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แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

บ้านเรียน ณ ชาคร 

ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3) 

1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
1.1 ข้อมูลบิดา 

1) ชื่อ-สกุล **********  ********** 
2) วุฒิการศึกษา ********** 
3) ประสบการณ์ ********** 
4) อายุ ********** ปี  
5) อาชีพ ********** 
6) ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ********** 
7) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ **********  
8) โทรศัพท์ ********** 
9) อีเมล์ ********** 

1.2 ข้อมูลมารดา 
1) ชื่อ-สกุล ********** 
2) วุฒิการศึกษา ********** 
3) ประสบการณ์  **********  
4) อายุ ********** ปี  
5) อาชีพ ********** 
6) ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ********** 
7) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ********** 
8) โทรศัพท์ **********  
9) อีเมล์ ********** 

1.3 ผู้จัดการศึกษา  
1) ชื่อ-สกุล ********** 
2) เกี่ยวข้องเป็น มารดา 
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2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
2.1 ข้อมูลของผู้เรียน 

1) ชื่อ-สกุล ********** 
2) ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ********** 
3) เกิดวันที่ ********** 
4) อายุ ********** ปี  
5) หมู่โลหิต ********** 

2.2 พัฒนาการของผู้เรียน  
มีพัฒนาการตามวัย 
ด้านร่างกาย มีพัฒนาการตามวัย สามารถช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ เช่น ล้าง

หน้า แปรงฟัน แต่งตัว กินข้าว ขับถ่าย ฯลฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ เลือด
กำเดาไหลบ่อยเวลานอนหลับ รักษากับคุณหมออยู่ อาการดีข้ึนตามลำดับ  

 ด้านอารมณ์  เป็นเด็กร่าเริง ช่างพูด ช่างคุย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย สามารถ
แสดงอารมณ์ที่ตนเองรู้สึกและรู้จักอารมณ์ของตนเองบ้าง เช่น ง่วง หิว ไม่สบาย หงุดหงิด ไม่พอใจ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นิดหน่อยจะแสดงออกด้วยการร้องไห้มากกว่าที่จะพูดว่ารู้สึกอะไร  

 ด้านสังคม สามารถพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่ว สำหรับคนแปลกหน้าอาจจะต้องใช้เวลาสักพัก
ในการคุยแต่จะคุยตอบโต้ได้ทุกคน มีการสื่อสารทั้งการเล่าเรื่องและการซักถามในสิ่งที่อยากรู้ได้ สามารถเล่น
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการรอคิวผลัดกันเล่น เล่นด้วยกันได้ 

 ด้านสติปัญญา สามารถจดจำได้ค่อนข้างดีและมีจินตนาการที่ดีมาก สามารถเล่าเรื่องราว
ต่างๆ เช่น เล่านิทานที่แต่งเองหรือดัดแปลงจากเรื่องเดิม โดยมีตัวละครเพ่ิมเติมตามจินตนาการ เล่าถึงสถานที่ 
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ผู้อ่ืนฟังได้ จดจำเพลงได้ มีสมาธิกับสิ่งที่สนใจ หรือสิ่งที่กำลังทำ 
เช่น ปั้นดินน้ำมัน การต่อเลโก้ การอ่านนิทาน เล่นขายของทำอาหาร และมีจินตนาการในการเล่น มีการพูดคุย 
ตอบโต้ กับผู้เล่น หรือคนเดียวในขณะที่กำลังเล่น 

3. ระดับการศึกษาที่จัด 
3.1 ระดับการศึกษา 

ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3) 
3.2 เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว 

เด็กคืออนาคตของชาติ อนาคตของชาติจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการอบรม เลี้ยงดู เป็นเช่นไร 
ครอบครัวคือกุญแจหลักดอกแรก และเป็นกำลังสำคัญในการอบรม เลี้ยงดู ทั้งด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ 
ทางครอบครัวได้ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ด้วยแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ สาเหตุปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

“ครอบครัวคือหน่วยที่เล็ก แต่สำคัญที่สุด” ครอบครัวมีแนวคิดที่ว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 
ปี ควรได้รับความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจจากพ่อแม่ การมีส่วนร่วมกับครอบครัว มากกว่า การส่ง
ลูกเข้าโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก เพราะพ่อแม่ย่อมรู้ดีที่สุดว่า ลูกตนเองเป็นคนอย่างไร มีการเรียนรู้
อย่างไรควรพูดกับลูกด้วยวิธีการอย่างไร การอบรม เลี้ยงดูด้วยพ่อแม่ ย่อมให้ความใส่ใจได้ดีกว่า การส่งลูกไป
โรงเรียนที่ครูหนึ่งคน ต้องดูแลเด็กจำนวนหลายคน อีกทั้งความรัก ความใส่ใจ ความอบอุ่นของพ่อแม่ จะสร้าง
ภูมิต้านทานอย่างดีให้กับลูก 
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“EF (Executive Functions) ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต” การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
องค์รวม ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองครอบครัว และสังคม รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2559) ได้ให้
ความหมายว่า “ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน สมองส่วนหน้า ที่เกี ่ยวข้องกับความคิด 
ความรู้สึก การกระทำ เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่อ งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจำสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด 
ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลง
มือทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จในชีวิต ทั้ง
การงาน การเรียน และการใช้ชีวิต” สำหรับกลุ่มทักษะ EF ที่สำคัญมีทั้งหมด 9 ด้าน คือ ทักษะความจำที่
นำมาใช้งาน (Working Memory)  ทักษะการยับยั ้งชั ่งใจ คิดไตร่ตรอง ( Inhibitory Control)  ทักษะการ
ยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) ทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus) การควบคุมอารมณ์ (Emotion 
Control) การประเมินตัวเอง (Self-Monitoring) การริเริ ่มและลงมือทำ (Initiating) การวางแผนและการ
จัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) 

“การดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม” ศาสนาอิสลามครอบคลุมวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ในทุกๆ ด้าน คำสอนของอิสลามเข้าถึงทุกกระบวนการและกิจกรรมแห่งชีวิต อันหมายรวมถึงความเชื่อ 
จิตวิญญาณ ร่างกาย การปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรม การอบรม ครอบครัว เรื่องส่วนตัว สังคม บ้านเมือง โลก 
สรรพสิ่งทั้งหมดทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ อนาคต 
การเมือง การบริหารจัดการ การปกครอง การเชื่อมสัมพันธ์ และยิ่งไปกว่านั้น อิสลามเข้าไปมีบทบาทและหยั่ง
ลึกในความรู้สึกนึกคิด ความตั้งใจ และเจตนารมณ์ของมนุษย์ แม้แต่ในเรื่องการดื่มกิน การถ่าย การหลับนอน 
การชำระล้างร่างกาย การแต่งกาย การเชือดสัตว์ การทำอาหาร การซื้อขาย การแต่งงาน การหย่าร้าง การ
แสวงหาปัจจัยยังชีพ การคบค้าสมาคม และอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการตั้งเจตนาและการนึกคิด ล้วนแล้วต้องอยู่
ในกรอบของคำสอนและบทบัญญัติอิสลามทั้งสิ้น ดังนั้น การดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม จึงถือเป็นความ
จำเป็นสำหรับผู้ที่นับถืออิสลามทุกคน 

“ทุกที่คือห้องเรียน” ห้องเรียนไม่ใช่เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่ง หรือโรงเรียน โรงเรียน
หนึ่ง หากแต่เป็นทุกที่ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งของที่อยู่รอบตัว สังคม หนังสือ ฯลฯ 
การใช้ชีวิตประจำวัน จึงถือเป็นห้องเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
ครอบครัวมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับจุดหมายหลักสูตรการศึกษา มี

มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เพื่อมุ่งให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้ 

1) พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื ้อใหญ่และกล้ามเนื ้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่ องแคล่ว

ประสานสัมพันธ์กัน 
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2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

3) พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสดงหาความรู้ได้

เหมาะสมกับวัย  
 
ทั้งนี ้ครอบครัวจัดให้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน การ

เล่น ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื ่น เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยความสุข ที่เปลี่ยนไปตามความสนใจ ความถนัด 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการของผู้เรียน โดยครอบครัวทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

1) มีการใช้ทักษะ EF (Executive Functions) ที่ดี คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหา
เป็น อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็น และมีความสุขเป็น 

2) การดำเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม  
3) การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม 
4) เรียนรู้การปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง  
5) มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู ้ รักการอ่าน  เรียนรู้อย่างอิสระ เป็นไปตามศักยภาพและ

ธรรมชาติ  
6) รู้จักการเสียสละ เป็นผู้ให้ รู้จักช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น  
7) มีระเบียบ วินัย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ สิทธิของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น 
8) รู้จักการคิด การตัดสินใจ การยอมรับการตัดสินใจ ทั้งของตนเอง และผู้อ่ืน 

5. รูปแบบการจัดการศึกษา 
แบบครอบครัวเดียว มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว/กลุ่มครอบครัวอื่น อาจมีการเข้าใช้

ทรัพยากรในโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

6. การจัดสาระการเรียนรู้ / กลุ่มประสบการณ์ 
การจัดกลุ่มประสบการณ์มีความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพที่มุ่งหวัง 

กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม มีความสมดุลในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้
ควบคู่กันอย่างมีความสุข ด้วยวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ครอบครัวเลือกจัดการเรียนรู้ด้วยฐานกิจกรรมเป็นตัวตั้ ง 
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นำสู่การเสริมสร้างพัฒนาการ 4 ด้าน  เพื่อทำให้กระบวนการจัดการศึกษามีความต่อเนื่องกับการจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา 

ครอบครัวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อมุ่งให้เด็กพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังนี้ 

 

กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

ที่มุ่งหวัง/ประสบการณ์สำคัญ 
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ/ 

กระบวนการเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย - การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

เคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

- เล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
-    เล่นกลางแจ้ง เช่น วิ่งไล่จับ วิ่งเก็บของ 
- เล่นของเล่น/กีฬา โดยใช้อุปกรณ์ เช่น ขี่

จักรยาน/จักรยานทรงตัว ฟุตบอล โยนบอล 
- การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

เคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

- เล่นอย่างเสรี เช่น เช่น ดินน้ำมัน ตัดกระดาษ 
เรียงโดมิโน ร้อยลูกปั้น ทำอาหาร ฯลฯ 

- การวาดภาพ ระบายสี 
- การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ 

- รู้จักการรักษาสุขภาพ
อนามัยตนเองให้สะอาดใน
ชีวิตประจำวัน 

-  รู้จักการล้างมือก่อน-หลัง
รับประทานอาหาร 

-  สามารถเข้าห้องน้ำและทำ
ความสะอาดตนเองทั้ง
อาบน้ำและการขับถ่าย 

- ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
ตามวัน เช่น การอาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ฯลฯ 

- การกินอาหารที่หลายหลาย และมีประโยชน์ 
- การดูแลความสะอาด ล้างมือก่อน/หลัง

รับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย 
-    แปรงฟันด้วยตนเองให้สะอาดทั้งเช้าและก่อน

นอน 

- การรักษาความปลอดภัยให้
ตนเอง 

-  รู้จักการเล่นอย่างระมัดระวัง 

- การเก็บสิ่งของหลังใช้งาน / เล่น เข้าที่ ให้เป็น
ระเบียบ 

- แนะนำวิธีการเล่นเครื่องเล่นที่ถูกวิธี 
- การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ 

-  การตระหนักรู้เก่ียวกับ
ร่างกายตนเอง 

-  รู้จักหน้าที่และการควบคุม
อวัยวะของร่างกาย 

- การเล่นเกีย่วกับการควบคุมตนเอง เช่น ต่อเล
โก้ บ่อทราย  

- การเล่นกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
- การเล่นโดยใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย / รู้จัก

หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ 
- ด้านอารมณ์ - อารมณ์ดีและมีความสุข - การฟังเพลง ดนตรี ร้องเพลง การเข้าจังหวะ 

- รู้จักการเล่นคนเดียว 
-  รู้จักการเล่นกับผู้อื่น 
-  รู้จักการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม 

- การเล่นอย่างอิสระเลือกและเล่นเองคนเดียว 
- การเล่นกับเพ่ือน พ่ี น้อง เป็นกลุ่ม หรือผู้อื่น 
- การเล่นเลือกเล่นในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ 



แผนการจดัการศึกษาโดยครอบครวั ด.**********  ********** ระดับปฐมวัยช้ันปีท่ี 1-3 หน้า  6 
 

กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

ที่มุ่งหวัง/ประสบการณ์สำคัญ 
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ/ 

กระบวนการเรียนรู้ 
- มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามหลักศาสนาอิสลาม 
- การปฏิบัติตนตามวิถี และหลักศาสนาอิสลาม 
- การฟังนิทาน 

- สามารถการแสดงออกทาง
อารมณ์ตามความรู้สึกของ
ตนเองได้ 

-  สามารถควบคุมอารมณ์โกธร 
ไม่พอใจ ของตัวเองได้โดยไม่
กรี๊ดหรือโวยวายเสียงดัง 

- เล่นบทบาทสมมติ แสดงละคร ตามอารมณ์
ต่างๆ เช่น ร้องไห้ หัวเราะ โกธร 

-    เล่านิทานต่างๆ  
- เล่นร่วมกันกับผู้อ่ืน ผลัดกันตั้งกฏกติกาการเล่น

เพ่ือรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
-    วาดรูประบายสี 

-  การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 

- การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง 

- ส่งเสริมกิจกรรมตามความสามารถท่ีสนใจ 
- รู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
- แสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมี

ความสุข  
- เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือ

เสียใจ และการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับ
บาดเจ็บ 

- ส่งเสริมให้บอกเล่า เข้าใจ 
ความรู้สึกของตนเอง และ
ผู้อื่น 

- ส่งเสริมให้บอกเล่า เข้าใจ ความรู้สึกของตนเอง 
และผู้อ่ืน ซักถามให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ว่า
ควรทำอย่างไร เมื่อผู้อื่นรู้สึกเสียใจ ผู้อ่ืน
ต้องการความช่วยเหลือ หรืออาจจะมาจาก
เหตุการณ์จริงในแต่ละวัน  

 

- ด้านสังคม - สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันของตนเองได้ 

- ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
เช่น การอาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ฯลฯ 

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
- ช่วยจัดเตรียมอาหาร และมีส่วนร่วมใน

ประกอบอาหาร 
- ดูแลรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองได้ 
- ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า 
- ปลูก ดูแล รดน้ำต้นไม้ที่ตนเอง 
- ประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้ / การนำ

สิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ 
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรม 

วิถีอิสลาม 
- การปฏิบัติตนตามวิถี และหลักศาสนาอิสลาม 

- การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี
ส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม 

- มีส่วนร่วมในการตั้งกฎ ระเบียบการอยู่ร่วมกัน 
- มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
- เข้าร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ 
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กลุ่มประสบการณ์ 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

ที่มุ่งหวัง/ประสบการณ์สำคัญ 
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ/ 

กระบวนการเรียนรู้ 
- ช่วยงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ตากผ้า พับผ้า 

เก็บผ้า 
- การเล่นและทำงานแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
- การเล่น สร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

- การแก้ปัญหาความขัดแย้ง - การมีส่วนร่วมในการพูดคุย คิด เลือกวิธีการ
แก้ปัญหา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

- ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
- การยอมรับในความเหมือน

และความแตกต่าง 
- การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
- การยอมรับความแตกต่าง 

- ด้านสติปัญญา - การใช้ภาษาสื่อสารบอก
ความต้องการของตัวเองได้ 

-  ใช้ภาษาในการสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 

- การฟังนิทาน การอ่านหนังสือ 
- การพูดคุยภายในครอบครัว 
- การพบปะ พูดคุยกับบุคคลอ่ืน 
- เขียนอย่างอิสระ 
- แต่ง / เล่านิทานที่ตนเองแต่งขึ้น 

- คิดวิเคราะห์เรื่องราวได้ 
-   มีเหตุผลในการตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาได้ 

- กิจกรรม / ของเล่นส่งเสริมทักษะต่างๆ 
- การคิด / ประดิษฐ์สิ่งของ ด้วยตนเอง 

- จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

- กิจกรรมศิลปะต่างๆ 
- กิจกรรมส่งเสริมความคิด / จินตนาการ 
- การแต่งนิทานเอง 

- เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสดงหาความรู้ 

- ทัศนศึกษา พาไปเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนราชพฤกษ์ สนามเด็ก
เล่น สวนสาธารณะ 

- การทำกิจกรรมกับชุมชน สังคม 
-  การเที่ยวธรรมชาติ  
-  ตั้งคำถาม และอำนวยความสะดวกในการหา

คำตอบของคำถามต่างๆ 
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7. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7.1 กระบวนการเรียนรู้ 

  1)  กระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะ EF (Executive Functions) 
กระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะ EF (Executive Functions) คือการ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้

เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็น และมีความสุขเป็น แบ่งอออกเป็น 3 กลุ่ม 9 ด้าน ดังนี้ 
1.1) กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน 

ด้านที่ 1 ทักษะความจำ เพ่ือนำมาใช้งาน (Working Memory) 
ด้านที่ 2 ทักษะการยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibition) 
ด้านที่ 3 ท ั ก ษ ะ ก า ร ย ื ด ห ย ุ ่ น ค ว า ม ค ิ ด  (Shift/Cognitive 

Flexibility) 
1.2) กลุ่มทักษะควบคุมอารมณ ์

ด้านที่ 4 ทักษะควบคุมอารมณ ์(Emotional Control) 
ด้านที่ 5 ทักษะใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) 
ด้านที่ 6 ทักษะประเมินตนเอง (Self-Monitoring) 

1.3) กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
ด้านที่ 7 ทักษะริเริ่ม ลงมือทำ (Initialing) 
ด้านที่ 8 ทักษะวางแผน จ ัดระบบดำเน ินการ (Planning and 

Organizing) 
ด้านที่ 9 ทักษะมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) 

  2)  เรียนรู้ผ่านการทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำ ด้วยการลงมือปฏิบัติ ในของหน้าที่ต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืน  
  3)  การเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เป็นไปตามธรรมชาติ การจัดกิจกรรมภายนอก การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ ในการสังเกต ศึกษา การพบปะ คิด 
วิเคราะห์ การซักถาม การหาคำตอบ เพ่ือให้เกิดการอยากเรียนรู้ที่แท้จริง 
  4)  การส่งเสริมความเป็นตนเองของผู้เรียน การรับผิดชอบต่อตนเอง การตัดสินใจของตนเอง 
การยอมรับการตัดสินใจของผู้อ่ืน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเลือกทำกิจกรรมได้อย่างเสรี ในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ  
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7.2 การจัดตารางการเรียนรู้ 

 

วัน/เวลา 7.30-8.30 น. 8.30-11.30 น. 11.30-13.30 น. 
13.30-

15.00 น. 
15.00-17.30 

น. 
17.30-19.00 น. 19.00-20.30 น. 

วันจันทร์ 

- ล้างหน้าแปรงฟัน 
- อาบน้ำ 
- แต่งตัว 
- รับประทาน
อาหารเช้า 
- รดน้ำต้นไม้ 
- กวาดบ้าน 

-  วางแผนการเรียนรู้
รอบสัปดาห์ 
-  สรุป/บันทึกการ
เรียนรู้รอบสัปดาห์ 
- เรียนรู้อย่างอิสระ 

- ช่วยเตรียม
อาหารกลางวัน 
- รับประทาน
อาหารกลางวัน 
- พักกลางวัน 

- น
อน

กล
าง

วัน
 - ออกกำลังกาย 

เช่น ขี่จักรยาน 
เล่นเตะบอล 

ทรงตัว ปีนป่าย 
วิ่งไล่จับ 

- รับประทาน
อาหารเย็น 
- อาบน้ำ 
- ล้างหน้าแปรงฟัน  

- เล่นอย่างอิสระ 
- อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 

วันอังคาร - เรียนรู้อย่างอิสระ  
- เล่นอย่างอิสระ 
- อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 

วันพุธ - เรียนรู้อย่างอิสระ 
- เล่นอย่างอิสระ 
- อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 

วันพฤหัส - เรียนรู้อย่างอิสระ 
- เล่นอย่างอิสระ 
- อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 

วันศุกร์ 
- เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา  
- การละหมาด 

- เล่นอย่างอิสระ 
- อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 

วันเสาร์ -เรียนรู้อย่างอิสระ /ท่องโลกกว้าง เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ ฯลฯ - อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 
วันอาทิตย์ -เรียนรู้อย่างอิสระ /ท่องโลกกว้าง เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ ฯลฯ - อ่านหนังสือ นิทานก่อนนอน 
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หมายเหตุ 
1) สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และความเหมาะสมกับผู้เรียน 
2) เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละวัน 
3) มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ การไปสวนสนุก สวนส่งเสริมความรู้ / สวนส่งเสริมพัฒนาการ ตาม

ความเหมาะสม 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
8.1 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1) การสังเกต และจดบันทึกจากพ่อแม่ 
2) การพูดคุย สนทนากับเด็ก 
3) การเก็บรวบรวมผลงาน หลักฐานร่องรอยจากการเรียนรู้ 
5) การสัมภาษณ์ สอบถามผู้ทีใกล้ชิดกับเด็ก 
4) การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1-3 (ภาคผนวก ก) 
 

8.2 การตัดสินผลการเรียน 
ครอบครัวประสงค์เลือกใช้ระดับผลการเรียน 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และควรส่งเสริม การที่จะ

ให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนใดนั้นให้เทียบเคียงกับข้อมูลสารสนเทศตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 75 ขึ้นไป  ให้ได้รับผลการเรียนระดับ ดี 
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50-74 ให้ได้รับผลการเรียนระดับ พอใช้ 
ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 49 ให้ได้รับผลการเรียนระดับ  ควรส่งเสริม 
 

ระบบร้อยละ ระบบท่ีใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน 
80-100 

ดี 
75-79 
70-74 

พอใช้ 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
0-49 ควรส่งเสริม 

9. อ่ืนๆ 
ผู้จัดการศึกษาให้ความสำคัญกับการเรียนที่เน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก และ

เน้นความใกล้ชิดของพ่อแม่ รวมถึงทักษะ EF เพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับผู้เรียน ในการที่จะก้าวข้ามจาก
ปฐมวัย สู่ช่วงวัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
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การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สภาพที่ปรากฏ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ดี พอ
ใช

้ 

คว
รส

่งเส
ริม

 

ดี พอ
ใช

้ 

คว
รส

่งเส
ริม

 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี       
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

และประสานสัมพันธ์กัน 
      

3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข       
4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว       
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม       
6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย       
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      

9. การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย       
10. มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้       
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์       
12. มีเจตคติที ่ดีต่อการเรียนรู ้ และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
      

 
 
 

      

 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
 ผู้จัดการศึกษา 
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ความเห็นของผูจ้ัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
 

ภาคเรียนที่ 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
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การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สภาพที่ปรากฏ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ดี พอ
ใช

้ 

คว
รส

่งเส
ริม

 

ดี พอ
ใช

้ 

คว
รส

่งเส
ริม

 

2. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี       
13. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

และประสานสัมพันธ์กัน 
      

14. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข       
15. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว       
16. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม       
17. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
18. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย       
19. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      

20. การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย       
21. มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้       
22. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์       
23. มีเจตคติที ่ดีต่อการเรียนรู ้ และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
      

 
 
 

      

 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
 ผู้จัดการศึกษา 
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ความเห็นของผูจ้ัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
 

ภาคเรียนที่ 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
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การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สภาพที่ปรากฏ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ดี พอ
ใช

้ 

คว
รส

่งเส
ริม

 

ดี พอ
ใช

้ 

คว
รส

่งเส
ริม

 

3. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี       
24. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

และประสานสัมพันธ์กัน 
      

25. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข       
26. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว       
27. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม       
28. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
29. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย       
30. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      

31. การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย       
32. มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้       
33. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์       
34. มีเจตคติที ่ดีต่อการเรียนรู ้ และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
      

 
 
 

      

 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
 ผู้จัดการศึกษา 
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ความเห็นของผูจ้ัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
 

ภาคเรียนที่ 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงชื่อ........................................................... 
 (…………………………………………………) 
 วันที่............. /............. /............. 
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ภาคผนวก ข 
สภาพที่พึงประสงค์ 
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สภาพที่พึงประสงค์ 
 

สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมขาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระการ
เรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

1.1  น้ำหนักและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

1.1.1 น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

1.1.1 น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

1.1.1 น้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

1.2 มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 

1.2.1 ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ำที่สะอาดเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1.2.1 รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และดื่มน้ำ
สะอาดด้วยตนเอง 

1.2.1 รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้
หลากหลายชนิด และดื่ม
น้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำ ห้อง
ส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำ ห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้อม
ส้วมด้วยตนเอง 

1.3 รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

1.3.1 เล่นและทำ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.3.1 เล่นและทำ
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

1.3.1 เล่น ทำกิจกรรม 
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย 

 
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

2.1.1 เดินตามแนวที่
กำหนดได้ 

2.1.1 เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

2.1.1 เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่
ต้องกางแขน 

2.1.2 กระโดดสองขาข้ึน
ลงอยู่กับที่ได้ 

2.1.2 กระโดดขาเดียวอยู่
กับท่ีได้โดยไม่เสียการ
ทรงตัว 

2.1.2 กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 
 
 

2.1.3 วิ่งแล้วหยุดได้ 2.1.3 วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง
ได้ 

2.1.3 วิ่งหลบหลีก สิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้
มือและลำตัวช่วย 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้
มือทั้งสองข้าง 

2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

2.2 ใช้มือ ตา
ประสานสัมพันธ์
กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได้ 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นตรง
ได้ 

2.2.2 เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้ 

2.2.2 เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1 ซม. ได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 ซม. ได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.25 ซม. ได้ 

 
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

3.1 แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้เหมาะกับ
บางสถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

3.2 มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง
และผู้อ่ืน 

 
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

4.1 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออก 
ผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

4.1.1 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

4.1.1 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

4.1.1 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

4.1.2 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

4.1.2 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

4.1.2 สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

4.1.3 สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

4.1.3 สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

4.1.3 สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 5.1.1 บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่ง
ใดเป็นของตนเองและสิ่ง
ใดเป็นของผู้อื่น 

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อ่ืนด้วยตนเอง 

5.2 มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจ
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

5.2.1 แสดงความรัก
เพ่ือนและเมตตาสัตว์
เลี้ยง 

5.2.1 แสดงความรัก
เพ่ือนและเมตตาสัตว์
เลี้ยง 

5.2.1 แสดงความรัก
เพ่ือนและเมตตาสัตว์
เลี้ยง 

5.2.2 แบ่งปันผู้อื่นได้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

5.2.2 ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง 

5.3 มีความเห็นอก  
เห็นใจผู้อ่ืน 

5.3.1 แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

5.3.1 แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

5.4 มีความ
รับผิดชอบ 

5.4.1 ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อ
มีผู้ช่วยเหลือ 

5.4.1 ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

5.4.1 ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จด้วย
ตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

6.1 ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

6.1.1 แต่งตัวโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเอง 6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

6.1.3 ใช้ห้องน้ำ ห้อง
ส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ 

6.1.3 ใช้ห้องน้ำ ห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

6.1.3 ใช้และทำความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ำ 
ห้องส้วมด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

6.2 มีวินัยในตนเอง 6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีด้วยตนเอง 

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

6.3 ประหยัดและ
พอเพียง 

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง 

 
 
 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.1.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
7.2 มีมารยาทตาม

วัฒนธรรมไทย 
และรักความเป็น
ไทย 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ 

7.2.2 กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.2.2 กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

7.2.2 กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

7.2.3 หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

7.2.3 ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

7.2.3 ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

    
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

8.1 ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 

8.1.1 เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 

8.2.1 เล่นร่วมกับเพื่อน 8.2.1 เล่นหรือทำงาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

8.2.1 เล่นหรือทำงาน
ร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

8.2.2 ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

8.2.2 ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

8.2.2 ยิ้ม ทักทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

8.3.1 ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ 
และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ 
และผู้ตามได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

8.3.3 ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.3 ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 

8.3.3 ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดยปราศ
ตากการใช้ความรุนแรง
ด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 9 การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง 

9.1.2 เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

9.1.2 เล่าเป็นเรื่อง
ประโยคอย่างต่อเนื่อง 

9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 

9.2 อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

9.2.1 อ่านภาพ และพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน 

9.2.1 อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 

9.2.1 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

9.2.2 เขียนขีดเข่ีย อย่าง
มีทิศทาง 

9.2.2 เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

9.2.2 เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง 

 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

10.1 มีความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 

10.1.1 บอกลักษณะ
สิ่งของต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 

10.1.1 บอกลักษณะ 
และส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

10.1.2 จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตเพียง
ลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป 

10.1.3 คัดแยกสิ่งต่างๆ 
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน 

10.1.3 จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้อย่าง
น้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ์ 

10.1.3 จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ 

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
3 ลำดับ 

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
4 ลำดับ 

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย 
5 ลำดับ 

10.2 มีความสามารถ
ในการคิดเชิง
เหตุผล 

10.2.1 ระบุผลทีเ่กิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการ
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 ระบุสาเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการ
กระทำด้วยตนเอง 

10.2.2 คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

10.2.2 คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

10.3 มีความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดข้ึน 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และยอมรับผลที่
เกิดข้ึน 

10.3.2 แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลอง
ถูก 

10.3.2 ระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 

 
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

11.1 ทำงานศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค ์

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง 
และแปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

11.1.1 สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม และมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

11.2 แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทาง เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย 
หรือแปลกใหม่ 

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลายหลาย 
และแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งหวัง 
 อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

12.1 มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 

12.1.1 สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 

12.1.1 สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

12.1.1 สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านหรือเขียน
สื่อความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

12.1.2 กระตือรือร้น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

12.1.2 กระตือรือร้น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

12.1.2 กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ 

12.2 มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู้ 

12.2.1 ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

12.2.1 ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 

12.2.1 ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง 

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหา
คำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถามว่า “ที่ไหน” 
“ทำไม” ในการค้นหา
คำตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยค
คำถามว่า “เมื่อไร” 
“อย่างไร” ในการค้นหา
คำตอบ 
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