงพอเพียง” 

 
 

 
 
 

สีประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
ฟ้ำ    ชมพู 
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หลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

------------------------------ 
  เด็กทุกคนมีสิทธิที จะได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมพัฒนำกำร  ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ
เด็ก  ตลอดจนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที ดีระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่     
เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที เกี ยวข้องกับกำรอบรมเลี้ยงดู กำรพัฒนำ และให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย  
เพื อให้เด็กมีโอกำสพัฒนำตนเองตำมล ำดับขั้นของพัฒนำกำรทุกด้ำน  อย่ำงเป็นองค์รวม มีคุณภำพ และเต็มตำม
ศักยภำพ  โดยก ำหนดหลักกำร  ดังนี้ 
 
 ๑.  ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรที ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
 ๒.  ยึดหลักกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำที เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตำมบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย 
 ๓.  ยึดพัฒนำกำรและกำรพัฒนำเด็กโดยองค์รวม  ผ่ำนกำรเล่นอย่ำงมีควำมหมำย  ได้ลงมือกระท ำใน
สภำพแวดล้อมที เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  เหมำะสมกับวัย และมีกำรพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้สำมำรถด ำรงชีวิต และสำมำรถปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี  มีวินัย และมีควำมสุข 
         ๕.  สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเด็กระหว่ำง สถำนศึกษำกับ พ่อแม่  
ครอบครวั  ชุมชน  และทุกฝ่ำยที เกี ยวข้องกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 
จุดหมำยกำรศึกษำปฐมวัย   

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐    (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ  ๓   ปี) 
------------------------------------ 

    หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ  ๓  ปี  จัดขึ้นส ำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที 
เกี ยวข้องกับกำรอบรมเลี้ยงดูและพัฒนำเด็ก  เพื อใช้เป็นแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เรียนรู้อย่ำงเหมำะสมกับเด็กเป็นรำยบุคคล 
  
จุดหมำย 
 กำรพัฒนำเด็กอำยุต  ำกว่ำ  ๓  ปี  มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญำ ที เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  ดังนี้ 
 ๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขภำพดี 
 ๒.   สุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
 ๓. มีทักษะชีวิตและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ๔. มีทักษะกำรใช้ภำษำสื อสำร และสนใจเรียนรู้สิ งต่ำง ๆ                                      
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 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ...................................... 

 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ก ำหนดคุณลักษณะที พึงประสงค์ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 
๓ ปี ดังนี้ 
            ๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
                     ๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี 
                     ๒. ใช้อวัยวะของร่ำงกำยได้ประสำนสัมพันธ์กัน 
            ๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
                     ๓. มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย 
             ๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
                      ๔. รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมรอบตัว 
                      ๕. ชว่ยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
             ๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
                      ๖. สื อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย 
                      ๗. สนใจเรยีนรู้สิ งต่ำง ๆ รอบตัว 

กำรวิเครำะห์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ 1 ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี 
คุณลักษณะที ่๑.๑  ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย 

สภำพที่พึงประสงค์ 
       ๑.  มีน้ ำหนักตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
       ๒.  มีสว่นสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
       ๓.  มีเส้นรอบศีรษะตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
คุณลักษณะท่ี ๑.๒  มีร่ำงกำยแข็งแรง 

สภำพที่พึงประสงค์ 
       ๑. มีภูมิต้ำนทำนโรค ไม่ป่วยบ่อย 
       ๒. ขับถ่ำยเป็นเวลำ 
       ๓. รับประทำนอำหำรที เหมำะสมกับวัย 
       ๔. นอนและพักผ่อนที เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๒  ใช้อวัยวะของร่ำงกำยได้ประสำนสัมพันธ์กัน 
คุณลักษณะท่ี ๒.๑  ใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ได้เหมำะสมกับวัย        

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. วิ งและหยุดได้ทันที และเริ มวิ งใหม่ 
๒. นั งยอง ๆ เล่น โดยไม่เสียกำรทรงตัว 
๓. เดินถอยหลังได้ 
๔. เดินขึ้น ลง บันได โดยมือข้ำงหนึ งจับรำวและก้ำวเท้ำโดยมีสองเท้ำในขั้นเดียวกัน 
๕. กระโดดอยู่กับที  โดยเท้ำพ้นพ้ืนทั้ง ๒ ข้ำง 
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คุณลักษณะท่ี ๒.๒ ใช้กล้ำมเนื้อเล็กและประสำนสัมพันธ์มือ – ตำ ได้เหมำะสมกับวัย 

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. วำงก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๔-๖ ก้อน 
๒. เปิดพลิกหนังสือได้ทีละแผ่น 
๓. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพื อขีดเขียนได้ 
๔. เลียนแบบลำกเส้นเป็นวงต่อเนื อง หรือเส้นตรงแนวดิ ง 

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์- จิตใจ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๓  มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะที ่๓.๑  ร่ำเริงแจ่มใส 

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. มีกริยำท่ำทำงส่วนใหญ่อำรมณ์ดี 
๒. ยิ้มแย้ม หัวเรำะง่ำย 
๓. มีแววตำที มีควำมสุข 

คุณลักษณะท่ี ๓.๒  แสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย 
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. แสดงควำมรักต่อผู้อื น 
๒. แสดงควำมกังวลเมื อแยกจำกคนใกล้ชิด 
๓. แสดงควำมภำคภูมใิจเมื อท ำสิ งต่ำง ๆ ส ำเร็จ 
๔. ชอบพูดค ำว่ำ “ไม่” แม้จะเป็นสิ งที ต้องกำร 

คุณลักษณะท่ี ๓.๓  สนใจและมีควำมสุขกับธรรมชำติ สิ่งสวยงำม ดนตรีและจังหวะกำรเคลื่อนไหว 
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. ตอบสนองต่อธรรมชำติ อย่ำงเพลิดเพลิน 
๒. ตอบสนองต่อเสียงเพลง จังหวะดนตรี อย่ำงเพลิดเพลิน 
๓. ตอบสนองต่อสิ งสวยงำมต่ำง ๆ อย่ำงเพลิดเพลิน 

พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๔  รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
คุณลักษณะท่ี ๔.๑ ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้   

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ชอบกำรออกไปเที ยวนอกสถำนที  
๒. แสดงควำมเป็นเจ้ำของกับสิ งของของตนเอง 
๓. ชอบเก็บสิ งของของตนเองไว้ใกล้ตัว 

คุณลักษณะท่ี ๔.๒  เล่นและร่วมท ำกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตำมวัย    
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. ชอบเล่นของเล่นคนเดียว 
๒. เล่นรวมกับคนอื นแต่ต่ำงคนต่ำงเล่น 
๓. รอคอยช่วงสั้น ๆ 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๕ ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ี ๕.๑  ท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองได้ตำมวัยท่ีบ้ำน    

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ใช้ช้อนตักอำหำรเข้ำปำก แต่หกบ้ำง 
๒. ชอบช่วยเหลืองำนบ้ำนง่ำย ๆ 
๓. สวมเสื้อผ้ำโดยมีคนช่วย 
๔. บอกได้ว่ำตนเองต้องกำรขับถ่ำย 

คุณลักษณะท่ี ๕.๒ ท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองได้ตำมวัยท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. ใช้ช้อนตักอำหำรเข้ำปำก แต่หกบ้ำง 
๒. ชอบช่วยเหลืองำนง่ำย ๆ  
๓. สวมเสื้อผ้ำโดยมีคนช่วย 
๔. บอกได้ว่ำตนเองต้องกำรขับถ่ำย 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๖  สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ี ๖.๑ รบัรู้และเข้ำใจควำมหมำยได้ตำมวัย    

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ปฏิบัติตำมค ำสั งได้ ๒ ค ำสั งต่อเนื อง 
๒. สนใจฟังนิทำนง่ำย ๆ 
๓. ร้องเพลงได้บำงค ำ และร้องเพลงคลอตำมท ำนอง 
๔. สนใจดูหนังสือนิทำนภำพ 

คุณลักษณะท่ี ๖.2  แสดงออกและ/หรือ พูดสื่อควำมหมำยได้   
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. พูดค ำต่อกัน เช่น ไปเที ยว 
๒. พูดเป็นวลีสั้นๆ  
๓. มักจะถำมค ำถำม “อะไร” และ “ท ำไม” 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๗ สนใจเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว 
คุณลักษณะท่ี ๗.๑  ควำมสนใจใฝ่รู้     

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. สังเกต ส ำรวจ ลองผิดลองถูกกับคุณสมบัติของสิ งต่ำงๆ  
๒. อยำกเรียนรู้สิ งต่ำง ๆ 
๓. ถำมบ่อยถำมซ้ ำ 
๔. จดจ่อต่อสิ งใดสิ งหนึ งได้ยำวนำนขึ้น 

คุณลักษณะท่ี ๗.๒ เรียนรู้ผ่ำนกำรเลียนแบบ  
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. เลียนแบบค ำพูดที ผู้ใหญ่พูด 
๒. เลียนแบบกำรกระท ำผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอื น 
๓. พยำยำมเลียนเสียงต่ำงๆ 
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คุณลักษณะท่ี ๗.๓  ส ำรวจโดยใช้ประสำทสัมผัส     
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. ส ำรวจตำมตู้ ลิ้นชัก ชั้นวำงของ ตะกร้ำผ้ำ 
๒. ชอบเล่น ลำก ดึง ผลัก โยน 
๓. ชอบวำงรูปทรงลงช่อง 
๔. ค้นหำของที ถูกซ่อนโดยมีสิ งปกปิด 2-3 ชั้น 
๕. ชอบละเลงสีด้วยมือ 
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ภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

สังกดักองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลท่ำพระ 
......................................................................................................... ............................................................. 
     ๑. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส ำนึก รักชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
      ๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ทักษะ คิดวิเครำะห์ 
      ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสุขภำพร่ำงกำย และสุขภำพจิตที ดีรู้รักสำมัคคี 
     ๔. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหำควำมรู้เพื อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
      ๖. พัฒนำผู้เรียนให้รู้จักกำรมีส่วนร่วม  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที ดีกับชุมชน และกำรอยู่ร่วมกับ
ผู้อื นในสังคม 
      7. พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื อรองรับกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
 
     8. พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีสภำพแวดล้อมที เอ้ือต่อกำรเรียนรู้สร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนและกำรเรียนรู้คู่ภูมิปัญญำท้องถิ น 
      9. พัฒนำผู้เรียนให้รู้จักกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
สังกัดกองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

....................................................................................................................................... 
     ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ๒. ผู้เรียนมีจิตส ำนึก  รู้จักรักชำติ  ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
      ๓. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะ คิดวิเครำะห์และแสวงหำควำมรู้เพื อพัฒนำตนเอง 
      ๔. ผู้เรียนมีสุขภำพจิตที ดีมีลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ รู้รักสำมัคคี  
     5. ผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหำควำมรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้เพื อพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน 
      ๖. ผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
     ๗. ผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนที เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เรียนรู้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ   
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
         ๘. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีส่วนร่วม และสร้ำงสัมพันธ์ที ดีกับชุมชน 
         ๙. ผู้เรียนรู้จักกำรอยู่ร่วมกับผู้อื นในสังคมอย่ำงมีควำมสุข  
             ๑๐. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รองรับกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
             ๑๑. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีสภำพแวดล้อมที เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและ
ได้เรียนรู้คู่ภูมิปัญญำท้องถิ น 
       ๑๒. ผู้สอนจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย   

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ 
สังกดักองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ 

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

                         ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักรำช ๒๕๖4 โดยยึดถือหลักกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ  ๓ ปี  เน้นกำรจัดประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่นตำมธรรมชำติที เหมำะสมกับวัยอย่ำงเป็น 
องค์รวม ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ควำมสนใจ และควำมสำมำรถตำมวัยของเด็ก ทั้งนี้  เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนำกำรที เพิ มขึ้นมำกกว่ำในช่วงแรก 
เด็กมีกำรพึ งพำตนเอง แสดงควำมเป็นตัวของตัวเอง จึงจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงสำระกำรเรียนรู้ที ประกอบด้วย 
ประสบกำรณ์ส ำคัญ และสำระที่ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื อเป็นพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ใน
ระดับที สูงขึ้นต่อไป จึงได้ก ำหนดไว้ดังนี้   

สำระกำรเรียนรู้ 
....................................... 

                  สำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี เป็นสื อกลำงในกำร
จัดประสบกำรณ์ เพื อส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญำ ซึ ง
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ โดยอำจจัดในรูปแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร หรือเลือก
รูปแบบที เหมำะสมกับเด็กปฐมวัย  สำระกำรเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ  ประสบกำรณ์ส ำคัญ และสำระ
ที ควรเรียนรู้ ดังนี้ 

                          ๑. ประสบกำรณ์ส ำคัญ  ประสบกำรณ์ส ำคัญ เป็นสิ งจ ำเป็นอย่ำงยิ งที จะต้องให้
เด็กได้ลงมือ  ท ำด้วยตนเอง เพื อพัฒนำเด็กทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญำ  
โดยเฉพำะระยะแรกเริ มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีควำมส ำคัญเป็นพิเศษ  เนื องจำกเป็นรำกฐำนของ
พัฒนำกำรก้ำวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน  ตลอดจนเป็นปัจจัยส ำคัญที ก ำหนดควำมสำมำรถ แรงจูงใจ 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองของเด็ก ที จะส่งผลต่อเนื องจำกช่วงวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบกำรณ์ส ำคัญจะเกี ยวข้องกับกำรจัดสภำพแวดล้อมทุกด้ำนที กระตุ้นให้เด็กเกิด
กำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสิ งต่ำง ๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและใน
สังคมภำยนอก อันจะสั งสมเป็นทักษะพ้ืนฐำนที จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้และสำมำรถพัฒนำต่อเนื องไปสู่
ระดับที สูงขึ้น 

        ประสบกำรณ์ส ำคัญที ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญำ 
ของเด็กนั้น  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ ำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กมีประสบกำรณ์ตรงด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ 
กำรเคลื อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย  กำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันกับคนใกล้ชิด  กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและ
สิ งต่ำง ๆ รอบตัว และกำรรู้จักใช้ภำษำสื อควำมหมำย  ดังนั้น กำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ต้องให้เด็กมีประสบกำรณ์
ส ำคัญผ่ำนกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน และกำรเล่น ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรเลียนแบบ ลองผิดลองถูก 
ส ำรวจ ทดลอง และลงมือกระท ำจริง กำรปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ งของ บุคคล และธรรมชำติรอบตัวเด็กตำมบริบท
ของสภำพแวดล้อม จ ำเป็นต้องมีกำรจัดประสบกำรณ์ส ำคัญแบบองค์รวมที ยึดเด็กเป็นส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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                       ๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกำสพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่  กล้ำมเนื้อเล็ก  กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำท ในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวันหรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  กำรนอนหลับพักผ่อน  กำรดูแลสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัยของ
ตนเอง 
                                                   ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 

๑. กำรเคลื อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตำมจังหวะดนตรี 
๒. กำรเคลื อนไหว และกำรทรงตัว 
๓. กำรประสำนสัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อ และระบบประสำท 
๔. กำรเล่นเครื องเล่นสัมผัส 
๕. กำรวำด 
๖. กำรเขียนขีดเขี ย 
๗. กำรปั้น 
๘. กำรฉีก 
๙. กำรตัดปะ 
๑๐. กำรดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย ของใช้ส่วนตัว 
๑๑. กำรรักษำควำมปลอดภัย 

   
  ๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ   เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกที เหมำะสมกับวัย มีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส  ได้พัฒนำควำมรู้สึกที ดีต่อตนเอง 
และควำมเชื อมั นในตนเอง จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที มีส่วน
ส ำคัญอย่ำงยิ งในกำรท ำให้เด็กรู้สึกเป็นที รัก อบอุ่น มั นคง เกิดควำมรู้สึกปลอดภัย ไว้วำงใจ ซึ งจะส่งผลให้เด็กเกิด
ควำมรู้สึกที ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที ดีกับผู้อื น 

                                                   ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑. กำรรับรู้อำรมณ์หรือควำมรู้สึกของตนเอง 
๒. กำรแสดงอำรมณ์ที เป็นสุข 
๓. กำรควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออก 
๔. กำรเล่นอิสระ 
๕. กำรเล่นบทบำทสมมติ 
๖. กำรชื นชมธรรมชำติ 
๗. กำรเพำะปลูกอย่ำงง่ำย 
๘. กำรเลี้ยงสัตว์ 
๙. กำรฟังนิทำน 
๑๐. กำรร้องเพลง 
๑๑. กำรท่องค ำคล้องจอง 
๑๒. กำรท ำกิจกรรมศิลปะต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจ 

               ๑.๓  ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม   เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมต่ำง ๆ รอบตัว ในชีวิตประจ ำวัน  ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ และปรับตัวอยู่ใน
สังคม เด็กมีโอกำสได้เล่น และท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื น ไม่ว่ำจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่ำงวัย เพศ
เดียวกัน หรือต่ำงเพศ อย่ำงสม  ำเสมอ 
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                                   ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑. กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ ำวันตำมวัย 
๒. กำรเล่นอย่ำงอิสระ 
๓. กำรเล่นรวมกลุ่มกับผู้อื น 
๔. กำรแบ่งปันหรือกำรให้ 
๕. กำรอดทนรอคอยตำมวัย 
๖. กำรใช้ภำษำบอกควำมต้องกำร 
๗. กำรออกไปเล่นนอกบ้ำน 
๘. กำรไปสวนสำธำรณะ 
๙. กำรออกไปร่วมกิจกรรมในศำสนสถำน 

                          
   ๑.๔   ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ   เป็นกำรสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ งต่ำง ๆ รอบตัวในชีวิตประจ ำวันผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ และกำรเคลื อนไหวได้พัฒนำกำร
กำรใช้ภำษำสื อสำรควำมหมำยและควำมคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสี ขนำด รูปร่ำง รูปทรง 
ผิวสัมผัส จดจ ำชื อเรียกสิ งต่ำง ๆ รอบตัว 

                                  ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑. กำรตอบค ำถำมจำกกำรคิด 
๒. กำรเชื อมโยงจำกประสบกำรณ์เดิม 
๓. กำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ 
๔. กำรยืดหยุ่นกำรคิดตำมวัย 
๕. กำรจดจ่อใส่ใจ 
๖. กำรสังเกตวัตถุหรือสิ งของที มีสีสันและรูปทรงที ต่ำงกัน 
๗. กำรฟังเสียงต่ำง ๆ รอบตัว 
๘. กำรฟังนิทำนหรือเรื องรำวสั้น ๆ  
๙. กำรพูดบอกควำมต้องกำร 
๑๐. กำรเล่ำเรื องรำว 
๑๑. กำรส ำรวจ  
๑๒. กำรทดลองอย่ำงง่ำย ๆ  
๑๓. กำรคิดวำงแผนที ไม่ซับซ้อน 
๑๔. กำรคิดตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในเรื องที ง่ำยๆ ด้วยตนเอง 
๑๕. กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร 

                                                                      
                ๒.  สำระที่ควรเรียนรู้  สำระที จะให้เด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื องที เกี ยวกับตนเองเป็น
ล ำดับแรก แล้วจึงขยำยไปสู่เรื องที อยู่ใกล้ตัวเด็ก เพื อน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เด็กควรได้รับกำรอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ให้เหมำะกับวัย ดังนี้ 
                       ๒.๑  เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อ  และเพศของตนเอง   
กำรเรียกชื อส่วนต่ำง ๆ ของใบหน้ำและร่ำงกำย  กำรดูแลตนเองเบื้องต้น โดยมีผู้ใหญ่ให้กำรช่วยเหลือ  กำรล้ำง
มือ  กำรขับถ่ำย  กำรรับประทำนอำหำร  กำรถอดและใส่เสื้อผ้ำ  กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรนอนหลับ
พักผ่อน  
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ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - กำรเคลื อนไหวกับที และกำรเคลื อนไหวเคลื อนที  
  - กำรเคลื อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - กำรเล่นเครื องเล่นสนำม 
  - กำรเล่นเครื องเล่นสัมผัส 
  - กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
  - กำรปั้นและกำรประดิษฐ์สิ งต่ำง ๆ 
  - กำรปฏิบัติตำมสุขภำพอนำมัย 
  - กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื น 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - กำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรีง่ำย ๆ เช่น  เครื องดนตรีประเภทเคำะ ประเภทตี ฯลฯ 
  - กำรร้องเพลง 
  - กำรชื นชมและสร้ำงสรรค์สิ งที สวยงำม 
  - กำรแสดงออกอย่ำงสนุกสนำนกับเรื องสนุก ตลก ขบขันและเรื องรำว เหตุกำรณ์ที สนุกต่ำง ๆ 
  - กำรเล่นอิสระ 
  - กำรเล่นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - กำรเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 ด้ำนสังคม 
  - กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของตนเอง 
  - กำรเล่นและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื น 
  - กำรแก้ปัญหำในกำรเล่น กำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมตำมท้องถิ นที อยู่อำศัยและควำมเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - กำรรู้จักสิ งต่ำง ๆ ด้วยกำรฟัง  กำรมอง  กำรสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ น 
  - กำรเชื อมโยงภำพ  ภำพถ่ำย  และรูปแบบต่ำง ๆ กับสิ งของหรือสถำนที จริง 
             - กำรรับรู้และแสดงควำมรู้สึกผ่ำนสื อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงำน 
  - กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนสื อ วัสดุ 
  - กำรพูดกับผู้อื นเกี ยวกับประสบกำรณ์ของตนเองหรือเล่ำเรื องเกี ยวกับตนเอง 
  - กำรอธิบำยเกี ยวกับสิ งของเหตุกำรณ์และควำมสัมพันธ์ของเรื องรำวที สนใจ 
  - กำรเพิ มข้ึนหรือลดลงของจ ำนวนหรือปริมำณ 
  - กำรอธิบำยในเรื องต ำแหน่งของสิ งของต่ำง ๆ ที สัมพันธ์กัน 
  - กำรเริ มต้นและกำรหยุดกระท ำโดยสัญญำณ 
  - กำรส ำรวจและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
  - กำรจับคู่  จ ำแนก  จัดกลุ่ม 
  - กำรเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น – ยำว,  ขรุขระ - เรียบ  ฯลฯ 
  - กำรนับสิ งต่ำง ๆ 
  - กำรจับคู่  หนึ งต่อหนึ ง 
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  -  กำรฟังเรื องรำว นิทำน ค ำคล้องจอง  ค ำกลอน 
  -  กำรเขียนในหลำยรูปแบบผ่ำนประสบกำรณ์  ที สื อควำมหมำยต่อเด็ก 
      -  กำรอ่ำนในหลำยรูปแบบผ่ำนประสบกำรณ์  ที สื อควำมหมำยต่อเด็ก 
 

สำระย่อย 
             1. ชื อเล่น  ชื อจริง นำมสกุล  
             2. ลักษณะรูปร่ำง หน้ำตำและเพศ 
             3. ชื อ  รูปร่ำง หน้ำที และกำรดูแลรักษำส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
             4. กำรดูแลรักษำควำมสะอำดอย่ำงง่ำย ๆ 
             5. กำรแบ่งปัน 
             6. กำรรับประทำนอำหำรด้วยตนเอง 
             7. กำรเลือกรับประทำนอำหำรที มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย 
             8. กำรยอมรับผู้อื น 
             9. กำรแสดงควำมรู้สึกที เหมำะสม 
           10. กำรเป็นผู้น ำและผู้ตำม 

                           ๒.๒   เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับบุคคล
ภำยในครอบครัวและบุคคลภำยนอกครอบครัว กำรรู้จักชื อเรียกหรือสรรพนำมแทนตัวของญำติ หรือผู้เลี้ยงดูวิธี
ปฏิบัติกับผู้อื นอย่ำงเหมำะสม กำรทักทำย กำรไหว้ กำรเล่นกับพี น้องในบ้ำน กำรไปเที ยวตลำดและสถำนที ต่ำง ๆ 
ในชุมชน กำรเล่นที สนำมเด็กเล่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี              
ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - กำรเคลื อนไหวอยู่กับที  และกำรเคลื อนไหวเคลื อนที     
               -  กำรเคลื อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - กำรเล่นเครื องเล่นสนำม 
  - กำรเล่นเครื องเล่นสัมผัส 
  - กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
  - กำรปั้นและกำรประดิษฐ์สิ งต่ำง ๆ 
  - กำรปฏิบัติตำมสุขภำพอนำมัย 
  - กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื น 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - กำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรีง่ำย ๆ เช่น  เครื องดนตรีประเภทเคำะ ประเภทตี ฯลฯ 
  - กำรร้องเพลง 
  - กำรชื นชมและสร้ำงสรรค์สิ งที สวยงำม 
  - กำรแสดงออกอย่ำงสนุกสนำนกับเรื องสนุก  ตลก  ขบขัน และเรื องรำว เหตุกำรณ์ที สนุกต่ำง ๆ 
  - กำรเล่นอิสระ 
  - กำรเล่นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - กำรเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
  
 



หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 3 ปี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน้า ๑๗ 
 

 ด้ำนสังคม 
  - กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของตนเอง 
  - กำรเล่นและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื น 
  - กำรแลกเปลี ยนควำมคิดเห็นและควำมเคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื น 
  - กำรแก้ปัญหำในกำรเล่น 
  - กำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมท้องถิ นที อยู่อำศัย และควำมเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - กำรรู้จักสิ งต่ำง ๆ ด้วยกำรฟัง  กำรมอง  กำรสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ น 
  - กำรเชื อมโยงภำพ  ภำพถ่ำย  และรูปแบบต่ำง ๆ กับสิ งของหรือสถำนที จริง 
  - กำรรับรู้และแสดงควำมรู้สึกผ่ำนสื อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงำน 
  - กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนสื อ วัสดุ 
  - กำรพูดกับผู้อื นเกี ยวกับประสบกำรณ์ของตนเองหรือเล่ำเรื องเกี ยวกับตนเอง 
  - กำรอธิบำยเกี ยวกับสิ งของเหตุกำรณ์และควำมสัมพันธ์ของเรื องรำวที สนใจ 
  - กำรเพิ มข้ึนหรือลดลงของจ ำนวนหรือปริมำณ 
  - กำรอธิบำยในเรื องต ำแหน่งของสิ งของต่ำง ๆ ที สัมพันธ์กัน 
  - กำรเริ มต้นและกำรหยุดกระท ำโดยสัญญำณ 
  - กำรส ำรวจและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
  - กำรจับคู่  จ ำแนก  จัดกลุ่ม 
  - กำรเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น - ยำว,  ขรุขระ - เรียบ  ฯลฯ 
  - กำรเปรียบเทียบจ ำนวนมำกกว่ำ  น้อยกว่ำ  เท่ำกัน 
  - กำรนับสิ งต่ำง ๆ 
  - กำรจับคู่  หนึ งต่อหนึ ง 
  - กำรฟังเรื องรำว นิทำน ค ำคล้องจอง  ค ำกลอน 
  - กำรเขียนในหลำยรูปแบบผ่ำนประสบกำรณ์  ที สื อควำมหมำยต่อเด็ก 
 

สำระย่อย 
                     1. ลักษณะของบ้ำน 
                     2. ควำมส ำคัญควำมหมำยของครอบครัว 
                     3. ชื อบุคคลในครอบครัว 
                     4. ชื อ รูปรำ่ง ลักษณะหน้ำตำ ของบุคคลในครอบครัว 
                     5. ชื อของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที ตั้ง 
                     6. บุคคลในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                     7. หน้ำที ของบุคคลที อยู่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                     8. กฎระเบียบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                     9. อำชีพในชุมชน 
                    ๒.๓  ธรรมชำติรอบตัว   เด็กควรได้เรียนรู้เกี ยวกับกำรส ำรวจสิ งต่ำง ๆ ในธรรมชำติรอบตัว 
เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ผ่ำนกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ กำรเล่นน้ ำ กำรเล่นทรำย กำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ ที ไม่
เป็นอันตรำย กำรเดินเล่นในสวน กำรเพำะปลูกอย่ำงง่ำย      
 



หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 3 ปี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน้า ๑๘ 
 

ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - กำรเคลื อนไหวกับที และกำรเคลื อนไหว/เคลื อนที  
  - กำรเคลื อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - กำรเล่นเครื องเล่นสนำม 
  - กำรเล่นเครื องเล่นสัมผัส 
  - กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
  - กำรปั้นและกำรประดิษฐ์สิ งต่ำง ๆ 
  - กำรปฏิบัติตำมสุขภำพอนำมัย 
  - กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื น 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - กำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรีง่ำย ๆ เช่น  เครื องดนตรีประเภทเคำะ ประเภทตี ฯลฯ 
  - กำรร้องเพลง 
  - กำรชื นชมและสร้ำงสรรค์สิ งที สวยงำม 
  - กำรแสดงออกอย่ำงสนุกสนำนกับเรื องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื องรำว เหตุกำรณ์ที สนุกต่ำง ๆ 
  - กำรเล่นอิสระ 
  - กำรเล่นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  -  กำรเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 ด้ำนสังคม 
  - กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของตนเอง 
  - กำรเล่นและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื น 
  - กำรแลกเปลี ยนควำมคิดเห็นและควำมเคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื น 
  - กำรแก้ปัญหำในกำรเล่น 
  - กำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมท้องถิ นที อยู่อำศัย และควำมเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - กำรรู้จักสิ งต่ำง ๆ ด้วยกำรฟัง  กำรมอง  กำรสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ น 
  - กำรเชื อมโยงภำพ  ภำพถ่ำย  และรูปแบบต่ำง ๆ กับสิ งของหรือสถำนที จริง 
  - กำรรับรู้และแสดงควำมรู้สึกผ่ำนสื อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงำน 
  - กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนสื อ วัสดุ 
  - กำรพูดกับผู้อื นเกี ยวกับประสบกำรณ์ของตนเองหรือเล่ำเรื องเกี ยวกับตนเอง 
  - กำรอธิบำยเกี ยวกับสิ งของเหตุกำรณ์และควำมสัมพันธ์ของเรื องรำวที สนใจ 
  - กำรเพิ มข้ึนหรือลดลงของจ ำนวนหรือปริมำณ 
  - กำรอธิบำยในเรื องต ำแหน่งของสิ งของต่ำง ๆ ที สัมพันธ์กัน 
  - กำรเริ มต้นและกำรหยุดกระท ำโดยสัญญำณ 
  - กำรส ำรวจและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
  - กำรจับคู่  จ ำแนก  จัดกลุ่ม 
  - กำรเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น – ยำว,  ขรุขระ - เรียบ  ฯลฯ 
  - กำรเปรียบเทียบจ ำนวนมำกกว่ำ  น้อยกว่ำ  เท่ำกัน 
  - กำรนับสิ งต่ำง ๆ         



หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 3 ปี) 
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  -   กำรจับคู่  หนึ งต่อหนึ ง 
  - กำรฟังเรื องรำว นิทำน ค ำคล้องจอง  ค ำกลอน 
  - กำรเขียนในหลำยรูปแบบผ่ำนประสบกำรณ์  ที สื อควำมหมำยต่อเด็ก 
 

สำระย่อย 
                 1. สิ งมีชีวิต            - ชื อ -  รูปร่ำง ลักษณะ 

                                      - ควำมเหมือน และควำมแตกต่ำง   -  ควำมเมตตำกรุณำ 
                 2. สิ งไม่มีชีวิต          - ชื อ -  ลักษณะ -  ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
                 3. ฤดูกำล              - ชื อฤดูกำล - กำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับฤดู -  กำรรักษำสุขภำพ 
                 4. กลำงวัน  กลำงคืน  -  รูปร่ำง  ลักษณะของดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์ 

                                       -  ข้อแตกต่ำงของกลำงวัน และกลำงคืน 
                                        -  กำรปฏิบัติตนในเวลำกลำงวัน กลำงคืน 

                         ๒.๔  สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก   เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อและของเล่นของใช้ที อยู่รอบตัว  
กำรเชื อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่ำงง่ำย ๆ ของสิ งต่ำง ๆ ที อยู่ใกล้ตัวเด็ก  เช่น สี  รูปร่ำง รูปทรง ขนำด 
ผิวสัมผัส                                                                                                                 
ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - กำรเคลื อนไหวอยู่กับที และกำรเคลื อนไหวเคลื อนที  
  - กำรเคลื อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - กำรเล่นเครื องเล่นสนำม 
  - กำรเล่นเครื องเล่นสัมผัส 
  - กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี 
  - กำรปั้นและกำรประดิษฐ์สิ งต่ำง ๆ 
  - กำรปฏิบัติตำมสุขภำพอนำมัย 
  - กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื น 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - กำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรีง่ำย ๆ เช่น  เครื องดนตรีประเภทเคำะ ประเภทตี ฯลฯ 
  - กำรร้องเพลง 
  - กำรชื นชมและสร้ำงสรรค์สิ งที สวยงำม 
  - กำรแสดงออกอย่ำงสนุกสนำนกับเรื องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื องรำว เหตุกำรณ์ที สนุกต่ำง ๆ 
  - กำรเล่นอิสระ 
  - กำรเล่นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - กำรเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 ด้ำนสังคม 
  - กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของตนเอง 
  - กำรเล่นและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื น 
  - กำรแลกเปลี ยนควำมคิดเห็นและควำมเคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื น 
  - กำรแก้ปัญหำในกำรเล่น 
  - กำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมท้องถิ นที อยู่อำศัย  และควำมเป็นไทย 



หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 3 ปี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน้า ๒๐ 
 

         ด้ำนสติปัญญำ 
  - กำรรู้จักสิ งต่ำง ๆ ด้วยกำรฟัง  กำรมอง  กำรสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ น 
  - กำรเชื อมโยงภำพ  ภำพถ่ำย  และรูปแบบต่ำง ๆ กับสิ งของหรือสถำนที จริง 
  - กำรรับรู้และแสดงควำมรู้สึกผ่ำนสื อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงำน 
  - กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนสื อ วัสดุ 
  - กำรพูดกับผู้อื นเกี ยวกับประสบกำรณ์ของตนเองหรือเล่ำเรื องเกี ยวกับตนเอง                                                                          
  - กำรอธิบำยเกี ยวกับสิ งของเหตุกำรณ์และควำมสัมพันธ์ของเรื องรำวที สนใจ 
  - กำรอธิบำยในเรื องต ำแหน่งของสิ งของต่ำง ๆ ที สัมพันธ์กัน 
  - กำรส ำรวจและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
  - กำรจับคู่  จ ำแนก  จัดกลุ่ม 
  - กำรเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น – ยำว, ขรุขระ - เรียบ  ฯลฯ 
  - กำรเปรียบเทียบจ ำนวนน้อยกว่ำ มำกกว่ำ เท่ำกัน 
  - กำรนับสิ งต่ำง ๆ 
  - กำรจับคู่  หนึ งต่อหนึ ง 
  - กำรฟังเรื องรำว นิทำน ค ำคล้องจอง  ค ำกลอน 
  - กำรเขียนในหลำยรูปแบบผ่ำนประสบกำรณ์  ที สื อควำมหมำยต่อเด็ก 
 

สำระย่อย 
                            1. เครื องใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

                               -  ชื อ 
                               -  ลักษณะรูปร่ำง สี ขนำด ผิวสัมผัส 
                               -  วิธีกำรใช้  ประโยชน ์
                               -  กำรเก็บรักษำ กำรท ำควำมสะอำด 

                            2. กำรคมนำคม 
                              -  ประเภท 
                              -  ชื อของยำนพำหนะ แต่ละประเภท 
                              -  วธิีกำรเลือกใช้ยำนพำหนะที เหมำะสม 

                           3. กำรสื อสำร 
                             -  ชื อเครื องมือกำรสื อสำร 
                             -   รปูร่ำง  ลักษณะ 
 

 นอกจำกสำระที ควรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ จ ำนวน ๔ สำระที ควร
เรียนรู้แล้ว ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ ได้ก ำหนดสำระที ควรเรียนรู้เพิ มเติม เกี ยวกับนโยบำย และ
จุดเน้น ที กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ น กระทรวงมหำดไทย ก ำหนดเพิ มข้ึน ทั้งนี้ เพื อให้เด็กได้เรียนรู้เกี ยวกับ
วิถีชีวิต ศำสนำ และขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย โดยมีสำระรำยละเอียดสำระที ควร
เรียนรู้เพิ มเติม ดังนี้ 
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                          ๒.๕  วันส ำคัญ  เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับวันส ำคัญ วิถีชีวิต ศำสนำและขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย ทั้งของชำติและของชุมชนท้องถิ น 
                                                                  
ล ำดับที่     สำระท่ีควรเรียนรู้เรื่องวันส ำคัญ           ตัวอย่ำงวันส ำคัญต่ำง ๆ หมำยเหตุ 
     ๑ วันส ำคัญทำงศำสนำ 

(๑)วันส ำคัญทำงศำสนำพุทธ 
 
 
 
  (๒) วันส ำคัญทำงศำสนำอิสลำม 
 
 
   (๓) วันส ำคัญทำงศำสนำคริสต์ 
   (๔) วันส ำคัญทำงศำสนำอื น 
 

 
๑.วันมำฆบูชำ       ๒.วันวิสำขบูชำ 
๓.วันอำสำฬหบูชำ  ๔.วันเข้ำพรรษำ 
๕.วันออกพรรษำ   ๖.วันพระฯลฯ 
 
๑.วันฮำรีรำยอ   ๒.วันเมำลิด 
๓.วันถือศีลอดฯลฯ 
 
วันคริสต์มำสฯลฯ 
แต่ละท้องถิ นพิจำรณำตำมควำม-    
เหมำะสม 

 

    ๒ วันส ำคัญของชำติ ๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
๒.วันปิยมหำรำช 
๓.วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ  

 

    ๓ วันส ำคัญของท้องถิ่น ๑.วันลอยกระทง  ๒.วันสงกรำนต์ 
๓.วันส ำคัญในแต่ละภำค  เช่น 
* ภำคใต้ -วันงำนประเพณีชักพระ   
                     ฯลฯ 
* ภำคเหนือ -วันงำนประเพณียี เป็ง  
                     ฯลฯ 
* ภำคกลำง -วันงำนประเพณีแข่ง-
เรือพำย / แห่นำงแมว ฯลฯ 
* ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- วันงำนประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ  

 

      ๔ วันส ำคัญอ่ืน ๆ ๑.วันเด็ก         ๒. วันครู   ฯลฯ  
                    ๒.๖  ท้องถิ่นของเรำ 
(๑) ประวัติควำมเป็นมำ (๒) ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  (๓) แหล่งกำรท่องเที ยว (๔) บุคคลส ำคัญ              
(๕) กำรประกอบอำชีพ (๖) สภำพภูมิประเทศ / ภูมิอำกำศ   (๗) สภำพปัญหำในชุมชน / สังคม / พิบัติภัย    
(๘) สภำพเศรษฐกิจและสังคม (๙) ทรัพยำกรสิ งแวดล้อม (๑๐) พระรำชกรณียกิจในท้องถิ น   (๑๑) ภูมิปัญญำ / 
สินค้ำ / OTOP                                                      
                    ๒.๗  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                              กำรจัดกิจกรรมตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเด็กปฐมวัย 
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                                          แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
             กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรพัฒนำที ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของทำงสำยกลำง และควำม
ไม่ประมำท โดยค ำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที ดีในตัว ตลอดจนใช้ควำมรู้  
ควำมรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และกำรกระท ำ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
มีหลักพิจำรณำอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
         ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญำที ชี้แนะแนวทำงกำรด ำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทำงที ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐำนมำจำกวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลำ และเป็นกำรมองโลกเชิงระบบ
ที มีกำรเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรรอดพ้นจำกภัย และวิกฤต เพื อควำมมั นคง และควำมยั งยืน     
ของกำรพัฒนำ 
          ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นกำร
ปฏิบัติบนทำงสำยกลำง และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน 
          ๓. ค ำนิยำม ควำมพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 
                (๑) ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที ไม่น้อยเกินไป และไม่มำกเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อื น เช่น กำรผลิต และกำรบริโภคที อยู่ในระดับพอประมำณ 
                (๒)  ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 
อย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที เกี ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น ๆ 
อย่ำงรอบคอบ 
                (๓) กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี ยนแปลง
ด้ำนต่ำง ๆ ที จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้ 
และไกล 
                 เงื อนไขกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอำศัยทั้งควำมรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐำน กล่ำวคือ 
    - เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้ เกี ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที เกี ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน      
ควำมรอบคอบที จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื อมโยงกัน เพื อประกอบกำรวำงแผน และควำมระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 

   - เงื่อนไขคุณธรรม ที จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื อสัตย์
สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
                 แนวทำงปฏิบัติ / ผลที คำดว่ำจะได้รับ จำกกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ คือ 
กำรพัฒนำที สมดุล และยั งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี ยนแปลงในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม 
ควำมรู้ และเทคโนโลยี ประกำรที ส ำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ๑. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้ำง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้ำน ๒-๓ ต้น พอที จะมีไว้กินเอง
ในครัวเรือน เหลือจึงขำยไป 
                  ๒. พออยู่พอใช้ ท ำให้บ้ำนน่ำอยู่ ปรำศจำกสำรเคมี กลิ นเหม็น ใช้แต่ของที เป็นธรรมชำติ        
(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ ำถูพ้ืนบ้ำน จะสะอำดกว่ำใช้น้ ำยำเคมี)รำยจ่ำยลดลง สุขภำพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ำ -
รักษำพยำบำล) 
  3.  พออกพอใจ เรำต้องรู้จักพอ รู้จักประมำณตน ไม่ใคร่อยำกมีเช่นผู้อื น เพรำะเรำจะหลงติดกับ
วัตถุ ปัญญำจะไม่เกิด 
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  ๒.๘  อำเซียนศึกษำ 
                              (๑) บ้ำนเรำและเพื อนบ้ำนอำเซียน  
                                         ๑. แผนที ที ตั้ง/สถำนที ส ำคัญและแหล่งท่องเที ยว 
                                          ๒. ธรรมชำติ สิ งแวดล้อมและฤดูกำล 
                                          ๓. ฤดูกำล และภัยพิบัติ 
                                          ๔. อำชีพและสินค้ำเศรษฐกิจ 
                                          ๕. สกุลเงิน  
                               (๒) ประเทศสมำชิกอำเซียน 
                                          ๑. ชื อประเทศและธงชำติของประเทศสมำชิกอำเซียน 
                                          ๒. ดอกไม้ / ต้นไม้ ประจ ำชำติ 
                                          ๓. สัญลักษณ์ตรำแผ่นดิน 
                                          ๔. สัตว์ประจ ำชำติ 
                                          ๕.  เพลงชำติประเทศสมำชิกอำเซียน   
                                (๓) สังคมและวัฒนธรรม  
                                           ๑.  ศำสนำและวันส ำคัญ 
                                           ๒. ชุดแต่งกำยประจ ำชำติ 
                                           ๓.  อำหำรประจ ำชำติ 
                                           ๔.  ภำษำ ประเพณีและวัฒนธรรม 
                                           ๕. กำรละเล่น กำรแสดงและนิทำนประจ ำชำติ 
                                 (๔) อำเซียนที รัก  
                                          ๑. ธงอำเซียน 
                                          ๒. ตรำสัญลักษณ์อำเซียน 
                                          ๓. ค ำขวัญอำเซียน 
                                          ๔. เพลงอำเซียน 
                                          ๕. ภำษำอำเซียน 
                                    
                ๒.๙  สะเต็มศึกษำ 
                กำรเปลี ยนแปลงของยุคสมัยที มีกำรเติบโตทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสังคมมนุษย์ส่งผลต่อ  
กำรด ำเนินชีวิตและกำรเตรียมพัฒนำบุคลำกรของมนุษย์ให้มีศักยภำพสอดคล้องสิ งที เปลี ยนแปลงไป ควำมรู้
เกี ยวกับสิ งต่ำง ๆ มีมำกมำย จำกกำรศึกษำในรูปแบบเดิมที เด็กหรือผู้เรียนมักจะเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที 
ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น มำเป็นกำรศึกษำที เด็กหรือผู้เรียนสำมำรถที จะสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
จำกแหล่งข้อมูลที หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้เชี ยวชำญเฉพำะทำงในเรื องต่ำง ๆ ที เด็กสนใจ สืบค้นข้อมูลจำก         
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้นสิ งที ครูผู้สอนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนำคือ ทักษะกำรเรียนรู้ ที จะท ำให้เด็ก       
รู้วิธีกำรสืบค้นหำข้อมูลได้ด้วยตนเองและมีวิจำรณญำณในกำรเลือกพิจำรณำข้อมูลที เป็นควำมรู้ที มีประโยชน์ 
  กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ คณิตศำสตร์ หรือ 
STEM เป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที บูรณำกำรกลุ่มสำระและ ทักษะกระบวนกำรของทั้ง 4 สำระ อันได้แก่ 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ คณิตศำสตร์โดยน ำลักษณะธรรมชำติของแต่ละสำระวิชำและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมำผสมผสำนกันเพื อให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะที ส ำคัญ
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และจ ำเป็นอีกทั้งยังตอบสนองต่อกำรด ำรงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันและโลกอนำคตอีกด้วย ลักษณะของ STEM      
มีดังต่อไปนี้ 
                ตัวอักษรตัวแรก  ของ STEM คือ S มำจำกค ำว่ำ Science   หรือ วิทยำศำสตร์ ซึ งเป็นสำระ    
ที ศึกษำท ำควำมเข้ำใจเกี ยวกับ ธรรมชำติรอบตัว ในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้กับผู้เรียน จะเน้นให้ผู้เรียน 
ได้ เกิดกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรที เรียกว่ำ  กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  ( Inquiry Process)             
ที จะประกอบด้วยขั้นตอน 
 ๑.  ขั้นกำรสร้ำงควำมสนใจ 
เป็นขั้นของกำรน ำเข้ำสู่บทเรียน ซึ งอำจจะเป็นข้อสงสัยที เกิดจำกตัวผู้เรียน หรือ อำจจะเป็นข้อสงสัยที เกิดขึ้น
ในขณะอภิปรำยหรือท ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ ง ซึ งครูผู้สอนไม่ควรบังคับให้เด็กยอมรับประเด็นปัญหำที ครูสนใจ 
ซึ งตัวอย่ำงจัดกิจกรรมที ครูผู้สอนสำมำรถจัดเพื อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจมำกขึ้น  ได้แก่ สำธิต ทดลอง    
เล่ำเรื อง ทัศนศึกษำ เป็นต้น 
 ๒.  ขั้นส ำรวจและกำรค้นหำ   เมื อมีข้อค ำถำมแล้ว ก็มีกำรวำงแผนกำรหำค ำตอบ  
                     - ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
                     - ลงมือเก็บข้อมูล ในกำรวำงแผน  
                     - กำรลงมือปฏิบัติให้ได้ค ำตอบ  ประกอบด้วย กำรสังเกต กำรวัด กำรทดลอง เป็นต้น 
 ๓.  ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป  เมื อได้ข้อมูลแล้วก็น ำข้อมูลมำแปลผล สรุปผล 
 ๔.  ขั้นขยำยควำมรู้ เป็นกำรน ำควำมรู้มำเชื อมโยงกับควำมรู้เดิมหรือแนวคิดที ได้ค้นคว้ำเพิ มเติมข้ึน 
 ๕.  ขั้นกำรประเมิน เป็นกำรประเมินกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ว่ำผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้
อะไรบ้ำง อย่ำงไร และ มำกน้อยเพียงใด                             
                         บทบำทของวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) นี้ นอกจำกจะมีส่วนท ำให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์       
มำประยุกต์ใช้ในกิจกรรม STEM แล้ว บทบำทของวิทยำศำสตร์ใน STEM ยังมีส่วนในกำรช่วยพัฒนำให้ผู้เรียน   
มีทักษะกำรคิดและแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ คิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์วิจำรณ์         
มีทักษะที ส ำคัญในกำรสืบค้นข้อมูลควำมรู้ สำมำรถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที หลำกหลำยและประจักษ์พยำน        
ที ตรวจสอบได ้
                      ตัวอักษรตัวที่สอง ของ STEM คือ T มำจำกคำว่ำ Technology หรือ เทคโนโลยี ซึ งเป็น
สำระที เกี ยวกับกระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำสิ งต่ำงๆหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื อตอบสนองควำมต้องกำร
ของมนุษย์เรำ ดังนั้น ค ำว่ำ เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมำยควำมถึงเพียงแค่ผลผลิตที ได้จำกกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
อย่ำงเช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยรูป โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เท่ำนั้น แต่ยังหมำยถึงกระบวนกำรแก้ปัญหำ     
อีกด้วย สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุขั้นตอนในกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี
ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
                     ๑.  ก ำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร  
                     ๒. รวบรวมข้อมูล โดยอำจจะรวบรวมข้อมูลจำกต ำรำ วำรสำร บทควำม อินเทอร์เนต  
                     ๓. เลือกวิธกีำร เป็นกำรพิจำรณำเลือกวิธีที เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ  
                     ๔. ออกแบบและปฏิบัติกำร  
                     ๕. ทดสอบ เป็นกำรตรวจสอบว่ำชิ้นงำนหรือวิธีที สร้ำงขึ้นสำมำรถแก้ปัญหำได้หรือไม่  
                     ๖. ปรับปรุงแก้ไข เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำชิ้นงำนหรือวิธีที สร้ำงขึ้นจะปรับแก้ไขส่วนใด  
                    ๗. ประเมินผล เป็นกำรประเมินผลว่ำชิ้นงำนหรือวิธีที สร้ำงขึ้นสำมำรถแก้ปัญหำได้หรือไม่  
ถ้ำยังมีปัญหำก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน            
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   บทบำทของเทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) นี้ จะพัฒนำให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรคิด แก้ปัญหำ ทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ คิดวิเครำะห์  คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงเป็นเหตุ เป็นผล อีกท้ังยังเป็นกำรพัฒนำนิสัย
ควำมรอบคอบ ควำมเพียร ไม่ย่อท้อต่อควำมล้มเหลวหรือควำมผิดพลำดที อำจจะเกิดข้ึนในขณะท ำกิจกรรม 
    ตัวอักษรตัวที่สำม ของ STEM คือ E มำจำกค ำว่ำ Engineering หรือ วิศวกรรมศำสตร์    
ซึ งวิศวกรรมในที นี้หมำยถึง * กำรออกแบบ * กำรวำงแผน เพื อแก้ปัญหำ โดยเป็นกำรใช้องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ      
มำสร้ำงสรรค์ออกแบบผลงำนภำยใต้ข้อจ ำกัด หรือเงื อนไขที ก ำหนด ซึ งบทบำทของเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศำสตร์ใน STEM จะเกี ยวข้องสัมพันธ์กันกระบวนกำรออกแบบของวิศวกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 
                            ๑. ก ำหนดปัญหำ หรือควำมต้องกำร  
                            ๒. หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ  
                            ๓. ลงมือปฏิบัติเพื อแก้ปัญหำ  
                            ๔. ทดสอบและประเมินผล 
                          บทบำทของวิศวกรรมศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิด
แก้ปัญหำ กำรคิดเป็นเหตุเป็นผล กำรคิดเป็นระบบ อีกท้ังยังเป็นกำรฝึกนิสัยควำมเพียร ควำมรอบคอบ 
  ตัวอักษรตัวสุดท้ำย ใน STEM คือ M มำจำก  Mathematics หรือ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ จะครอบคลุมเรื อง จ ำนวนและกระบวนกำรกำรวัด  เรขำคณิต พีชคณิต  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 

  บทบำทของคณิ ตศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้  แบบบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโน โลยี 
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM)  จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ กำรคิด
เป็นเหตุเป็นผล ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรสื อสำรและกำรน ำเสนอให้ผู้อื นเข้ำใจได้จะเห็นว่ำเมื อผสมผสำน
สำระและทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ แล้วน ำมำ         
จัดกิจกรรมบูรณำกำรนั้น จะท ำให้ผู้เรียนได้พัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ที สอดคล้องกับทักษะที จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน
ชีวิตในศตวรรษที  ๒๑ ที ผู้เรียนจะได้น ำควำมรู้ในสำระต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ได้จริง ได้พัฒนำทักษะกำรคิด และ
คุณลักษณะที ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรท ำงำน
กลุ่ม และทักษะกำรสื อสำร กำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ (STEM) สำมำรถจัดได้ตั้งแต่ในเด็กปฐมวัย  ซึ งโดยทั วไป กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน     
ระดับปฐมวัย มีลักษณะเป็นกำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรอยู่แล้ว  

            * แต่ประเด็นที ครูผู้สอนจะต้องเน้นเพื อให้มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณำกำร STEM ชัดเจนขึ้น คือ  
            * จะต้องเน้นให้เด็กได้แก้ปัญหำ โดยใช้องค์ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ ที เป็นทักษะ
กระบวนกำรที ได้กล่ำวมำแล้วในส่วนประกอบของ ๔ สำระ มำสร้ำงสรรค์ออกแบบผลงำนหรือออกแบบวิธีกำร
ภำยใต้ข้อจ ำกัดหรือเงื อนไขที ก ำหนด โดยอำจจะมีรำยละเอียดที ปรับเพื อให้สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก
ในช่วงวัยนี้ เช่น ในสำระวิทยำศำสตร์ที จะจัดให้กับเด็กปฐมวัยนั้น 
                      สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแนะว่ำ กระบวนกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ จะประกอบด้วย 
  ๑. กำรมีส่วนร่วมในกำรตั้งค ำถำมเชิงวิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำย ๆ  
  ๒. กำรส ำรวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสังเกต ส ำรวจ สืบค้น หรือทดลองและบันทึกผล
กำรส ำรวจตรวจสอบด้วยวิธีที เหมำะสมกับวัย   
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  ๓. กำรตอบค ำถำมที ตั้งขึ้นโดยใช้ผลจำกกำรส ำรวจตรวจสอบมำสร้ำงค ำอธิบำยที มีเหตุผล  
  ๔. กำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจตรวจสอบให้กับผู้อื นด้วยวิธีที เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถ
นอกจำกนี้ ในสำระวิทยำศำสตร์ จะเน้นในทักษะกระบวนกำรที เด็กปฐมวัยจะได้ใช้ ได้แก่ ทักษะกำรสังเกต    
กำรวัด กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล กำรจ ำแนกประเภท กำรพยำกรณ์ กำรค ำนวณ  กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลำ กำรกระท ำและสื อควำมหมำยข้อมูล                             
  ๒.๑๐  โตไปไม่โกง  
                  กรอบสำระกิจกรรมโตไปไม่โกง ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย  ๕ สำระ 
  ๑. ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
               คือ กำรยึดมั นในควำมสัตย์จริงและสิ งที ถูกต้องดีงำม รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื น
โดยชอบ ไม่คดโกง 
             คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                - พูดควำมจริง 
                 -  ไม่ลักขโมย 
                 -  ท ำตัวเป็นที น่ำเชื อถือ ท ำตำมสัญญำ 
                -  กล้ำเปิดเผยควำมจริง 
                 -  รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว สว่นรวม 
       ๒. กำรมีจิตสำธำรณะ 
                คือ กำรมีจิตส ำนึกเพื อส่วนรวม ตระหนักรู้และค ำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ในกำรกระท ำใด ๆ เพื อไม่ให้เกิดผลเสียหำยต่อส่วนรวมและพร้อมที จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื อรักษำ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                  -  ร่วมดูแลสังคม 
                  -  รับผิดชอบส่วนรวม 
                   - เสียสละเพื อส่วนรวม 
                   - เอ้ือเฟ้ือ เมตตำ มีน้ ำใจ 
                  - ไม่เห็นแก่ตัว 
     ๓. ควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
              คือ กำรปฏิบัติต่อผู้อื นอย่ำงเสมอภำคและ เท่ำเทียมกันอย่ำงมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ  
เชื้อชำติ ชนชั้น สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
               - นึกถึงใจเขำใจเรำ 
               - ไม่เอำเปรียบผู้อื น 
               - รับฟังผู้อื น 
               - เคำรพและให้เกียรติผู้อื น 
               - กตัญญูอย่ำงมีเหตุผล 
               - ค ำนึงถึงควำมยุติธรรมโดยตลอด 
     ๔. กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ 
                คือ กำรมีจิตส ำนึกในบทบำทและหน้ำที ของตนเอง และปฏิบัติหน้ำที ให้ดีที สุด เคำรพกฎเกณฑ์ 
กติกำ พร้อมให้ตรวจสอบกำรกระท ำได้เสมอ หำกมีกำรกระท ำผิดก็พร้อมที จะยอมรับและแก้ไข 
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          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
               - ท ำหน้ำที ของตัวเองให้ดีที สุด 
                - มีระเบียบวินัย 
               - เคำรพกฎกติกำ 
               - รับผิดชอบในสิ งที ท ำ กล้ำยอมรับผิดและรับกำรลงโทษ  
                - รู้จักส ำนึกและขอโทษ แก้ไขในสิ งผิด 
               - กล้ำท ำในสิ งที ถูกต้อง 
    ๕. เป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
                คือ กำรด ำเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมำณ ซื อตรง ไม่ละโมบโลภมำก รู้จักยับยั้งชั งใจ และไม่เอำ
เปรียบหรือเบียดเบียนตนเองและผู้อื น 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                  - รู้จักควำมพอเพียง ควำมพอดี 
                 - มีควำมอดทน อดกลั้น 
                 - รู้จักบังคับตัวเอง 
                 - ไม่กลัวควำมยำกล ำบำก 
                - ไม่ท ำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 
                - มีสติและเหตุผล                        

 
                                           ก ำหนดเวลำเรียน 
                                         ---------------------------- 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ สังกัดกองกำรศึกษำเทศบำลต ำบลท่ำพระ จัดกำรศึกษำให้กับ
เด็กปฐมวัย (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภำคเรียน ใน ๑ ปี
กำรศึกษำ  คือ 
 ภำคเรียนที  ๑/2564  วันเปิดภำคเรียนวันที  ๑ พฤษภำคม 2564 หรือวันที เริ มต้นปีกำรศึกษำนั้น วัน
ปิดภำคเรียน  วันที  ๓๑  ตุลำคม 256๔ 
         ภำคเรียนที  ๒/256๔ วันเปิดภำคเรียนวันที  ๑ พฤศจิกำยน 256๔  ถึงวันที  ๑ เมษำยน 256๕ 
 
หมำยเหตุ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา      
ทั้งนี้ ในกรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือปิดโดยเหตุ
พิเศษนั้น  แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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     ตำรำงก ำหนดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓  ปี) 
กิจกรรมประสบกำรณ์ 

                       ๑.  กิจกรรมเคลื อนไหวและจังหวะ 
                       ๒.  กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์  (กิจกรรมในวงกลม) 
                       ๓.   กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
                       ๔.   กิจกรรมเสรี 
                       ๕.   กิจกรรมกลำงแจ้ง 
                       ๖.   กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

 
โครงสร้ำงหน่วยประสบกำรณ์ (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ  ๓  ปี) 

สัปดำห์ที่ ๑-๒    แรกรับประทับใจ 
                         - ชื อครูประจ ำชั้น ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ครูพี เลี้ยง 
                         - ของใช้ประจ ำตัวเด็ก 
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ห้องน้ ำห้องส้วม 
                         - กำรเก็บของเข้ำที  
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรรับประทำนอำหำร 
สัปดำห์ที่  ๓    ก้ำวใหม่ได้เรียนรู้ 
                         - ชื อครูประจ ำชั้น ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ครูพี เลี้ยง 
                         - ของใช้ประจ ำตัวเด็ก 
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ห้องน้ ำห้องส้วม 
                         - กำรเก็บของเข้ำที  
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรรับประทำนอำหำร 
สัปดำห์ที่ ๔    ชื่อของหนูก็มี 
                         - ชื อเล่น / สัญลักษณ์ของเพื อน 
                         - ชื อสกุลของตนเอง  
                         - ค ำน ำหน้ำชื อ / เพศ / อำยุ 
                         - รูปร่ำง  ลักษณะ  หน้ำตำ 
สัปดำห์ที่  ๕    เด็กดีมีวินัย 
                         - ปฏิบัติตำมกฎของห้องเรียน 
                         - กำรเก็บอุปกรณ์และเครื องใช้ในห้องเรียน 
                         - กำรใช้ภำษำสุภำพ  (สวัสดี, ขอบคุณ,  ไม่เป็นไร, ขอโทษ) 
                         - กำรช่วยเหลือตนเองในกำรรับประทำนอำหำร 
                         - กำรปฏิบัติตนต่อบุคคลต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
สัปดำห์ที่  ๖    สุขสดใสในร่ำงกำย 
                        - หน้ำที และกำรดูแลรักษำ ตำ 
                        - หน้ำที และกำรดูแลรักษำ หู 
                        - หน้ำที และกำรดูแลรักษำ จมูก 
                        - หน้ำที และกำรดูแลรักษำ ปำก 
                       - หน้ำที และกำรดูแลรักษำ มือ,ปำก 
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สัปดำห์ที่  ๗    แสนสบำยกินดีมีสุข 
                       - อาหารดีมีประโยชน์ 
                       - การท าความสะอาดมือ 
                       - สุขนิสัยในการขับถ่าย 
                       - การท าความสะอาดปาก/ฟัน 
                       - การท าความสะอาดร่างกาย 
สัปดำห์ที่  ๘   ทุกๆวันออกก ำลังกำย     
                      - ชนิดของการออกก าลังกาย 
                     - การปฏิบัติตนในการออกก าลังกายและการพักผ่อน 
                     - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
                     - ประโยชนข์องการพักผ่อน 
สัปดำห์ที่  ๙    กำรรักษำควำมปลอดภัย 

- ความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- ความปลอดภัยบนท้องถนน 
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-ความปลอดภัยในการใช้ยา 
- ความปลอดภัยในการใช้ของมีคม 

สัปดำห์ที่  ๑๐   ประสำทสัมผัสกำยท้ัง ๕ 
                     - กำรมองเห็น 
                     - กำรดมกลิ น 
                     - กำรได้ยิน 
                     - กำรรับรู้ 
                     - กำรสัมผัส 
สัปดำห์ที่  ๑๑   วันส ำคัญทำงศำสนำ วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ 

- ความส าคัญ 
- ความหมายวันอาสาฬหบูชา 
- ความหมายวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 
- การถวายเทียนพรรษา 

สัปดำห์ที่  ๑๒   เปล่งประกำยหนูน้อยน่ำรัก 
- มารยาทในการพูด 
- การท าความเคารพผู้ใหญ่ 
- มารยาทในการรับของ 
- มารยาทในสังคม 
- มารยาทในการแต่งกาย 
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สัปดำห์ที่  ๑๓  วันส ำคัญของชำติ วันเฉลิมพระชนพรรษำรำชินี 
- กำรปฏิบัติตนที ดีต่อพ่อแม่ 
- ควำมส ำคัญของวันแม่ 
- พระรำชกรณียกิจ 
- บทบำทหน้ำที ของแม่ 
- สัญลักษณ์ของวันแม่ 

สัปดำหท์ี่  ๑๔    หนูท ำได้      
.- การล้างหน้า / แปรงฟัน 
- การอาบน  า 
- การแต่งตัว 
- การรับประทานอาหาร 
- การเก็บรักษาสิ่งของต่างๆ 

สัปดำห์ที่  ๑๕    บ้ำนสุขสันต์ 
- ความหมาย  ประโยชน์ของบ้าน 
- ส่วนประกอบของบ้าน 
 - ห้องต่างๆ ภายในบ้าน 
- การรักษาความสะอาด 
- พื นที่บริเวณรอบบ้าน 

สัปดำห์ที่  ๑๖   ครอบครัวหรรษำ 
- ความเกี่ยวข้องของบุคคลในครอบครัว 
- หน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัว 
- การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว 
- การมีส่วนร่วมในครอบครัว 
- สิ่งที่จ าเป็นส าหรับครอบครัว 

สัปดำห์ที่  ๑๗    เพื่อนบ้ำนของหนู 
                     - บ้านใกล้เคียง 

- การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน 
- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
- ประโยชน์ของเพ่ือนบ้าน 

สัปดำห์ที่  ๑๘  ที่พักอุ่นใจ  
          - ชื่อศูนย์ / ที่ตั ง / ความส าคัญ 

                - บุคคลต่าง ๆ ภายในศูนย์ / หน้าที่  
                     - หอ้งต่าง ๆภายในศูนย์ 

                - สถานที่ตั งๆในศูนย์ 
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                - การดูแลรักษา  
สัปดำห์ที่  ๑๙   สำยใยชุม 
                     - สถานที่ใกล้เคียงศูนย์ 

- ความส าคัญของสถานที่และ ความหมาย 
- การช่วยการดูแลรักษา                                
- การปฏิบัติต่อชุมชน                 
- การมีส่วนร่วมในชุมชน 

สัปดำห์ที่  ๒๐  เรียนรู้จังหวัด 
- ชื่อจังหวัด 
-  ค าขวัญจังหวัด สัญลักษณ์จังหวัด 
-  อาชีพของบุคคลในท้องถิ่น/จังหวัด 
- ศาสนาที่บุคคลในท้องถิ่นนับถือ  
-  สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 

สัปดำห์ที ่ ๒๑    ชื่นชมอำชีพ 
- ความฝันของหนู 
- การแต่งกายแต่ละอาชีพ 
- สถานที่ของแต่ละอาชีพ 
- หน้าที่ของแต่ละอาชีพ 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ 

สัปดำห์ที่  ๒๒    สมำชิกประเทศอำเซียน 
                     - ชื่อประเทศ และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ดอกไม้/ต้นไม้ประจ าชาติอาเซียน 
- สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน 
- สัตว์ประจ าชาติ 
- เพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

สัปดำห์ที่  ๒๓    เด็กปฐมวัยไม่จมน้ ำ 
- แหล่งน  าเสี่ยง  
- ไม่ใกล้  ไม่ก้ม  ไม่เก็บ 
- การปฏิบัติตนเมื่อเห็นคนก าลังจมน  า  
- ความปลอดภัยในการลงเล่นน  า  
- การปฏิบัติตนหลังจากการเล่นน  า 

สัปดำห์ที่  ๒๔    วันส ำคัญ ของท้องถิ่น 
- ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นที่เด็ก ๆ รู้จัก 
- กิจกรรมประเพณีที่ส าคัญของ ท้องถิ่น 
- การมีส่วนร่วมในประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่น 
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- การปฏิบัติตามประเพณีทีส่ าคัญของท้องถิ่น 
- การอนุรักษ์ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น 

สัปดำห์ที่  ๒๕    ไวรัสโคโรน่ำ(โควิด19) 
- กำรล้ำงมือ 
- กำรสวมหน้ำกำก 
- กำรงดกำรสัมผัสใบหน้ำ 
- กำรหลีกเลี ยงที ชุมชนแออัด 

สัปดำห์ที่  ๒๖    ชีวิตน่ำรู้ 
- สิ่งมีชีวิต 
- สิ่งไม่มีชีวิต 
- ประโยชน์ - โทษของสิ่งมีชีวิต 
- ประโยชน์ - โทษของสิ่งไม่มีชีวิต 
- การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

สัปดำห์ที่  ๒๗    ฤดูหรรษำ 
- ฤดูหนาว (ประโยชน์/โทษ) 
- ฤดูร้อน (ประโยชน์/โทษ) 
- ฤดูฝน(ประโยชน์/โทษ) 
- การปฏิบัติตามฤดูกาล 
- ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

สัปดำห์ที่  ๒๘    วันคืนชื่นอุรำ 
                     - ควำมหมำยของกลำงวัน/ กลำงคืน 

- ปรำกฏกำรณ์ในเวลำกลำงวัน 
- กำรปฏิบัติตนในเวลำกลำงวัน 
- ปรำกฏกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 
- กำรปฏิบัติตนในเวลำกลำงคืน 

สัปดำห์ที่  ๒๙    นกน้อยเริงร่ำ 
                      - ลักษณะรูปร่าง 

                - ที่อยู่อาศัย 
                - อาหาร 

                     - การดูแล 
                     - ประโยชนแ์ละโทษ 
สัปดำห์ที่  ๓๐    นำนำสัตว์โลก 

- สัตว์บก 
                     - สัตว์น  าชนดิอ่ืน 
                     - สัตว์ครึ่งบกครึ่งน  า 

- สัตว์ป่า 
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- สัตว์เลี ยง 
สัปดำห์ที่  ๓๑   ต้นไม้คืนป่ำ 
                     - ชื่อของต้นไม้ 

- ลักษณะ รูปร่าง สี 
- การบ ารุงรักษาต้นไม้ 
- ประโยชน์ของต้นไม้ 
- โทษของต้นไม้ 

สัปดำห์ที่  ๓๒   ดอกไม้งำมตำ 
                     - ลักษณะ รูปร่าง สี   

- การขยายพันธุ์ 
- การบ ารุงรักษา 
- ประโยชน์ของดอกไม้ 
- โทษของดอกไม้ 

สัปดำห์ที่  ๓๓    วันขึ้นปีใหม่                        
- ความส าคัญ  ความหมาย 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี 
- การเลือกและจัดหาของขวัญ 
- การแสดงความเคารพและอวยพรผู้ใหญ่ 
- ความหมายของค าว่า ส.ค.ส. 

สัปดำห์ที่  ๓๔    ขยันเหลือเจ้ำมดน้อย 
- รูปร่าง/ ลักษณะของมด 
- อาหารของมด 
- วงจรชีวิตของมด 
- ประโยชน์และโทษของมด 
- ที่อยู่อาศัยของมด 

สัปดำห์ที่  ๓๕    วันเด็ก วันครู 
                     - ความส าคัญของวันเด็ก 

- ค าขวัญวันเด็ก 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- หน้าที่ของครู 
- กิจกรรมวันครู 

สัปดำห์ที่  ๓๖    อร่อยผักผลไม้ 
- ชนิดของผักผลไม้ 
- รูปร่างลักษณะ 

- รสชาติของผัก ผลไม้ 
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- วิธีท าผัก , ผลไม้ให้สะอาด 

- ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๓๗    เติบใหญ่เพรำะเมล็ดข้ำว 
- ลักษณะของต้นข้าว 
- ข้าวที่เด็กรู้จัก 
- สถานที่ปลูกข้าว 
- การน าข้าวมาประกอบอาหาร 
- ประโยชน์ของข้าว 

สัปดำห์ที่  ๓๘  โตไปไม่โกง 
           - ซื่อสัตย ์

- มีความรับผิดชอบ 
- รักความเป็นธรรม 
- มีจิตสาธารณะ 
- มีความพอเพียง 

สัปดำห์ที่  ๓๙  โลกเรำน่ำอยู่ 
 

สัปดำห์ที่  ๔๐  วันส ำคัญทำงศำสนำ วันมำฆบูชำ 
                     - ควำมส ำคัญของวันมำฆบูชำ 

- กิจกรรมที ปฏิบัติในวันมำฆบูชำ 
- กำรปฏิบัติตนในวันมำฆบูชำ 
- กำรแสดงบทบำทสมมติกำรตักบำตร 

          - กำรแสดงบทบำทสมมติกำรเวียนเทียน 
สัปดำห์ที่  ๔๑   เดินทำงท่ัวไทย 
          - ความหมายของการคมนาคม 

- ประเภทของการคมนาคม 
- การปฏิบัติตนในการใช้ ยานพาหนะ 
- ประโยชน์ของการคมนาคม 
- โทษของการใช้ยานพาหนะ 

สัปดำห์ที่  ๔๒  โลกไร้พรมแดน  
           - ความหมายของการสื่อสาร 

- ประเภทของการสื่อสาร 

  - โทษของสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก 
          - ความหมายของสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก 
          - ชื่อของสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก 
          - การรักษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก 
          - ประโยชน์ของสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก 
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- วิธีการสื่อสาร 
- มารยาทในการสื่อสาร 

สัปดำห์ที่  ๔๓  สิ่งของเครื่องใช้ 
- สิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียน 
- สิ่งเครื่องใช้ในบ้าน 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
- การเก็บรักษา/ประโยชน์/โทษ 

สัปดำห์ที่  ๔๔  หัวใจนักคิด 
- รูปทรงเรขาคณิต 
- รูปเรขาคณิตในชีวิตประจ าวนั 
- รูปทรง 
- รูปทรงในชีวิตประจ าวัน 
- ประโยชน์ของรูปทรงเรขาคณติ 

สัปดำห์ที่  ๔๕  เรียนรู้วัฒนธรรม 
- ศาสนาและวันส าคัญประจ าชาติ  
- ชุดการแต่งกายประจ าชาติ  
- อาหารประจ าชาติ  
- ภาษาประเพณีและวัฒนธรรม ประจ าชาติ  
- การละเล่น การแสดงและนิทาน ประจ ำชำติ 

สัปดำห์ที่  ๔๖  นักประดิษฐ์ตัวน้อย 
- แสง 
- เสียง 
- แม่เหล็ก 
- แว่นขยาย 
- อากาศ 

สัปดำห์ที่  ๔๗  วิทยำศำสตร์สร้ำงสรรค์ 
- ต ำแหน่ง ที ตั้ง 
- ปริมำณ 
- กำรจ ำแนก 
- การเปรียบเทียบ 
- การเรียงล าดับเหตุการณ ์

สัปดำห์ที่  ๔๘  กำรสื่อสำรไร้พรมแดน 
- ความหมายของการสื่อสาร  
- อุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร  
- การติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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- ประโยชน์ของการสื่อสาร  
- ภำษำที ใช้ในกำรสื อสำร 

 สัปดำห์ที่  ๔๙   ผู้น ำพอเพียง 

- ความพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป  
- ความมีเหตุมีผล อธิบายได้  
- ความรอบคอบ  
- การท าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เสี่ยงเกินไป  
- ควำมซื อสัตย์สุจริต 

สัปดำห์ที่  ๕๐  หนูน้อยตำวิเศษ 
- ประเภทของขยะ  
- การคัดแยกขยะ  
- การจัดการขยะที่ถูกวิธี  
- ประโยชน์และโทษของขยะ  
- กำรป้องกันและลดกำรทิ้งขยะ 

สัปดำห์ที่  ๕๑    EF  (Executive Functions)  
- กำรพัฒนำทักษะสมอง EF ด้วยวินัยเชิงบวก  
- กิจกรรมเสริมทักษะ EF 

สัปดำห์ที่  ๕๒ – ๕๓   
- ประเมินพัฒนำกำร  
- สรุป / ทบทวน 
 

หมำยเหตุ  จ ำนวนสัปดำห์ในกำรจัดกำรเรียนสอน ให้เป็นไปตำมประกำศของแต่ละท้องถิ น 
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สำระกำรจัดประสบกำรณ์(เพิ่มเติม) กำรศึกษำปฐมวัย 
                              ชั้นปฐมวัยปีที่  ๑  (อำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี) 
สัปดำห์ที   ๑-๔  - กำรเตรียมควำมพร้อม 
สัปดำห์ที   ๕ - ฝึกควำมพร้อม แนะน ำสถำนที คุณครูและเพื อน ๆ  
 - ท่องปำกเปล่ำ  1 – 10  
 - ท่องพยัญชนะ  ก – ฮ  เล่ำนิทำน 
 - ท่องตัวอักษร  A – Z 
สัปดำห์ที   ๖ - รู้พยัญชนะ  ง, จ 
 - รู้จักตัวอักษร  A 
 - ค ำตรงข้ำม  สูง – เตี้ย, ใหญ่ – เล็ก 
สัปดำห์ที   ๗ - รู้จักเลข  1  อารบิก 
 - รู้จักพยัญชนะ  ก, ถ, ภ 
 - รู้จักอักษร B 
 - ค ำตรงข้ำม อ้วน – ผอม,  สั้น – ยำว 
สัปดำห์ที   ๘ - รู้จักเลข  ๑  ไทย,  บน – ล่ำง 
 - รู้พยัญชนะ  ว, ร, ธ 
 - ฟังนิทำนแล้วเรำทวนเรื องที ฟัง 
 - รู้จักตัวอักษร  C 
สัปดำห์ที   ๙ - รู้จักเลข  2  อารบิก, หน้า – หลัง  
 - รู้จักพยัญชนะ  บ, ป, ษ 
 - ให้รู้จักเส้น 
 - ท่องค ำกลอนตำมหน่วยกำรเรียน 
 - รู้จักตัวอักษร  D 
สัปดำห์ที   ๑๐ - รู้จักเลข  ๒  ไทย,  หนัก – เบำ  
 - รู้จักพยัญชนะ  ผ, ฝ, ย 
 - ฝึกเขียนเส้น   
 - ฝึกพูดให้คนอื นเข้ำใจ  (ดูแล้วอธิบำยภำพ) 
 - รู้จักตัวอักษร  E  
สัปดำห์ที   ๑๑ - รู้จักเลข  3,  รูปทรง 
 - รู้จักพยัญชนะ  พ, ฟ, ฬ 
 - ให้รู้จักเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  F 
สัปดำห์ที   ๑๒ - รู้จักเลข  3 อารบิก, รูปทรง   
 - ทบทวนพยัญชนะที เรียนมำแล้ว 
 - ฝึกเขียนเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  G 
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สัปดำห์ที   ๑๓ - รู้จักเลข  4,  รูปทรง   
 - รู้จักพยัญชนะ  ด, ต, ฒ 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  H 
สัปดำห์ที   ๑๔ - รู้จักเลข 4อารบิก, จ านวนมาก – น้อย 
 - รู้จักพยัญชนะ  ค, ศ, ต 
 - รู้จักเส้น   
 - รู้จักตัว  I 
สัปดำห์ที   ๑๕ - รู้จักเลข  5, ใกล้ – ไกล 
 - ทบทวนพยัญชนะ  ด, ต, ฒ, ค, ศ 
 - ทบทวนกำรเขียนเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  J 
สัปดำห์ที   ๑๖ - รู้จักเลข  5 อารบิก 
 - กำรเรียงล ำดับ 1 – 5   
 - รู้จักพยัญชนะ ฅ (ฅ คน) 
 - รู้จักเส้น   
 - รู้จักตัวอักษร K 
สัปดำห์ที   ๑๗ - ทบทวนตัวเลข  1 – 5  
 - จ ำนวนเพิ ม – ลด 
 - รู้จักพยัญชนะ  ข, ฃ  
 - รู้จักเส้น  
 - รู้จักตัวอักษร L 
สัปดำห์ที   ๑๘ - ทบทวนตัวเลข  ๑ – ๕  
 - ควำมเหมือน – ควำมต่ำง 
 - รู้จักพยัญชนะ  ช, ซ 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  M 
สัปดำห์ที   ๑๙ - ทบทวนตัวเลข 1 – 5 ,  1-5 
 - กำรบอกสิ งของ 
 - ฝึกหำพยัญชนะที รู้จักจำกชื อเพื อน 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  N 
สัปดำห์ที   ๒๐ - หนูช่ำงสงสัย เรื องที เด็กสนใจ อยำกรู้     
 - อยำกเห็น 
 - สรุป / ทบทวน 
 - กำรประเมินพัฒนำกำร 
สัปดำห์ที   ๒๑ – ๒๔ - กำรเตรียมควำมพร้อม 
สัปดำห์ที   ๒๕ - นับปำกเปล่ำ, รู้จักเลข  6 
 - จ ำนวนเพิ ม – ลด 
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 - ฝึกหำพยัญชนะที รู้จักจำกชื อสัตว์ 
 - ฝึกเขียนเส้น   
 - รู้จักตัวอักษร  O 
สัปดำห์ที   ๒๖ - รู้จักเลข  6 อำรบิก 
 - กำรเรียงล ำดับสิ งของ  3  ขนำด 
 - ท่องกลอน  ฝนตกพร ำ  พร ำ 
 - รู้จักตัวอักษร  P 
สัปดำห์ที   ๒๗ - รู้จักเลข  7 
 - จ ำนวนเท่ำกัน – ไม่เท่ำกัน 
 - ฝึกกำรหำพยัญชนะที รู้จักจำกชื อผลไม้ 
 - ทบทวนกำรเขียนเส้น 
 - รู้จักอักษร Q 
สัปดำห์ที   ๒๘ - รู้จักเลข  7 อารบิก 
 - กำรวัดสิ งของ 
 - รู้จักพยัญชนะ  ฌ, ณ 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักอักษรตัว  R 
สัปดำห์ที   ๒๙ - รู้จักเลข  8 
 - กำรจับคู่จ ำนวนหนึ งต่อหนึ ง 
 - รู้จักพยัญชนะ  ท, ฑ, ท 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  S 
สัปดำห์ที   ๓๐ - รู้จักเลข  8 อารบิก 
 - จ ำนวนมำกน้อย 
 - รู้จักพยัญชนะ  ล, ส  รู้จักพยัญชนะ 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักอักษรตัว  T 
สัปดำห์ที   ๓๑ - รู้จักเลข  9 
 - กำรเพิ ม – ลด 
 - พยัญชนะ  ม, ฆ 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักตัวอักษร  U 
สัปดำห์ที   ๓๒ - รู้จักเลข  9 อารบิก 
 - จ ำนวนเท่ำกัน – ไม่เท่ำกัน 
 - รู้จักเส้น 
 - รู้จักอักษร V 
สัปดำห์ที   ๓๓ - รู้จักเลข  0 
 - กำรชั งสิ งของ 
 - รู้จักพยัญชนะ  อ, ฮ 
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 - รู้จักเส้น   
 - รู้จักตัวอักษร  W  
สัปดำห์ที   ๓๔ - รู้จักเลข ๑๐ / 10 
 - กำรชั งสิ งของ 
 - ทบทวนพยัญชนะ  ก – ซ 
 - ฝึกเขียนเส้น  
 - รู้จักตัวอักษร  X 
สัปดำห์ที   ๓๕ - ทบทวนตัวเลข  6 – 10  
 - รูปทรง 
 - ทบทวนพยัญชนะ  ท – ม  
 - รู้จักเส้น   
 - รู้จักตัวอักษร Y 
สัปดำห์  ๓๖ - ทบทวนตัวเลข  1 – 10   
 - รูปทรง   
 - ทบทวนพยัญชนะ  ก – ฮ 
 - ให้รู้จักเส้นพ้ืนฐำน  13  เส้น 
 - ทบทวนตัวอักษร Z 
สัปดำห์ที   ๓๗ - ทบทวนตัวเลข  ๑ – ๑๐ 
 - รูปทรง 
 - ทบทวนพยัญชนะ ก – ฮ  
 - ทบทวนตัวอักษร  A – Z  
สัปดำห์ที   ๓๘ – ๓๙ - ทบทวนตัวเลข  0 – 10   
 - ทบทวนพยัญชนะ  ก – ฮ   
 - ทบทวนตัวอักษร A – Z  
สัปดำห์ที   ๔๐  เศรษฐกิจพอเพียง 

- ควำมพอประมำณ  
- ควำมมีเหตุผล  
- ควำมรอบรู ้ 
- มีภูมิคุ้มกันที ดี  
- คุณธรรมควำมดี  

สัปดำห์ที   ๔๑  ศำสตร์พระรำชำ 

- กำรจัดกจิกรรมเล่นตำมรอยพ่อ  
- พระบรมรำโชวำทด้ำนกำรศึกษำ รัชกำลที  ๑๐  
- ศูนย์พระมหำชนก  
- ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที ยั งยืน 

สัปดำห์ที   ๔๒  โตไปไม่โกง 

- ควำมซื อสัตย์สุจริต  
- กำรมีจิตสำธำรณะ 
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สัปดำห์ที   ๔๓  สรรหำผีเสื้อ 
- รูปร่างลักษณะของผีเสื อ ที่อยู่อาศัย 
- อาหารของผีเสื อ 
- วงจรชีวิตของผีเสื อ 
- ประโยชน์-โทษของผีเสื อ 

สัปดำห์ที   ๔๔  ท่องแดนอำเซียน  
-ธงอาเซียน  
- ตราสัญลักษณ์อาเซียน  
- ค าขวัญอาเซียน  
- เพลงอาเซียน  
- ภำษำอำเซียน 

สัปดำห์ที   ๔๕  EF  (Executive Functions)  
                             - กำรพัฒนำทักษะสมอง EF ด้วยวินัยเชิงบวก  
                             - กิจกรรมเสริมทักษะ EF 
สัปดำห์ที   ๔๖ – ๔๙     - ประเมินพัฒนำกำร  
                             - สรุป / ทบทวน 
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
(ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓  ปี) 

              ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ ได้ก ำหนดกำร
จัดประสบกำรณ์ ให้เด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี โดยจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรผ่ำนกำรเล่น เป็นกำรบูรณำกำรทั้ง
ทำงด้ำนเนื้อหำสำระและทักษะกระบวนกำรผ่ำนกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์  ๖  กิจกรรม ตลอดจนได้
ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์ที สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ น ด่วนที สุด ที  มท 
๐๘๑๖.๔/ว ๒๒๙๖ ลงวันที  ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ เรื อง ซักซ้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  เพื อให้เด็กได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง เรียนรู้จำกกำรลงมือ
กระท ำ  เกิดควำมรู้ มีทักษะ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และเกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญำ  อย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื อง ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและเหมำะสม
ตำมวัย มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส ำนึกควำมเป็น
ไทย โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ำยที เกี ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก ใน
กำรจัดประสบกำรณ์ ได้ค ำนึงถึงสิ งส ำคัญต่อไปนี้ 

๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐำนที เด็กพึงได้รับ 
๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ และใช้เหตุผล 
๔. ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงสมดุลครบทุกด้ำน 
๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย 
๖. ใช้ภำษำที เหมำะสมกับควำมสำมำรถและกำรเรียนรู้ของเด็ก 
๗. สนับสนุนกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก 
๘. จัดสภำพแวดล้อมที ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก 
๙. ประเมินกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กอย่ำงต่อเนื องสม  ำเสมอ 
๑๐. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู และชุมชน 

                      ทั้งนี้  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี 
ไว้ดังนี้ 

๑. ดูแลสุขภำพอนำมัยและตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล 
๒. สร้ำงบรรยำกำศของควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมไว้วำงใจ และควำมมั นคงทำงอำรมณ์

ให้กับเด็กในวิถีชีวิตประจ ำวัน 
๓. จัดประสบกำรณ์ตรงให้เด็กได้เลือกลงมือกระท ำ และเรียนรู้จำกประสำทสัมผัสทั้งห้ำ 

และกำรเคลื อนไหวผ่ำนกำรเล่น 
๔. จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ งแวดล้อมและสิ งต่ำง ๆ รอบตัวเด็กอย่ำง

หลำกหลำย 
๕. จัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื องใช้และของเล่นที สะอำด 

หลำกหลำย ปลอดภัย และเหมำะสมกับเด็ก เพื อส่งเสริมพัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำน รวมถึงมีพ้ืนที ในกำรเล่นน้ ำ 
เล่นทรำย 

๖. จัดหำสื อกำรเรียนรู้ที เป็นสื อธรรมชำติ เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำรของเด็ก สื อที เอ้ือ
ให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี ยงกำรใช้สื อเทคโนโลยีเป็นพี เลี้ยงเด็ก 

๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตำมกำรเจริญเติบโตพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กเป็น
รำยบุคคลอย่ำงต่อเนื อง สม  ำเสมอ 
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๘. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ทั้งกำรวำงแผน 
กำรสนับสนุนสื อ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร 
                          เพื อให้ เด็กมี พัฒนำตำมวัตถุประสงค์ดั งกล่ำวข้ำงต้น ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม
ประสบกำรณ์ ๖ กิจกรรม เพื อพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญำ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. กิจกรรมเคลื อนไหวและจังหวะ 
 ๒. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (กิจกรรมในวงกลม) 
 ๓. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
 ๔. กิจกรรมเสรี 
 ๕. กิจกรรมกลำงแจ้ง 
 ๖. เกมกำรศึกษำ 
กิจกรรมเคลื่อนไหว  และจังหวะ 
                     กิจกรรมเคลื อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที ให้เด็กได้เคลื อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตำม
จังหวะอย่ำงอิสระ  โดยใช้เสียงเพลง  ค ำคล้องจอง  เครื องเคำะจังหวะ  และอุปกรณ์อื น ๆ ประกอบกำร
เคลื อนไหว  เพื อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์  รู้จังหวะและควบคุมกำรเคลื อนไหวของ
ตนเองได้  กิจกรรมเคลื อนไหวและจังหวะประกอบไปด้วย 
 ๑. กำรเคลื อนไหวขั้นพ้ืนฐำน 
 ๒. กำรเคลื อนไหวอิสระ 
 ๓. กำรเคลื อนไหวตำมค ำบรรยำย 
 ๔. กำรเคลื อนไหวตำมจินตนำกำร 
 ๕. กำรเคลื อนไหวตำมข้อตกลง 
 ๖. กำรเคลื อนไหวเชิงสร้ำงสรรค์ 
 ๗. กำรเคลื อนไหวอยู่กับที  
 ๘. กำรเคลื อนไหวเป็นคู ่
 ๙. กำรท ำท่ำทำงประกอบเพลง 
 ๑๐. กำรท ำท่ำทำงตำมควำมหมำยของเพลง 
 ๑๑. กำรเป็นผู้น ำและผู้ตำม 
 ๑๒. กำรร้องเพลง 
            ฯลฯ 
                           กำรจัดกิจกรรมเคลื อนไหวและจังหวะ  ผู้ดูแลเด็กสำมำรถจัดให้สัมพันธ์กับเนื้อหำหรือ
ประสบกำรณ์ที ผู้ดูแลเด็กต้องกำรให้เด็กเรียนรู้ และควรจัดกิจกรรมนี้อย่ำงน้อยวันละประมำณ  ๑๕ – ๒๐  นำที  
ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมทุกครั้งควรให้เด็กได้พัก  เช่น  นอน  นั งฟังเพลงเบำ ๆ ฯลฯ 
 
จุดมุ่งหมำย ๑. ได้เคลื อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
 ๒. กล้ำแสดงออกและมีวิธีคิดรเิริ มสร้ำงสรรค ์
 ๓. เกิดควำมซำบซึ้งและมีสุนทรียภำพในกำรเคลื อนไหวตำมจังหวะ 
 ๔. รู้จักปรับตัวเมื อท ำกิจกรรมร่วมกับเพื อน 
 ๕. เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน 
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วัสดุอุปกรณ์ ๑. เครื องประกอบจังหวะ  เช่น  ร ำมะนำ  กลอง  กรับ  ฉิ ง  ฯลฯ 
 ๒. แถบบันทึกเสียงเพลง  เครื องเล่นเทป 
 ๓. อุปกรณ์ประกอบกำรเคลื อนไหว เช่น ห่วง แถบผ้ำ ถุงทรำยฯลฯ  
กิจกรรม ๑. รอ้งเพลง  ท่องค ำกลอน  ค ำคล้องจอง และเคลื อนไหวตำม- บทเพลง  ค ำกลอน        
                                    ค ำคล้องจอง 
 ๒. เคลื อนไหวพ้ืนฐำน  เช่น  เดิน  วิ ง  กระโดด  ฯลฯ  ตำมสัญญำณ-นัดหมำยหรือ

ตำมจังหวะเพลง 
 ๓. เคลื อนไหวอิสระตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์  โดยใช้  
                                    ส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำยให้มำกที สุด  ขณะเดียวกันให้ค ำนึงถึงกำรใช้  
                                    พ้ืนที   ระดับและจังหวะในขณะเคลื อนไหวของร่ำงกำย 
 ๔. เล่นเครื องเล่นดนตรีง่ำย ๆ ประเภทเคำะ  เช่น  กรับ  ร ำมะนำ  กลอง    
                                    ฯลฯ  และเคลื อนไหวประกอบ 
 ๕. ให้เด็กเคลื อนไหวตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์  โดยใช้อุปกรณ์  
                                     ประกอบในกำรเคลื อนไหว เช่น  ห่วง  แถบผ้ำ  ถุงทรำย  ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะ ๑. สร้ำงบรรยำกำศให้เด็กเกิดควำมรู้สึกเพลิดเพลิน  สนุกสนำน  และ  
                                     มีควำมเป็นกันเอง 
 ๒. ไม่บังคับถ้ำเด็กไม่ยอมเข้ำร่วมกิจกรรม  ควรให้เวลำ  และให้ 
                                     โอกำสจนกว่ำเด็กสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม 
 ๓. ควรให้เด็กได้แสดงออกอย่ำงทั วถึง 
กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (กิจกรรมในวงกลม) 
จุดมุ่งหมำย ๑.  เพื อให้เด็กเข้ำใจเนื้อหำและเรื องรำวแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 ๒.  เพื อให้เด็กมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครู และครูจะได้ดูพฤติกรรมของเด็กอย่ำง 
                                  ใกล้ชิด 
 ๓. เพื อให้เด็กได้ฝึกควำมมีระเบียบวินัย มำรยำทในกำรฟัง พูด และ ลักษณะนิสัยที ดี 
ลักษณะกำรจัดเนื้อหำ เป็นกำรเตรียมสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตแบบบูรณำกำรโดยจัดเป็นหน่วยกำร
เรียนรู้ประจ ำสัปดำห์แบบบูรณำกำรตลอดปีกำรศึกษำ  โดยให้ครอบคลุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐำน ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื อเป็นกำรปูพ้ืนฐำน เชื อมโยงทั้ง  ๘  กลุ่มสำระ  และ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
เพื อให้เด็กได้มีประสบกำรณ์ส ำหรับกำรเรียนรู้ต่อไปในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หำกแยกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จะได้ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 ๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 ๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
 ๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 ๖. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 ๗. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 ๘. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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บทบำทและหน้ำที่ของครู 
 ก่อนจัดประสบกำรณ์  ครูจะต้องศึกษำกำรท ำแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์นี้อย่ำง
ละเอียดเพื อได้แนวทำงในกำรจัดเตรียมประสบกำรณ์ให้กับเด็ก และจัดเตรียมสื อกำรจัดประสบกำรณ์ที ได้
เสนอแนะไว้อย่ำงครบถ้วน  เพื อที จะท ำให้กำรสอนบรรลุจุดมุ่งหมำยที ได้ตั้งไว้อย่ำงสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ครู
อำจปรับปรุงเปลี ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของท้องถิ น  
                   กำรจัดประสบกำรณ์เนื้อหำให้เด็กต้องจัดกิจกรรมให้เด็กสนใจ  เช่น 
 ๑. ทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ 
 ๒. กำรเล่ำเรื องให้ผู้อื นเข้ำใจ                                                 
 ๓. กำรเล่ำประสบกำรณ์ตำมเนื้อหำต่ำง ๆ 
 ๔. กำรอภิปรำย  ซักถำม 
 ๕. กำรสนทนำ  ตอบค ำถำม 
 ๖. ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม 
 ๗. กำรทดลอง 
 ๘. กำรอธิบำยสิ งต่ำง ๆ 
 ๙. ทักษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน 
 ๑๐. กำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์จ ำลอง 
 ๑๑. กำรแสดงบทบำทสมมติ 
 ๑๒. กำรลงมือปฏิบัติจริง 
 ๑๓. กำรรับรู้ด้วยประสำทสัมผัสทั้ง  5 
 ๑๔. กำรท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื น 
 ๑๕. กำรนับจ ำนวน เพิ ม  ลด 
 ๑๖. กำรเปรียบเทียบเวลำ 
 ๑๗. กำรจ ำแนกเปรียบเทียบ 
 ๑๘. กำรเล่ำนิทำน 
 ๑๙. กำรร้องเพลง 
         ฯลฯ 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์และกิจกรรมเสรี 
จุดมุ่งหมำย        ศูนย์กำรเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบกำรณ์ มีควำมมุ่งหมำยที ส ำคัญโดยเฉพำะ  ดังนี้ 
                          ๑. เพื อให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  ด้วยกำรประกอบกิจกรรมที สอดคล้องกับธรรมชำติ  
และสนองควำมต้องกำรของเด็กทำงกำรเล่นที แฝงไว้ซึ งกำรศึกษำ 
                          ๒ . เพื อเปิดโอกำสให้เด็กได้ทดลอง  คิดค้นคว้ำ  และสร้ำงสรรค์ด้วยควำมสนุกและ
เพลิดเพลินแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องวิตกกังวล 
                           ๓. เพื อฝึกทักษะกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนประสำทสัมพันธ์ทำงตำและมือเกิดพัฒนำกำร
ทำงกำรตัดสินใจ  กำรมีเหตุผล  รู้ขนำด  จ ำนวนสี  และรูปร่ำงลักษณะ  ทั้งช่วยฝึกเชำว์ปัญญำ  อันเป็นทำงน ำ
หรือเตรียมเด็กไปสู่กำรอ่ำน  และกำรเขียนในโอกำสต่อไป 
                           ๔. เพื อฝึกเด็กให้ท ำงำนเป็นกลุ่ม  เรียนรู้สิทธิและหน้ำที  ควำมรับผิดชอบของตนและ
เพื อนภำยในสังคมเล็ก ๆ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื น 
                           ๕. เพื อฝึกให้รู้จักประหยัดวัสดุกำรศึกษำ  ฝึกเด็กให้รู้จักกำรเล่นเครื องเล่น  กำรเก็บรักษำ
อุปกรณ์เครื องเล่น  ให้อยู่ในสภำพที เรียบร้อยและครบถ้วน 
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                           ๖. เป็นวิธีกำรที เด็ก ๆ ได้รับควำมรัก  ควำมอบอุ่น  กำรอบรมเลี้ยงดู  และกำรปกป้องให้
เกิดควำมปลอดภัยที จะอยู่ร่วมกันในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีควำมสุข 
                            ๗. เป็นวิธีกำรช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้รับพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสตปิัญญำ   ครบถ้วนพร้อมในโอกำสเดียวกัน 
                            ๘. เป็นวิธีกำรช่วยให้ครูทรำบปัญหำ  ควำมคับข้องใจเด็ก  ท ำให้ครูสำมำรถหำวิธีช่วย
คลี คลำยปัญหำแก่เด็กได้ 
                            ๙. เป็นวิธีกำรปูพ้ืนฐำนประสบกำรณ์  และควำมรู้ ให้เด็กมีควำมพร้อมสำมำรถช่วย
ตนเองได้ถูกต้อง  เหมำะสมกับวัยของเด็ก  พร้อมที จะศึกษำต่อในระดับชั้นประถมศึกษำปีที   1  ได้อย่ำงเป็นสุข 
                         ๑๐ . เป็นวิธีที ช่วยให้ครูทรำบควำมสนใจเป็นพิเศษของเด็ก  และสำมำรถประเมินผล
พัฒนำกำร  และพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนได้  พร้อมที จะรำยงำนลงในสมุดรำยงำนประจ ำตัวเด็กแต่ละคนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                         ๑๑. เป็นวิธีกำรช่วยให้ครูตื นตัวอยู่เสมอ  ในกำรที จะค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ มเติม  ส ำรวจ
แหล่งวัสดุ อุปกรณ์  และคิดค้น  สร้ำงสรรค์  อุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้น  เพื อส่งเสริมควำมพร้อมให้แก่เด็กอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ งขึ้น 
                         ๑๒. เป็นวิธีกำรช่วยลดกำรสูญเปล่ำทำงกำรศึกษำให้ปัญหำเด็กเรียนซ้ ำชั้นประถมศึกษำ         
ปีที  ๑ ลดลง ซึ งก ำหนดกำรจัดศูนย์กำรเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบกำรณ์ไว้  ศูนย์กำรเรียนกิจกรรมเสรีหรือ
มุมประสบกำรณ์ และจัดด ำเนินกำรจัดอย่ำงน้อย  ๖  ศูนย์กำรเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบกำรณ์  และให้
เด็กได้เรียนรู้ในแต่ละวัน  อย่ำงน้อยวันละ  ๒  ศูนย์กำรเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบกำรณ์ 
กิจกรรมกลำงแจ้ง 
จุดมุ่งหมำย ๑. เพื อให้เด็กได้ออกก ำลังกำยกลำงแจ้งซึ งจะช่วยให้เด็กมีสุขภำพดีขึ้น 
 ๒. เพื อพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่  กล้ำมเนื้อเล็ก และฝึกประสำนสัมพันธ์ 
                                    ระหว่ำงมือกับตำ มือกับเท้ำ 
 ๓. เพื อเป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม   
                                    สติปัญญำ  และจินตนำกำรของเด็ก 
ลักษณะกำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง     ๑. กำรละเล่นพื้นเมือง 
               ๒. เกมต่ำง ๆ 
               ๓. กำรเล่นบ้ำนจ ำลอง 
               ๔. กำรเล่นทรำย 
               ๕. กำรเล่นน้ ำ 
               ๖. กำรเล่นเครื องเล่นสนำม 
               ๗. กำรเดินทรงตัวบนกระดำน 
               ๘. กำรเดินตำมแนว 
               ๙. กำรเดินถอยหลัง 
              ๑๐.  กำรรับ – ส่งบอล 
              ๑๑.  กำรขว้ำงบอลไกล 
              ๑๒.  กำรเตะบอลเข้ำประตู 
              ๑๓.  กำรกลิ้งบอลกระทบเป้ำ 
              ๑๔.  กำรปำเป้ำ               
                                           ๑๕. กำรโหนตัว   ฯลฯ 
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บทบำทและหน้ำที่ครูในกำรจัดกิจกรรม กำรเล่นกลำงแจ้ง 
                        กำรออกก ำลังกำยของเด็ก ๆ นั้น ได้แก่  กำรวิ ง  กำรกระโดด  กำรม้วนหน้ำ  ม้วนหลัง  กำร
กลิ้ง  กำรปีนป่ำย  กำรวิ งแข่ง  กำรลำก  กำรเข็น  เป็นต้น  ในกำรเล่นนั้น  บำงอย่ำง  จ ำเป็นต้องมีสื อ
ประกอบด้วย  แต่บำงอย่ำงไม่จ ำเป็นต้องมีสื อก็ได้  แต่ผู้ดูแลเด็กจะต้องเตรียมตัวเพื อจัดกิจกรรมให้เด็ก  บทบำท
และหน้ำที ของผู้ดูแลเด็กที ควรปฏิบัติในกำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง  คือ 
                  ๑. หำกจะให้เด็กเล่นเครื องเล่นสนำม  ผู้ดูแลเด็กจะต้องท ำกำรตรวจสอบเครื องเล่นนั้น 
                      ว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยหรือไม่  หรือจะเป็นอันตรำยต่อเด็กหรือไม่ 
                   ๒. ผู้ดูแลเด็ก จะต้องแนะน ำกำรเล่นที ถูกวิธีและปลอดภัยให้กับเด็กทกุครั้งจึงให้เล่น 
                   ๓. ผู้ดูแลเด็กจะต้องฝึกระเบียบวินัยให้เด็กทุกครั้งที มีกำรเล่นกลำงแจ้ง 
                   ๔. ปล่อยให้เด็กเล่นอย่ำงอิสระ  โดยผู้ดูแลเด็กคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
                   ๕. เมื อเลิกเล่นแล้ว  เก็บสิ งของให้เข้ำที  และท ำควำมสะอำดบริเวณที เล่นให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
                   ๖. ให้เด็กท ำควำมสะอำดร่ำงกำยพร้อมทั้งแต่งกำยให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจำกเลิกเล่น  
                      กลำงแจ้งแล้ว 
เกมกำรศึกษำ 
                      เกมกำรศึกษำเป็นเกมกำรเล่นที ฝึกกำรสังเกต  พัฒนำกระบวนกำรคิด  และเกิดควำมคิดรวบ
ยอด เกมกำรศึกษำมีกฎ  กติกำง่ำยๆ เด็กสำมำรถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้เกมกำรศึกษำที เหมำะสม
ส ำหรับเด็กปฐมวัย  เช่น  เกมกำรจับคู่สิ งที เหมือนกัน  เกมกำรแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  เกมกำรเรียงล ำดับ
เกมกำรสังเกตรำยละเอียดของภำพ  เกมกำรหำควำมสัมพันธ์  ฯลฯ 
                 เกมกำรศึกษำที จัดให้เด็กเล่นควรเริ มจำกง่ำยไปหำยำก  จำกภำพไปสู่รูปทรงและสัญลักษณ์ที 
ซับซ้อนขึ้น  เมื อครูให้เด็กเล่นเกมใหม่ควรแนะน ำวิธีกำรเล่น  และเมื อเล่นเสร็จครูควรตรวจสอบควำมถูกต้อง  
บำงเกมเด็กอำจตรวจสอบค ำถำมได้ด้วยตนเอง 
                 เกมกำรศึกษำนี้ครูสำมำรถผลิตได้ด้วยตนเองอย่ำงง่ำย ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหำหรือประสบกำรณ์
ที ต้องกำรให้เด็กเรียนรู้  ควรเปิดโอกำสให้เด็กเล่นเกมกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล  หรือกลุ่มย่อยทุกวัน  โดยอำจจัด
วำงไว้ให้เด็กเลือกเล่นทบทวนตำมควำมต้องกำรนอกเหนือจำกเวลำที ก ำหนด 
จุดหมำย                   ๑.รู้จักสังเกต  เปรียบเทียบ  และจ ำแนก 
                             ๒. ส่งเสริมกำรคิด  หำเหตุผล  และกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ 
                             ๓. ส่งเสริมพัฒนำกล้ำมเนื้อเล็กและกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ 
                             ๔. ส่งเสริมกำรเล่นร่วมกัน 
ตัวอย่ำงเกมกำรศึกษำ 
เกมจับคู่           *  เกมจับคู่ภำพหรือสิ งของ  สำมำรถแบ่งได้หลำยแบบ  เช่น 
 - จับคู่ที เหมือนกันทุกประกำร 
 - จับคู่ภำพกับเงำของสิ งเดียวกัน 
 - จบัคู่ภำพกับโครงร่ำงของสิ งเดียวกัน 
 - จับคู่ภำพที ซ่อนอยู่ในภำพหลัก 
 - จับคู่ภำพเต็มกับภำพที แยกเป็นส่วน ๆ 
                     *  เกมกำรแยกประเภท  จัดหมวดหมู่  (แผนภำพเกมกำรแยกประเภท  จัดหมวดหมู่) 
                     *  เกมกำรเรียงล ำดับ  (แผ่นภำพเกมกำรเรียงล ำดับ) 
                     * เกมกำรสังเกตรำยละเอียดของภำพ  เช่น  เกมกำรตัดต่อ 
                       (จ ำนวนชิ้น  ตำมควำมเหมำะสมของวัยผู้เล่น)   
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                      * เกมลอตโต (แผ่นภำพลอตโต) 
                      * เกมหำควำมสัมพันธ์  เช่น  เกมตำรำงสัมพันธ์  (เมตริกเกม) เกมอุปมำ-อุปไมย, 
                      * เกมหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ งของเครื องใช้   
                                                           ฯลฯ 

 
ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 

-------------------------- 
ช่วงเช้ำ                    เวลำ  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. รับเด็กเป็นรำยบุคคล 
                   ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. เคำรพธงชำติ  สวดมนต์ 
   ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ตรวจสุขภำพ ไปห้องน้ ำ 
                                                                   กิจกรรมจิตศึกษำ 
    ๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น. กำรเคลื อนไหวและจังหวะ 
    ๐๙.๑๕  – ๐๙.๔๕ น. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
    ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
    ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมเสรี 
    ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมกลำงแจ้ง 
    ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำร  (แปรงฟัน) 
ช่วงบ่ำย                   เวลำ   ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     นอนพักผ่อน 
    ๑๔.๐๐  – ๑๔.๒๐ น. เก็บที นอนล้ำงหน้ำ 
    ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น. พัก (ดื มนม, อำหำรว่ำง) 
    ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. เกมกำรศึกษำ 
    ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.     เตรียมตัวกลับบ้ำน 
                       หมำยเหตุ   อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม  
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กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
--------------------------- 

 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  ได้จัดบรรยำกำศทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน   
ที เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก  เพื อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตำมธรรมชำติ  สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก      
เพื อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตำมธรรมชำติ  สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็กในแต่ละวัย   เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น      
ที น่ำสนใจ สนุกสนำน โดยได้ก ำหนดพัฒนำและปรับปรุง  ดังนี้ 
 ภำยในห้องเรียน   ห้องเรียนแต่ละห้องจะเน้นควำมสะอำด  สวยงำม ปลอดภัย ตกแต่งบอร์ด  
ด้วยเนื้อหำสำระที สอดคล้องกับหน่วยที เด็กก ำลังเรียนอยู่ในแต่ละสัปดำห์   ภำยในห้องเรียน  จะมีมุม
ประสบกำรณ์  พร้อมสื ออุปกรณ์ที แข็งแรง  สวยงำม  ปลอดภัย  และเพียงพอกับจ ำนวนเด็ก  เพื อให้เด็ก        
ได้เรียนรู้จำกำรสัมผัสทั้งห้ำ  เพรำะมีควำมเชื อว่ำ  สภำพแวดล้อมที ดีจะท ำให้เด็กเกิดกำรเรี ยนรู้ที ดีจำกศูนย์  
กำรเรียนกิจกรรมเสรีหรือมุมประสบกำรณ์ เช่น  มุมร้ำนค้ำ  มุมหนังสือ มุมบล็อก  มุมของเล่นพลำสติก        
มุมดนตรี  มุมแต่งตัว  มุมนิทำน  นอกจำกนี้ทำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯได้จัดหลังคำคลุมทำงเดินไปห้องน้ ำ      
ห้องส้วมไว้เพื อควำมสะดวกและปลอดภัยของเด็ก 
 ภำยนอกห้องเรียน  จัดตกแต่งสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำด้วยพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ได้แก่      
ไม้ดอกไม้ประดับ  ผักสวนครัว  ไม้ยืนต้นหน้ำอำคำรเรียน  และมีสวนหย่อมด้ำนหน้ำเพื อควำมสวยงำม      
ควำมเพลิดเพลิน  เพื อเอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรของเด็กได้  ศึกษำนอกสถำนที   ท ำให้เด็กได้สัมผัสธรรมชำติของจริง  
ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภำพจิตดี  สนุกสนำนกับกำรเรียนรู้มีคุณครูจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  ยึดหลักกำรสะอำด  ร่มรื น  
สวยงำม  เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน 
                                            

สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 
------------------------- 

ส่ือ 
                    สื อเป็นเครื องมือของกำรเรียนรู้  ท ำหน้ำที เป็นตัวกลำงถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมรู้สึก
เพิ มพูนทักษะและประสบกำรณ์  สร้ำงสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก  กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ  ทำงด้ำน
ร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  ตลอดจนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมให้แก่เด็ก 
มีระบบในกำรควบคุมสื อย่ำงเป็นระบบ  มีผู้ดูแลรับผิดชอบ  มีกระบวนกำรดังนี้ 
                          ๑. กำรจัดหำ   มีกำรสอบถำมควำมต้องกำรในกำรใช้สื อของครูผู้สอน  โดยให้แต่ละห้อง  
น ำเสนอทุกต้นปีกำรศึกษำ 
                          ๒. กำรจัดเก็บ   สื อทุกประเภทมีทะเบียนคุม  มีเอกสำรชัดเจน 
                          ๓. กำรจัดกำร   เมื อลงทะเบียนแล้วจะแยกให้ครูประจ ำชั้นรับได้  เก็บได้โดยให้แต่ละห้อง
น ำเสนอทุกต้นปีกำรศึกษำ 
                          ๔. กำรซ่อม  จะมีกำรส ำรวจสื อทุกสิ้นภำคเรียน  เพื อดูว่ำสื อใดช ำรุดจะซ่อมบ ำรุงหรือ
จ ำหน่ำย 
                ลักษณะของสื่อ  แบ่งออกเป็น  ๕  ประเภท 
                          ๑. สื่อธรรมชำติ  หมำยถึง  สิ งที เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ  เช่น  พืช  ผัก  ผลไม้  ดิน  หิน  
เป็นต้น 
                          ๒. สื่อสิ่งพิมพ ์ หมำยถึง  หนังสือและเอกสำรสิ งพิมพ์ต่ำง ๆ เช่น  เอกสำร  หนังสือ  ต ำรำ  
นิตยสำร  หนังสือพิมพ์  วำรสำร  จุลสำร  แผนที  แผนภูมิ  ตำรำง  สถิติกรำฟ  เป็นต้น 
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                          ๓. ส่ือวัสดุและอุปกรณ์   หมำยถึง  วัสดุที ประดิษฐ์เพื อประกอบกำรเรียน  เช่น  บัตรค ำ  
หุ่นจ ำลอง  เกมกำรศึกษำ  เครื องมืออุปกรณ์ทดลอง  เป็นต้น 
                          ๔. สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง  หมำยถึง  สื อที ไม่มีตัวหนังสือก ำกับ  เช่น  สัญลักษณ์ต่ำงๆ 
เครื องหมำยต่ำงๆ 
                          ๕. สื่อเทคโนโลยี  หมำยถึง  สื อกำรเรียนรู้ที ได้ผลิตขึ้น  เพื อใช้ควบคู่กับเครื องมือโทรทัศน์  
วัสดุ  หรือเครื องมือที เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น  เทปบันทึกภำพ  (วีดีทัศน์)  แถบบันทึกเสียง สไลด์  
คอมพิวเตอร์ ซีดี  วีซีดี  เป็นต้น 
                                                      แหล่งกำรเรียนรู้  
                   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ  ได้จัด
บรรยำกำศทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียนที เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก  ซึ งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็กแต่ละวัย  บูรณำกำรกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นที สนุกสนำน  โดยได้ด ำเนินกำรจัดแหล่งเรียนรู้
ดังนี้ 
                    ๑. ภำยในห้องเรียน  เน้นควำมปลอดภัย  สะอำด สวยงำม  ภำยในห้องมีมุมประสบกำรณ์ 
หรือศูนย์กำรเรียนและสื ออุปกรณ์ที แข็งแรง  สวยงำม  ปลอดภัย  และเพียงพอกับจ ำนวนเด็ก  เพื อให้เด็กเรียนรู้
จำกกำรสัมผัสทั้ง  5  ส ำหรับมุมประสบกำรณ์ หรือศูนย์กำรเรียน ได้แก่  มุมบ้ำน  มุมหมอ  มุมร้ำนค้ำ  มุม
วิทยำศำสตร์  มุมหนังสือ มุมบล็อก  มุมดนตรี  เป็นต้น 
                    ๒. ภำยใน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบล    
ท่ำพระ จัดให้มีบรรยำกำศที สะอำด  ร่มรื น  สวยงำม  เป็นระเบียบ ปลอดภัย  มีต้นไม้มำกมำยหลำยชนิด    
พันธุ์ไม้ต่ำง ๆ และห้องส ำคัญต่ำง ๆ ในโรงเรียน เช่น  ห้องสมุด  ห้องพยำบำล  และอื น ๆ 
                    ๓ . ภำยนอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำล          
ต ำท่ำพระ คือ สถำนที ต่ำง ๆ เช่น  วัด   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ  เทศบำล  สถำนีต ำรวจ  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  ตลำด สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำมหำรำชินี และอื นๆ ได้ก ำหนดพำเด็กไปศึกษำ
เรียนรู้ตำมโอกำสที สมควร 
 

กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี 

................................................... 
                       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระได้
ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรอบรมเลี้ยงดู โดยเน้นกำรอบรมเลี้ยงดูตำมวิถีชีวิตประจ ำวัน และส่งเสริมพัฒนำกำรทุก
ด้ำน ได้แก่ – 
                 ด้ำนร่ำงกำย   ส่งเสริมให้เด็กใช้ร่ำงกำยตำมควำมสำมำรถ 
                 ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ส่งเสริมกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กอย่ำงเหมำะสมภำยใต้
สภำพแวดล้อมที อบอุ่นและปลอดภัย  
                 ด้ำนสังคม  ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด  
                 ด้ำนสติปัญญำ  ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ งต่ำง ๆ รอบตัว เพื อสร้ำงควำมเข้ำใจและใช้ภำษำเพื อ
กำรสื อสำร ส่งเสริมกำรคิด และกำรแก้ปัญหำที เหมำะสมกับวัย  กำรอบรมเลี้ยงดูตำมวิถีชีวิตประจ ำวันส ำหรับ
เด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ งต่อกำร 
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วำงรำกฐำนชีวิตของเด็ก ทั้งทำงร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญำ  กำรจัดกิจกรรมในแต่ละวัน   
ควรจัดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ และควำมสำมำรถตำมวัยของเด็ก โดยผ่ำนกำรอบรมเลี้ยงดู
ตำมวิถีชีวิตประจ ำวัน และกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก  โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรอบรมเลี้ยงดูตำมวิถี
ชีวิตประจ ำวัน ดังนี้ 
                    ๑.  กำรฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี  เป็นกำรสร้ำงสุขนิสัยที ดีในกำรรับประทำน 
อำหำร  กำรนอน  กำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำย  กำรขับถ่ำย  ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที ดีในกำรดูแลสุขภำพ
อนำมัย  ควำมปลอดภัย  และกำรแสดงมำรยำทที สุภำพ  นุ่มนวล แบบไทย  
                    ๒.  กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว  เป็นกำรส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อแขนกับขำ  มือกับนิ้วมือ 
และส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยในกำรเคลื อนไหว หรือออกก ำลังกำยทุกส่วน โดยกำรจัดให้เด็กได้เคลื อนไหว       
ทั้งกล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก  และตำมควำมสำมำรถของวัย เช่น คว  ำ คลำน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ   เคลื อนไหว
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตำมเสียงดนตรี   ปีนป่ำยเครื องเล่นสนำมเด็กเล็ก   
 เล่นม้ำโยก   ลำกจูงของเล่นมีล้อ  ขี จักรยำนทรงตัวของเด็กเล็กโดยใช้เท้ำช่วยไถ 
                    3. กำรฝึกประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือ – ตำ  เป็นกำรฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อมือ    
นิ้วมือ ให้พร้อมที จะหยิบจับ  ฝึกกำรท ำงำนอย่ำงสัมพันธ์กันระหว่ำงมือและตำ รวมทั้งฝึกให้เด็กรู้จักคำดคะเน 
หรอืกะระยะทำงของสิ งต่ำง ๆ ที อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล  เช่น มองตำมเครื องแขวนหรือ
โมบำยที มีเสียงและสี ร้อยลูกปัดขนำดใหญ่  เล่นหยอดบล็อกรูปทรง-ลงกล่อง  ตอกหมุด  โยนรับลูกบอล เล่นน้ ำ  
เล่นปั้นแป้ง  ใช้สีเทียนแท่งใหญ่วำดเขียนขีดเขี ย เป็นต้น 
                   ๔. กำรส่งเสริมด้ำนอำรมณ์  เป็นกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็ก
ด้ำนจิตใจ โดยกำรจัดสภำพแวดล้อมที ส่งเสริมให้เด็กเกิดควำมอบอุ่นและมีควำมสุข เช่น สบตำ อุ้ม โอบกอด 
สัมผัส  กำรเป็นแบบออย่ำงที ดีในกำรด้ำนกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ตอบสนองต่อควำมรู้สึกที เด็กแสดงออกอย่ำง
นุ่มนวล อ่อนโยน  ปลูกฝังกำรชื นชมธรรมชำติรอบตัว เป็นต้น  
                   ๕. กำรส่งเสริมทักษะทำงสังคม  เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และ
บุคคลใกล้ชิด โดยกำรพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้ ำจี้ เล่นโยกเยก เล่นประกอบค ำร้อง  
เช่น จันทร์เจ้ำเอย  แมงมุม  ตั้งไข่ล้ม หรือพำเด็กไปเล่นนอกบ้ำน  พบปะเด็กอื นหรือผู้ใหญ่ภำยใต้กำรดูแลอย่ำง
ใกล้ชิด เช่น พำไปบ้ำนญำติ พำไปร่วมกิจกรรมที ศำสนสถำน เป็นต้น 
                    ๖. กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ เป็นกำรกระตุ้นกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำในกำร
มองเห็น  กำรได้ยินเสียง  กำรได้กลิ น  กำรลิ้มรส  และกำรสัมผัสจับต้องสิ งต่ำง ๆ ที แตกต่ำงกันในด้ำน 
ขนำด รูปร่ำง สี น้ ำหนัก และผิวสัมผัส เช่น กำรเล่นมองตนเองกับกระจกเงำ กำรเล่นของเล่นที มีพ้ืนผิวแตกต่ำง
กัน เป็นต้น 
                    ๗. กำรส่งเสริมกำรส ำรวจสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว   เป็นกำรฝึกให้เด็กเรียนรู้  สิ งรอบตัวผ่ำน
เหตุกำรณ์ และสื อที หลำกหลำยในโอกำสต่ำง ๆ  รู้จักส ำรวจ และทดลองสิ งที ไม่คุ้นเคย เช่น มองตำมสิ งของ หัน
หำที มำของเสียง  ค้นหำสิ งของที ปิดซ่อนจำกสำยตำ กิจกรรมทดลองง่ำย ๆ เป็นต้น 
                    ๘.  กำรส่งเสริมทักษะทำงภำษำ  เป็นกำรฝึกให้เด็กเปล่งเสียง  เลียนเสียงของผู้คน  เสียงสัตว์
ต่ำง ๆ รู้จักชื อเรียกของตนเอง  ชื ออวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย ชื อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื อสิ งต่ำง ๆ 
รอบตัว ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื อควำมหมำยด้วยค ำพูดและท่ำทำง ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื อเรียกสิ งต่ำง ๆ จำก
ของจริง อ่ำนหนังสือนิทำนภำพหรือร้องเพลงง่ำย ๆ ให้เด็กฟัง เป็นต้น 
                    ๙. กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกำรฝึกให้เด็กได้แสดงออกทำง
ควำมคิดและตำมจินตนำกำรของตน เช่น ขีดเขียนวำดรูปอย่ำงอิสระ กำรเล่นบล็อกขนำดใหญ่ เล่นของเล่น
สร้ำงสรรค์ พูดเล่ำเรื องตำมจินตนำกำร เล่นสมมติ เป็นต้น    
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กำรประเมินพัฒนำกำร 
------------------------ 

                        กำรประเมินพัฒนำกำรเป็นกระบวนกำรต่อเนื องให้ครอบคลุมพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำน  ได้แก่ 
ด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญำ  เพื อน ำผลมำใช้วำงแผนจัดกิจกรรมประสบกำรณ์ให้เด็กแต่
ละคนได้พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
                       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ  สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระจัดให้มี
กำรประเมินอย่ำงต่อเนื อง  ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำนเป็นกำรประเมินสถำนกำรณ์ปกติ ขณะที เด็กท ำกิจกรรม
ประสบกำรณ์ประจ ำวันและช่วงเวลำต่ำง ๆ ได้แก่  กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์  กำรสนทนำ  กำรบันทึกพฤติกรรม
เด็กและวิเครำะห์ข้อมูล  และผลงำนของเด็กที เก็บอย่ำงเป็นระบบ  แล้วน ำข้อมูลจำกกำรประเมินพัฒนำกำรมำ
สรุป  เพื อบันทึกผลพัฒนำกำรลงในสมุดบันทึกพัฒนำกำรประจ ำชั้นเรียนของเด็กและบันทึกในสมุดรำยงำน
ประจ ำตัวเด็กทุกภำคเรียน  ตลอดจนรำยงำนผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้รับทรำบและรำยงำนให้ผู้ปกครอง
ทรำบอย่ำงชัดเจน และต่อเนื องโดยด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
                        ก่อนเรียน   จัดท ำข้อมูลของเด็กเป็นรำยบุคคล  โดยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและสัมภำษณ์
ผู้ปกครอง  เช่น  ข้อมูลทั วไป ประวัติสุขภำพ  ลักษณะนิสัย 
                        ระหว่ำงเรียน  จัดท ำเครื องประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที หลำกหลำย
เหมำะสมกับเด็ก  รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลำย ๆ ด้ำน  ได้แก่  กำรสังเกต  กำรบันทึกพฤติกรรม   
กำรสนทนำ กำรสัมภำษณ์  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  จำกผลงำนเด็กที เก็บอย่ำงมีระบบ บันทึกผลกำรเรียน  บันทึก
สุขภำพ  และบันทึกกิจกรรมต่ำง ๆ แล้วน ำข้อมูลที ได้มำจัดประสบกำรณ์เพื อพัฒนำเด็กให้สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถหรือพัฒนำกำรแต่ละด้ำนของเด็ก 
                        หลังเรียน   มีกำรน ำข้อมูลจำกกำรประเมินพัฒนำกำรมำรวบรวมสรุปและเขียนรำยงำนผล
พัฒนำกำรลงทุนในสมุดรำยงำนประจ ำตัวทุกภำคเรียน 
                                               เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำร 
                       คือ  กำรน ำผลประเมินมำสรุปและจัดระดับพัฒนำกำร  ดังนี้ 
         ระดับ ๓  คือ  ดี   หมำยถึง สำมำรถแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติถูกต้องได้คล่องแคล่วชัดเจน และเชื อมั น 
         ระดับ ๒  คือ พอใช้  หมำยถึง สำมำรถแสดงพฤติกรรมถูกต้อง แต่ยังไม่คล่องแคล่ว ไม่มั นคง 
         ระดับ ๑  คือ ควรส่งเสริม หมำยถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้น้อยหรือไม่ได้เลย แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติ
ได้บ้ำง แต่ต้องให้ควำมช่วยเหลือ 
                                           ระยะเวลำกำรประเมินพัฒนำกำร 
                  กำรประเมินพัฒนำกำรระดับปฐมวัยแบ่งออกเป็น  ๓  ระยะ  ดังนี้คือ 
                               ๑. ประเมินพัฒนำกำรประจ ำแต่ละกิจกรรม 
                               ๒. ประเมินพัฒนำกำรประจ ำวัน 
                               ๓. ประเมินพัฒนำกำรประจ ำภำค / ปี 

วิธีประเมินพัฒนำกำร 
 ๑. กำรสังเกต  ครูสังเกตเด็กตลอดเวลำ  เช่น  ขณะเรียน  เล่น  และ- 
ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ กำรเรียนกิจกรรมเสรีทั้งเป็นกลุ่ม  และรำยบุคคลสม  ำเสมอ 
 ๒. กำรสัมภำษณ์  คือ  กำรสนทนำกับเด็กเป็นรำยบุคคล  และเป็นกลุ่ม  อำจจะมี
กำรบันทึกกำรสนทนำด้วยเพื อหำวิธีกำรแก้ไข  หรือท ำให้ทรำบว่ำประสบผลส ำเร็จหรือไม่ 
 ๓. ตรวจผลงำนและวิเครำะห์ข้อมูล 
                                             



หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4 (ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ 3 ปี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน้า ๕๓ 
 

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                   กำรน ำกรอบกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  ๒๕๖๐   ไปใช้ 
และมีกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็กให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช  ๒๕๖๐   ส ำหรับ
เด็กอำยุต  ำกว่ำ  ๓ ปี  และด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย  มีดังนี้ 
 ๑.  กำรเตรียมควำมพร้อม 

 - สร้ำงควำมตระหนัก 
 - พัฒนำบุคลำกร 
 - จัดระบบสำรสนเทศ 
 - จัดระบบบริหำรจัดกำรในรูปกรรมกำร 
๒.  กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      - คณะกรรมจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ          
  - หน่วยประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 - แผนกำรจัดประสบกำรณ ์
๓.  กำรสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 - ระบบกำรประเมินพัฒนำกำร 
 - กำรวิจัยเพื อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 - กำรพัฒนำและเลือกใช้สื อ 
 - กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
๔.  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 - งำนวิชำกำรและกิจกรรมตำมหลักสูตร 
      - งำนธุรกำร กำรเงินและพัสดุ 
 - งำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร 
 - งำนอำคำรสถำนที และสิ งแวดล้อม 
    - งำนกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกชุมชน 
๕.  กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล 
 - หน่วยงำนต้นสังกัด 
      - คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรและกิจกรรมตำมหลักสูตร 
 - คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
๖.  สรุปและรำยงำน 
 - สรุปกำรประเมินตนเองของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 - รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 - รำยงำนผู้ปกครอง   
      - รำยงำนประชำชน 
 - รำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด เพื อขอรับกำรสนับสนุน 
๗.  กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำ  
 - ปรับแผนปฏิบัติงำนปีต่อไป 
 - ปรับปรุงหลักสูตร 
 - ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
 - ปรับปรุงระบบสนับสนุนคุณภำพ 
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 - ปรับปรุงแผนกำรจัดประสบกำรณ ์
                   ทั้งนี้   หลักสูตรสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ (ฉบับปรับปรุง) 
พุทธศักรำช ๒๕๖4  มุ่งสนองต่อกำรเปลี ยนแปลงทำงสังคมเศรษฐกิจ  สภำพแวดล้อม  ชุมชน  ท้องถิ น       
และปรับเปลี ยนให้สอดคล้องกับธรรมชำติ  และกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  โดยมีจุดหมำยคือ  มุ่งให้เด็กมีพัฒนำ
ทุกด้ำน  ทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญำ  อย่ำงเหมำะสมกับวัย ตำมควำมสำมำรถและ
ควำมแตกต่ำงของบุคคล  เพื อพัฒนำเด็กให้เกิดควำมสุขในกำรเรียนรู้ เกิดทักษะที จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  
รวมทั้งกำรปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที พึงประสงค์แก่เด็ก 
 
                                            ****************************** 
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ภำคผนวก 
 
           ๑. บรรณำนุกรมกระทรวงศึกษำธิกำร, หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
           ๒. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลท่ำพระ           
สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำพระ เมื อวันที  ๑๒ เดือน พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 ในกำรพิจำรณำ       
ให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ สังกัดกองกำรศึกษำ 
เทศบำลต ำบลท่ำพระ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักรำช ๒๕๖4 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
(ส ำหรับเด็กอำยุต  ำกว่ำ ๓ ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


