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สารบัญตาราง 
 

ตาราง           หน้า 
 
 1 จุดหมำย มำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรฯ   53 
 2 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 1 ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย 
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 3 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 2 กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง 
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  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
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  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ  
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  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
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  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 6 มีทักษะชีวิตและมีปฏิบัติตน 
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  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 7 รักธรรมชำติ 
   สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 60 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง           หน้า 
 
 9 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
  และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตย 
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 10 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 9 ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 62 
 11 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิด 
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 12 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 11 มีจินตนำกำร 
  และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 65 
 13 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 4-5 ปี มำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถ 
  ในกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 66 
 14 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 1 ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย 
  และมีสุขนิสัยที่ดี 67 
 15 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี มำตรฐำนที่ 2 กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง 
   ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน 68 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
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 16 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี มำตรฐำนที่ 3 มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 69 
 17 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ  
  ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว 70 
 18 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี มำตรฐำนที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงำม 71 
 19 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน 
  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 72 
 20 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 7 รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  
  วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 73 
 21 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
  และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตย  
  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 75 
 22 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 9 ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 76 
 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง           หน้า 
 
 23 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
  แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
  ส ำหรับเด็กอำยุ 5-6 ปี  มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิด 
  ที่เป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ 77 
 24 ตำรำงวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์  
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