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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบโรงเรียนทุงมหาเมฆ 

 

มาตรฐานที่ 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  

ตัวบงช้ีที่  1.1  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 1.1.1  น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต  

ตัวบงช้ีที่  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 

1.2.1  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  

  1.2.2  ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย  

  1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย  

มาตรฐานที่ 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน  

ตัวบงช้ีที่  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี 

 2.1.1  วิ่งและหยุดไดโดยไมเสียการทรงตัว 

2.1.2  กระโดดขาเดียวได 

  2.1.3  เดินข้ึนลงบันไดสลับเทาได 

 ตัวบงช้ีที่  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว 

  2.2.1  โยนลูกบอลไปขางหนาได 

  2.2.2  รับลูกบอลโดยไมใชลําตัวชวย 

  2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได 

  2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได 

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข  

ตัวบงช้ีที่  3.1  แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 

 3.1.1  ราเริง แจมใส  อารมณดี 

  3.1.2   แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ  

 ตัวบงช้ีที่  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น 

  3.2.1  มีความม่ันใจในตนเอง 

  3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นไดบาง 

มาตรฐานที่ 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  

ตัวบงช้ีที่  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 

 4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได  

 4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 

ตัวบงช้ีที่  4.2  ซื่อสัตยสุจริต และยอมรับความผิดพลาดของตนเอง และผูอื่น 

 4.2.1  ไมแยงหรือหยิบของผูอื่นมาเปนของตนเอง  

  4.2.2  รูจักขอโทษ 
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ตัวบงช้ีที่  4.3  มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน 

 4.3.1  แสดงความรักเพื่อน และสัตว 

  4.3.2  แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น 

ตัวบงช้ีที่  4.4  รูจักประหยัด 

 4.4.1  รักษาของใชสวนตัว และสิ่งของท่ีใชรวมกัน 

  4.4.2  ใชน้ําอยางประหยัด 

มาตรฐานที่ 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกําลังกาย  

ตัวบงช้ีที่  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

  5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ 

  5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 ตัวบงช้ีที่  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

  5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ 

  5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 

ตัวบงช้ีที่  5.3  รักการออกกําลังกาย 

 5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย 

มาตรฐานที่ 6  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย  

ตัวบงช้ีที่  6.1  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง 

  6.1.1  แตงตัวไดดวยตนเอง   

  6.1.2  รับประทานอาหารไดดวยตนเอง โดยไมหกเลอะเทอะ 

  6.1.3  รักษาความสะอาดของรางกายได  

มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย  

 ตัวบงช้ีที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1.1  สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว  

  7.1.2  ท้ิงขยะถูกท่ี 

  7.1.3  ไมทําลายสาธารณสมบัติ 

 ตัวบงช้ีที่  7.2  มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

  7.2.1  แสดงความเคารพไดอยางเหมาะสม   

  7.2.2  รูจักขอบคุณ  

  7.2.3  ใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 8  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 ตัวบงช้ีที่  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 

  8.1.1  รอคอยตามลําดับกอน-หลังได 

  8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได  
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 ตัวบงช้ีที่  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

  8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได  

8.2.2  รูจักการเปนผูนําผูตาม 

มาตรฐานที่ 9  ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย  

 ตัวบงช้ีที่  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ 

  9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง  

ตัวบงช้ีที่  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย  

  9.2.1  มีความรูเบ้ืองตนในการใชหนังสือ 

  9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร  

  9.2.3  เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร 

มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย  

 ตัวบงช้ีที่  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ 

  10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด   

  10.1.2  รูคาและความหมายของจํานวน 

  10.1.3  เรียงลําดับเหตุการณได   

  10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได   

ตัวบงช้ีที่  10.2  แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ 

  10.2.1  พยายามแกปญหาดวยตนเอง  

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  

 ตัวบงช้ีที่  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

  11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ  

 ตัวบงช้ีที่  11.2  แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง 

  11.2.1   แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ 

 ตัวบงช้ีที่  11.3  เลาเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง 

  11.3.1  เลาเรื่องราวตามความคิดของตนเองอยางอิสระ 

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู  

 ตัวบงช้ีที่  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว 

  12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ 

  12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน 

 ตัวบงช้ีที่  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  12.2.1  ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ 

  12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ  

ตัวบงช้ีที่  12.3  ใชเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย 

  12.3.1  ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการช้ีแนะเปนบางครั้ง  
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ตัวอยางแผนระยะยาว 

กําหนดการสอน ปการศึกษา 2555 

ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ 

 

ภาคเรียนที่ 1 

สัปดาห

ท่ี 
วันท่ี ช้ันอนุบาล 3 ขวบ ช้ันอนุบาล 1 ช้ันอนุบาล 2 

1 23-25 พ.ค. 2555 - หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี 

2 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี 

3 5-8 มิ.ย. 2555 หนวยพบกันสวัสดี หนวยหนูนอยนารัก หนวยหนูนอยนารัก 

4 11-15 มิ.ย. 2555 หนวยหนูนอยนารัก หนวยหนูนอยมหาเมฆ หนวยหนูนอยมหาเมฆ 

5 18-22 มิ.ย. 2555 หนวยหนูนอยมหาเมฆ หนวยบานเราแสนสุขใจ หนวยบานเราแสนสุขใจ 

6 25-29 มิ.ย. 2555 หนวยของเลนท่ีรัก หนวยอยากใหโลกนี ้

เปนสีเขียว 

หนวยอยากใหโลกนี ้

เปนสีเขียว 

7 2-6 ก.ค. 2555 หนวยบานเราแสนสุขใจ หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยอยากใหโลกนี ้

เปนสีเขียว 

8 9-13 ก.ค. 2555 หนวยตนไมท่ีรัก หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

9 16-20 ก.ค. 2555 หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

10 23-27 ก.ค. 2555 หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

11 30 ก.ค.-1 ส.ค. 2555 หนวยเด็กเอยเด็กดี หนวยเด็กเอยเด็กดี หนวยเด็กเอยเด็กดี 

12 6-10 ส.ค. 2555 หนวยหนูรักพระราชินี หนวยหนูรักพระราชินี หนวยหนูรักพระราชินี 

13 14-17 ส.ค. 2555 หนวยคาน้ํานม หนวยคาน้ํานม หนวยคาน้ํานม 

14 20-24 ส.ค. 2555 หนวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

หนวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

หนวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

15 27-31 ส.ค. 2555 หนวยอิ่มอรอย หนวยอิ่มอรอย หนวยอิ่มอรอย 

16 3-7 ก.ย. 2555 การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ 

17 10-14 ก.ย. 2555 การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ 

18 17-21 ก.ย. 2555 การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ 

19 24-28 ก.ย. 2555 การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ 

20 1-5 ต.ค. 2555 สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู 

21 8-10 ต.ค.2555 สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู 
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ตัวอยางแผนระยะยาว (ตอ) 

กําหนดการสอน ปการศึกษา 2555 

ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ 

 

ภาคเรียนที่ 2 

สัปดาห

ท่ี 
วันท่ี ช้ันอนุบาล 3 ขวบ ช้ันอนุบาล 1 ช้ันอนุบาล 2 

22 1-2 พ.ย. 2555 หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี 

23 5-9 พ.ย. 2555 หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี หนวยพบกันสวัสดี 

24 12-16 พ.ย. 2555 หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

25 19-23 พ.ย. 2555 หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

หนวยการจัดประสบการณ

โดยใชวรรณกรรมเปนฐาน 

26 26-30 พ.ย. 2555 หนวยขอขมาพระแมคงคา หนวยขอขมาพระแมคงคา หนวยขอขมาพระแมคงคา 

27 3-7 ธ.ค. 2555 หนวยหนูรักในหลวง หนวยหนูรักในหลวง หนวยหนูรักในหลวง 

28 11-14 ธ.ค. 2555 หนวยหนูรักในหลวง หนวยหนูรักในหลวง หนวยหนูรักในหลวง 

29 17-21 ธ.ค. 2555 หนวยกีฬาสี หนวยกีฬาสี หนวยกีฬาสี 

30 24-28 ธ.ค. 2555 หนวยปใหมชีวิตใหม หนวยปใหมชีวิตใหม หนวยปใหมชีวิตใหม 

31 2-4 ม.ค. 2556 หนวยปใหมชีวิตใหม หนวยปใหมชีวิตใหม หนวยปใหมชีวิตใหม 

32 7-11 ม.ค. 2556 หนวยวันเด็กวันครู หนวยวันเด็กวันครู หนวยวันเด็กวันครู 

33 14-18 ม.ค. 2556 หนวยรวมเลือดเนื้อ- 

ชาติเช้ือไทย 

หนวยรวมเลือดเนื้อ- 

ชาติเช้ือไทย 

หนวยรวมเลือดเนื้อ- 

ชาติเช้ือไทย 

34 21-25 ม.ค. 2556 หนวยอาเซียนศึกษา หนวยอาเซียนศึกษา หนวยอาเซียนศึกษา 

35 28 ม.ค.-1 ก.พ.2556  หนวยชุมชนของเรา หนวยชุมชนของเรา หนวยชุมชนของเรา 

36 4-8 ก.พ. 2556 หนวยสัตวเลี้ยงแสนรัก หนวยสัตวเลี้ยงแสนรัก หนวยกาวใหม 

37 11-15 ก.พ. 2556 หนวยดอกไมแสนสวย หนวยสัตวเลี้ยงแสนรัก หนวยกาวใหม 

38 18-22 ก.พ. 2556 สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู 

39 25-28 ก.พ. 2556 สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู สรุปการเรียนรู 

 


