
 
๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖  
คํานํา 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอยางจริงจัง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ง
ขณะน้ันเรียกตามแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๕ วาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เพ่ือให
การศึกษาในระดับน้ีมีมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหกรมวิชาการ จัดทําแนวการ
จัดประสบการณและพัฒนาเปนหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๐ และประกาศใหโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กระดับกอนประถมศึกษาทัว่ประเทศใชตั้งแตปการศกึษา ๒๕๔๑ เปนตนไป 
 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับกอน
ประถมศึกษาขึ้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ คณะกรรมการชุด
ดังกลาวไดประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร กอนประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดรางหลักสูตรกอน
ประถมศึกษาฉบับปรับปรุงและนําเสนอเขาที่ประชุมรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงผูเขาประชุมมีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพอแมและผูปกครอง มติที่ประชุมใหเปลี่ยนชื่อหลักสูตรกอน
ประถมศึกษาเปน   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพ่ือใหหลักสูตรมีความ
สมบูรณท่ีสุด ท้ังน้ีดวยความรวมมือจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษาและ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ผูบริหาร 
นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก ครูและผูเกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ จนไดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหพอแม ผูปกครอง ผูเล้ียงดูเด็กและผูสอนใชเปน
แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเพื่อใหสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกหนวยงานทุกสังกัดที่
เกี่ยวของ ไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกันและเพื่อสราง
เสริมใหเด็กปฐมวัยไดเติบโตมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย เปนคนดี คนเกง มีความสุข
และเติบโตเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพตอไป กระทรวงศึกษาธิการหวังวาหลักสูตรฉบับน้ีจะเปนแนวทางใน
การอบรมเลี้ยงดู และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหแกผูเกี่ยวของไดเปนอยางดี และสามารถนําไปใชจัด
ประสบการณ ใหแกเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ที่แวดลอมเด็กและบรรลุผลตามจุดหมายทีกํ่าหนดไวในหลักสูตร ขอขอบคุณคณะกรรมการและหนวยงาน
ตางๆ ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงมา ณ โอกาสนี้ 
 
       (นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 
       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 
๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

สารบัญ 
                                                                                                                       

          หนา 
คํานํา           ๑ 
คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ วก  ๓๕๓ /๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
ความนํา           ๓ 
ปรัชญาการศกึษาปฐมวัย                  ๕ 
หลักการ                                                                                    ๕          
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สําหรับเด็กอายุต่ํากวา ๓ ป      ๖ 

จุดหมาย          ๗ 
คุณลักษณะตามวัย         ๗ 
สาระการเรียนรู         ๑๕ 
การจัดประสบการณ         ๑๗ 
การประเมินพัฒนาการ        ๒๐ 
การใชหลักสูตร         ๒๐ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป) สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  ๒๒ 
การเชื่อมตอของการศึกษาปฐมวัย(เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป)กับการเรียนรู-   ๒๒ 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ป     ๒๕ 
จุดหมาย          ๒๖  

 คุณลักษณะตามวัย         ๒๖ 
ระยะเวลาเรียน         ๓๐ 
สาระการเรียนรู         ๓๐ 
การจัดประสบการณ         ๓๔ 
การประเมินพัฒนาการ        ๓๖ 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา        ๓๗ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๕ ป) สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ   ๓๘ 
การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑   ๓๘ 
การกํากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน      ๔๐ 
ภาคผนวก           ๔๑ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖   ๔๒ 



 
๓ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

      ความนํา 

 สภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงไดสรางความกดดันใหเกิด
ความจาํเปนอยางย่ิงในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทยใหสามารถผลิตผูท่ีมีความเปน
มนุษยที่สมบูรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถปรบัตัวอยูในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ จากผลงานวิจัยทางการแพทย* พบวาเด็กปฐมวัยไทยจํานวนมากถึง ๑ ใน ๖ มี
พัฒนาการลาชาไมสมวัยโดยมีอัตราสวนเพ่ิมขึ้นตามอายแุสดงวา เด็กเหลา น้ีขาดโอกาสเรียนรูและขาด
การอบรมเลี้ยงดู ที่เหมาะสม รวมทั้งจาํนวนเด็กที่มีความตองการทางการศึกษาพิเศษมีเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุน้ี
ผูเกี่ยวของทุกฝายจึงจาํเปนตองตระหนักถึงปญหา มีการเฝาระวังและดํา เนินการใหความชวยเหลือเด็ก
อายุต่าํกวา  ๖ ปทุกกลุมตั้ งแตแรกเกิดตลอดจนมุ ง เนนการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับพัฒนาการและศกัยภาพของเด็ก 
 ปญหาของสังคมประการหนึ่งที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยไทย คือ ความออนแอของ
สถาบันครอบครัวในการทําหนาที่อบรมเล้ียงดูเด็ก  เด็กปฐมวัยจาํนวนหนึ่งอาจไดรับการเลี้ยงดูท่ีไม
เหมาะสมอันสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ
สงผลโดยตรงและโดยออมตอสุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  รวมทั้งการ
หล่ังไหลเขามาของวฒันธรรมตางๆจากภายนอกสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  ทาํใหจําเปนตองตระหนัก
ถึงความสาํคัญของการดํารงเอกลักษณของวัฒนธรรมในสังคมตนเอง การพัฒนาเด็กที่สอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรมและวิถีชวีิตทางสังคมของเด็กซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกตางกันไปจึงมีความสําคัญ 
 ในโลกที่ความรูและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเปนไปอยางรวดเร็ว  มนุษยไมสามารถจดจําทุก
อยาง อีกทั้งความรูไมไดอยูน่ิงหรือเกิดข้ึนอยางชาพอท่ีจะเรียนรูผานผูรูคนใดคนหนึ่งอีกตอไป  มนุษย
จําตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิตและตองเริ่มตั้งแตแรกเกิด โดยการปลูกฝงให
เด็กมีเจตคติที่ดีตอการรับรู เรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรู กลั่นกรองขอมูล เลือกใชและ
นํามาใชในสถานการณที่  ตนตองการไดอยางเหมาะสม   นอกจากนี้มนุษยยังจําเปนตองมีความสามารถใน
การเรียนรูจากผูอื่นและมีลักษณะที่ทาํใหผูอื่นยินดีที่จะแบงปนความรู ประสบการณ ตลอดจนหยิบยื่น
โอกาสในการเรียนรูให คุณสมบัติที่เอื้อตอการเจริญงอกงามตลอดชีวิตดังกลาวจาํเปนตองปลูกฝงตั้งแต
ปฐมวัยและตองพัฒนาอยางตอเน่ือง   
 
*นิตยา คชภักดี และคณะ. การสงเสริมสขุภาพและพัฒนาการของเด็กโดยการมีสวนรวมของครอบครัวและ 
ชุมชน  
 กรุงเทพ : กราฟกวันเอดเวอรไทซิ่ง, ๒๕๔๕. 



 
๔ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ผานมา พอแม ผูปกครอง และชุมชนเห็นคุณคาของ
การศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลานที่จะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหพอแม ผูปกครอง 
และผูคนในชุมชนจํานวนมากเริ่มมีความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหแกบุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ความ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดดังกลาวกอใหเกิดความคาดหวังและผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพ่ือใหการศึกษาที่จัดโดย
สถานศึกษาทกุแหงมีมาตรฐานทัดเทียมกัน 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจําเปนจะตองมีการนําหลักสูตรลงสูการ
ปฏิบัติเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดอยูในสิ่งแวดลอมของการเรียนรูที่เหมาะสม  ดังน้ันจึงไดมีการกําหนดหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการจัด ประสบการณการเรียนรู ใหผูเกี่ยวของ
สามารถนําหลักสูตรฉบับน้ีไปพัฒนาเด็กไดถูกตองเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน  สอดคลอง
กับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
ปรัชญาการศกึษาปฐมวัย 

 การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง ๕ ป* บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบท
สังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรักความเอื้ออาทร และ ความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม   
 
* ๕  ป  หมายถึง  อายุ  ๕  ป  ๑๑ เดือน  ๒๙  วัน 

หลักการ 

 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเล้ียงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยาง
เหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ  ดังน้ี 

๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย  ทุกประเภท 
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  และวิถีชวีิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม และวฒันธรรมไทย   
๓. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย     
๔. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  
๕. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สําหรับเด็กอายุต่ํากวา ๓ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สําหรับเด็กอายุ ต่ํากวา ๓ ป 

 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากวา ๓ ป จัดขึ้นสําหรับพอแม ผูเลี้ยงดูหรือผูที่
เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพ่ือใชเปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการ
เรยีนรูอยางเหมาะสมกับเด็กเปนรายบุคคล 

จุดหมาย 
 การพัฒนาเด็กอายุต่ํากวา  ๓  ป  มุงสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ   จิตใจ  สังคม 

และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล  เพ่ือใหเด็กมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 

 ๑.  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
 ๒. ใชอวัยวะของรางกายไดคลองแคลวประสานสัมพันธกัน 
 ๓.  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย 

๔.  รับรูและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมรอบตัว 
๕.  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
๖.  ส่ือความหมายและใชภาษาไดเหมาะสมกับวัย 
๗.  สนใจเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว  

คุณลักษณะตามวัย 
 ชวง ๓ ปแรกของชีวิตวัยเด็กเปนชวงระยะที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากสมองของเด็กมี การเจริญเติบโต
และพัฒนาอยางรวดเร็ว พอแมหรือผูเลี้ยงดูจึงควรตระหนักถึงความสาํคัญของพัฒนาการหรือการ
เปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดขึ้นทั้งดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคม  และสติปญญาโดยที่พัฒนาการของเด็กใน
แตละชวงอายอุาจเร็วหรือชากวาเกณฑที่กําหนดตามวุฒภิาวะหรือความพรอมของเด็กและมีการพัฒนาเปน
ลําดับขั้นอยางตอเน่ืองตามวยัถาสังเกตพบวาเด็กไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนในชวงระยะเวลาหนึ่ง พอแม
หรือผูเลี้ยงดู จําเปนตองพาเด็กไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยทันที  คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็กอายุ
ต่ํากวา ๓ ป มีดังน้ี 
  
 
 



 
๘ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
เด็กแรกเกิด – ๒ เดือน 

พัฒนาการดานรางกาย 
• ผงกหัวหันซายขวาในทาคว่าํได 
• พลิกตัวตะแคงขางไดเมื่อนอนหงาย 
• จองมองได   มองเห็นในระยะหาง ๘-๑๒ น้ิว 
• จับถือของไดนาน ๒-๓ นาที 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• ตกใจงาย  เมื่อไดยินเสียงดัง 
• ทําเสียงในคอเบาๆเมื่อรูสึกพอใจ 

พัฒนาการดานสังคม 
• สบตา จองหนาแม 
• ย้ิมได 
• หยุดรองไหเมื่อมีคนอุม 
• ชอบใหมีคนเลนดวย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• หยุดฟงหันหาเสียง 
• ทําเสียงออแอ 
• ใชเสียงรองที่ตางกันเมื่อหิวหรือเจ็บ 
• สนใจมองใบหนาคนมากกวาส่ิงของ 

เด็กอายุ  ๒-๔ เดือน 
พัฒนาการดานรางกาย 

• ชันคอในทาคว่าํได   
• เหยียดขายันพ้ืนไดเมื่อจับยืน   
• เร่ิมควาจับส่ิงของ 
• มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวซาย/ขวา  บน/ลาง ได 

 
 
 



 
๙ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• ย้ิมงาย  หัวเราะเสียงดังเมื่อพอใจ 
• แสดงอารมณ ความรูสึกทางสีหนา 

พัฒนาการดานสังคม 
• รองไหเพ่ือบอกความตองการ  เงียบเสียงเมื่อเห็นหนาคน 
• สงเสียงโตตอบเสียงพูดและรอยยิ้มของแม 
• สนใจมองและยิ้มใหกับตนเองในกระจก 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• จําหนาแมและคนในครอบครัวได 
• สงเสียงออแอ พยายามทําเสียงตางๆในคอ 
• หยุดฟงเสียง หันตามเสียงเคาะ 
• สนใจจองมองสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือมีเสียง 

 
เด็กอายุ  ๔-๖ เดือน 

พัฒนาการดานรางกาย 
• นอนคว่ํา ยกศีรษะ ยันหนาอกไดสูง 
• น่ังไดโดยพอแมตองประคอง 
• คืบ  พลิกคว่ําพลิกหงาย 
• มองตามสิ่งที่ผานไปเร็วได 
• ไขวควา ใชมือควาหยิบของไดมากขึ้น 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• สงเสียงแสดงอารมณตาง ๆ 
• รูจักแสดงปฏิกิริยาตอตานเมื่อไมพอใจ 

พัฒนาการดานสังคม 
• หันหาเสียงเรียกชื่อ 
• ย้ิมใหคนอื่น 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• จําหนาแมและคนคุนเคยได 
• สงเสียงตามเมือ่ไดยินเสียงพูดหรือมีใครมาพูดดวย 
• เขาใจคําเรียกชื่อคนหรือส่ิงของงายๆ 



 
๑๐ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

• ชอบมองสํารวจสิ่งของ  สนใจรายละเอียดตางๆ 
 

เด็กอายุ  ๖- ๘  เดือน 

พัฒนาการดานรางกาย 
• หันหนาและเอี้ยวตัวไปมาไดดี 
• น่ังทรงตัวไดเอง 
• ลุกขึ้นน่ังเองได 
• ยกตัวในทาคลาน 
• คลานได 
• เอื้อมมือหยิบของดวยมือขางเดียว 
• เปลี่ยนมือถือของได 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• ผูกพันกับพอแม หรือผูเลี้ยงดูใกลชิด 
• เร่ิมกลัวคนแปลกหนา 
• แสดงอารมณเปดเผยตามความรูสึก 
• รูจักแสดงทาทางดีใจ หัวเราะ อาย 

พัฒนาการดานสังคม 
• เลียนแบบกิริยาทาทางของคน 
• แสดงออกถึงการรับรูอารมณและความรูสึกของผูอื่น 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• พยายามเลียนแบบเสียงตางๆ ที่ไดยิน 
• พูดคุยคนเดียว 
• ทําเสียงซํ้า ๆ เชน มามา  หมํ่าหม่าํ  
• ชอบสํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัวโดยเอาเขาปาก 
• สนใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆของสิ่งของ 

 
เด็กอายุ  ๘-๑๒  เดือน 

 
พัฒนาการดานรางกาย 

• คลานไดคลอง คลานขึ้นบันไดได      



 
๑๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

• น่ังตัวตรงได 
• เกาะยืนไดชวงส้ันๆ   
• เกาะเดินได 
• ยืนไดชั่วครู และนั่งลงจากทายืนได 
• หยิบของใสถวยและหยิบออกได 
• หยิบของชิ้นเล็กดวยน้ิวหัวแมมือและนิ้วชีไ้ด 
• ตบมือ โบกมือได 
• ใชมือทั้งสองขางทาํงานคนละอยางได 
• มองตามของตก 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• เร่ิมรูจักทําตามใจตนเอง 
• ผูกพันกับผูเลี้ยงดูใกลชิด 

พัฒนาการดานสังคม 
• ติดแม  กลัวการแยกจาก 
•  เขาใจทาทางและสีหนาคนอื่น 
• กลัวคนแปลกหนาและสถานที่ใหม ๆ 
• เลียนแบบสีหนา ทาทางและเสียง 
• ช้ีบอกความตองการได 
• ใหความรวมมือเมื่อแตงตัว 
• แยกตัวเองและเงาในกระจกได 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• รูจักเช่ือมโยงคําพูดกับการกระทํา เชน “ไม”  จะสั่นหัว   
      “บาย บาย” จะโบกมือ 
• ชอบฟงคําซํ้าๆ เสียงสูงๆต่ําๆ  
• รูวาคาํตาง ๆ เปนสัญลักษณของวัตถุน้ัน ๆ เชน ถาพูดวานกจะชี้ไปท่ีทองฟา                             
• เร่ิมพูดเปนคําๆ ไดบาง เชน พอ แม 
• เรียนรูคําใหมเพ่ิมขึ้น 
• คนหาของที่ปดซอนจากสายตาได 

 



 
๑๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

เด็กอายุ  ๑๒-๑๘ เดือน 
พัฒนาการดานรางกาย 

• ลุกขึ้นยืนเองได 
• เดินไดเอง 
• ข้ึนบันไดโดยมีคนจูง 
• เร่ิมวิ่งได   
• เลนกลิ้งลูกบอลเบา ๆ ได 
• ถอดเสื้อผางายๆ เองได เชน กางเกงเอวรูด  ถุงเทา 
• กมลงหยิบของที่พ้ืนไดโดยไมหกลม 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• พยายามทําส่ิงตางๆดวยตนเอง  ขัดใจจะโกรธ 
• แสดงทาทางพอใจเมื่อไดยินเสียงเพลง เชน โยกตัวไปตามจังหวะเพลง 
• อารมณเปล่ียนแปลงงาย  ชอบขวางของเวลาโกธร 

พัฒนาการดานสังคม 
• เขาใจทาทางและสีหนาคนอื่น 
• สนใจการกระทําของผูใหญ 
• เร่ิมชวยเหลือตนเองได 
• ชอบเลนคนเดียว แตมีผูใหญในสายตา 
• หวงของ 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• รูจักชื่อตนเอง 
• แสดงความคิดและจินตนาการ 
• เร่ิมเปลงเสียงหรือกลาวคาํพูดเกี่ยวกับการกระทําที่ทําอยู 
• เขาใจคาํพูดงายๆได 
• พูดเปนคํา ๆไดมากขึ้น 
• ทักทายโดยการใชเสียงพรอมทาทางอยางเหมาะสม 
• สนใจสํารวจสิง่รอบตัว 
• ลองผิดลองถูกเพ่ือแกปญหา 
• ขีดเขียนเสนยุงๆได 



 
๑๓ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

เด็กอายุ  ๑๘-๒๔  เดือน 
พัฒนาการดานรางกาย 

• เดินไปขางหนาหรือดานขาง 
• เดินถอยหลัง 
• กระโดดสองขาอยูกับที่ได 
• เดินขึ้นบันได โดยจับราว 
• ดึงหรือผลักส่ิงของขณะเดิน 
• ใชขอมือไดมากขึ้น เชน หมุนมือ หมุนส่ิงของ ฯลฯ 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• กลัวความมืด กลัวเสียงดัง  กลัวการถูกทิ้งใหอยูคนเดียว 
• ใชคําพูดแสดงอารมณ เชน ไมเอา  ออกไป 
•  ตองการความเปนตัวของตัวเอง ตอตานคาํส่ัง 

พัฒนาการดานสังคม 
• ใชชอนตักอาหารเองได   แตหกเลอะเทอะบาง 
• ด่ืมนํ้าจากแกวไดเอง 
• ชอบมีสวนรวมในงานบาน 
• บอกสิ่งที่ตองการดวยคําพูดงายๆได 
• รูจักการขอ 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• พูดคําตอกัน เชน ไปเที่ยว  กินขาว ฯลฯ 
• เลียนแบบคําพูดที่ผูใหญพูด 
• ชอบฟงนิทานเรื่องส้ัน ๆ  
• พยายามทําตามคําส่ัง  
• มีความเขาใจเรื่องเวลาจาํกัดมาก รูแตเพียง เดี๋ยวน้ี เดี๋ยวกอน 
• เรียกหรือชี้สวนตาง ๆ ของรางกายได 
• เร่ิมจําช่ือวัตถส่ิุงของที่พบเห็นบอยๆได 
• ขีดเขียนเสนตางๆ แตยังไมชัดเจน 
• วางของซอนกันได ๓ ชั้น 
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เด็กอายุ  ๒๔-๓๖ เดือน 
พัฒนาการดานรางกาย 

•  วิ่งคลองขึ้นแตไมสามารถหยุดไดทันที 
• เดินถอยหลังได 
• เดินขึ้นลงบันไดไดเองโดยวางเทาทั้ง ๒ ขางบนบันไดขั้นเดียว 
• สลับเทาขึ้นบันไดไดเมื่ออายุยาง ๓ ป 
• หยิบของชิ้นเล็ก ๆได แตหลุดมืองาย 
• จับดินสอแทงใหญ ๆ ไดดวยน้ิวช้ีและน้ิวหัวแมมือ 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• แสดงอารมณความรูสึกตางๆดวยคําพูด 
• มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง เมื่อไดรับการยอมรับหรือชมเชย 
• มีความเปนตัวของตัวเอง 

พัฒนาการดานสังคม 
• เลนรวมกับคนอื่น แตตางคนตางเลน 
• เร่ิมรูจักเลนเปนกลุมกับเด็กอื่น 
• พยายามชวยตวัเองในเรื่องการแตงตัว 
• รูจักขอและเริ่มรูจักให 
• เร่ิมรูจักรอคอย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• มีชวงความสนใจกับของบางอยางไดนาน ๓-๕ นาที    
• ชอบดูหนังสือภาพ   
• ชอบฟงบทกลอน   นิทาน คําคลองจอง 
• สนใจคนควา สํารวจสิ่งตาง ๆ  
• เร่ิมประโยคคําถาม “อะไร” 
• สนใจอยากรูอยากเห็นส่ิงรอบตัว  
• ขีดเขียนเสนตรงเปนแนวดิ่งได 
• วางของซอนกันได ๔-๖ ชั้น 

  



 
๑๕ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

สาระการเรยีนรู 
 เด็กอายุตํ่ากวา ๓ ปสามารถรับรูและเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวไดตั้งแตเกิด พอแมหรือผูเลี้ยงดูถือเปน
บุคคลสําคัญที่สุดในการชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที ่โดย
วางรากฐานการเรียนรูจากประสบการณตรง ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆที่อยูใกลตัวและกับส่ิงแวดลอม
รอบตัวในชีวติประจาํวัน ซ่ึงเดก็จะรับรูและเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และการเคลื่อนไหว จากเรื่องที่งาย
ไปสูเร่ืองที่ซับซอนมากขึ้น ตามความสามารถของวัย การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กใหเหมาะสมกับความ
ตองการ  ความสนใจ   พัฒนาการ  และความสามารถของเด็กจึงจําเปนตองคํานึงถึงประสบการณสําคัญและ
สาระที่เด็กในวัยน้ีควรเรียนรู  ตลอดจนสงเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  เ พ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนรูที่จะ
เชื่อมโยงความคิดในระดับที่สูงขึ้นตอไป  

 สาระการเรยีนรูกําหนดเปน    ๒   สวน   ดังน้ี 
 ๑. ประสบการณสําคัญประสบการณสําคัญเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดข้ึนในตัวเด็ก เพ่ือพัฒนา    
เด็กทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตหรือชวงระยะปฐมวัย 
มีความสําคัญเปนพิเศษ เ น่ืองจากเปนรากฐานของพัฒนาการกาวตอไปของชีวิตบุคคลแตละคน     ตลอด 
จนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถ แรงจูงใจ  ใฝ เ รียนรู  ใฝ ดี  และความกระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเองของเด็ก ที่จะสงผลตอเน่ืองจาก  ชวงวัยเด็กไปสูวัยรุนและวัยผูใหญ ประสบการณสําคัญจะเกี่ยวของกับการจัด
สภาพแวดลอมทุกดานที่กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับส่ิงตางๆ  
รอบตัวในวิ ถี ชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก  อันจะสั่งสมเปนทักษะ พ้ืนฐานที่จาํเปนตอการเรียนรู  
และสามารถพัฒนาตอเ น่ืองไปสูระดับที่ สูงขึ้น  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย   
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา ประกอบดวยการอบรมเลี้ยงดูของพอแมหรือผูเลี้ยงดูในการสนับสนุน          
ใหเด็กไดมีประสบการณดวยการใชประสาทสัมผัสท้ัง๕  การเคล่ือนไหวสวนตางๆของรางกาย  การ สราง
ความรัก ความผูกพันกับคนใกลชิด การปฏสัิมพันธกับผูคนและสิ่งตางๆรอบตัว และการรูจักใชภาษาสื่อ
ความหมาย ดังน้ันการฝกทักษะตางๆผานการปฏิบัติกิจวัตรประจาํวันและการเลนเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูจาก 
การเลียนแบบลองผิดลองถูก สํารวจ ทดลอง และลงมือกระทําจริง การปฏิสัมพันธกับวัตถุส่ิงของบุคคล และ
ธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบรบิทของสภาพแวดลอมจําเปนตองมกีารจัดประสบการณสําคัญแบบองครวมท่ียึดเด็ก
เปนศูนยกลาง   ดังตอไปนี้  
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 ๑.๑ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส
พัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ (กลามเน้ือแขน-ขา-ลําตัว) กลามเนื้อเล็ก (กลามเนื้อมือ-น้ิวมือ) และการประสาน
สัมพันธระหวางกลามเน้ือและระบบประสาท (กลามเนื้อมือ-ประสาทตา) ในการทํากิจวัตรประจาํวันหรือทํา
กิจกรรมตางๆ เชน การเคล่ือนไหวสวนตางๆของรางกายตามจงัหวะดนตรี    การเลนเครื่องเลนสัมผัส   การ
เลนออกกําลังกลางแจง เปนตน   
 ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม ประกอบดวย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การประสาน
สัมพันธของกลามเนื้อและระบบประสาท เ ด็กควรมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรมและการเลนใน
สภาพแวดลอมใกล ตัว  ไดรับประสบการณการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก  และฝกการ
ประสานสัมพันธระหวางแขนกับขา มือกับปาก มือกับตาไปดวยกัน 

 ๑.๒ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพฒันาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กได
แสดงออกทางอารมณและความรูสึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส ไดพัฒนาความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ใน ชีวิตประจําวัน เชน เลน ฟงนิทาน ทองคํา
คลองจอง รองเพลง เปนตน  
 ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม ประกอบดวย การรับรูอารมณหรือความรูสึกของตนเอง การ
แสดงอารมณที่เปนสุข การควบคุมอารมณและการแสดงออก พอแมหรือผูเลี้ยงดูเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญ
อยางย่ิงในการทําใหเด็กรูสึกเปนท่ีรัก อบอุน ม่ันคง  เกิดความรูสึกปลอดภัยไววางใจ ซ่ึงจะสงผลใหเด็กสราง
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น  
 ๑.๓ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพฒันาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวในชีวิตประจาํวัน ไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน เลนอยาง
อิสระ เลนรวมกลุมกับผูอื่น แบงปนหรือให รูจักรอคอย ใชภาษาบอกความตองการ ชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาํวันได 
 ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม ประกอบดวย  การชวยเหลือตนเอง การปรับตัว  อยูในสังคม 
เด็กควรมีโอกาสไดเลนรวมกลุมหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไมวาจะเปนเด็กวัยเดียวกันหรือตางวัย เพศ
เดียวกันหรือตางเพศหรือผูใหญอยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนฝกใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวนัตามวัยที่
เด็กสามารถทําได 
 
 ๑.๔    ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพฒันาการดานสติปญญา  เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรู
และเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวในชีวิตประจาํวันผานประสาทสมัผัสทั้ง ๕ และการเคลื่อนไหว  ไดพัฒนาการใช
ภาษาสื่อความหมายและความคิด รูจักสังเกตคุณลักษณะตางๆไมวาจะเปนสี ขนาด รูปราง รูปทรง ผิวสัมผัส 
จดจําชื่อเรียกสิ่งตาง ๆ รอบตัว   มีการฝกการใชอวัยวะรับสัมผัสตางๆ ไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และผิวหนังใน
การแยกแยะสิ่งที่รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความเหมือน  ความแตกตาง  และมิติสัมพันธ  



 
๑๗ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม ประกอบดวย การสังเกต การฟง การคิด การแกปญหา และภาษา  
เด็กควรไดรับการชี้แนะใหรูจักคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งตางๆรอบตัว สังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มี
สีสันและรูปทรงที่แตกตางกัน  เด็กควรไดฝกการฟงเสียงตางๆ รอบตัว  โดยเฉพาะเสียงพูดหยอกลอโตตอบของ
พอแมหรือผูเลี้ยงดู เพ่ือกระตุนใหเด็กออกเสียงและเลียนเสียงจนพฒันาเปนคําพูดที่ส่ือความหมายไดมากขึ้น 
เด็กควรมีโอกาสสาํรวจ  คนควา ทดสอบทดลองวัตถุส่ิงของที่เปนของจริง ส่ิงของที่เลียนแบบของจริง และ
ส่ิงของที่ไมมีรูปแบบชัดเจน ตลอดจนฝกใหเด็กไดคิดวางแผน คิดตัดสินใจ หรือคิดแกปญหาในเรื่องที่งายๆ
ดวยตนเอง และใหเด็กไดแสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสรางสรรคตางๆออกมาเปนภาพวาดหรือบอกเลา
เรื่องราวตางๆตามความสามารถของวัย 

๒.  สาระที่ควรเรียนรู 
          สาระทีจ่ะใหเด็กอายุต่าํกวา ๓ ป เรียนรูควรเปนเรื่องทีอ่ยูใกลตัวเด็กเปนลําดับแรก  แลวจึงขยายไป
ถึงเรื่องที่อยูไกลตัวเด็ก  ซ่ึงขอมูลที่เด็กเริ่มตนเรียนรูมาจากการพูดคุยโตตอบ  ชี้ชวนใหดู สอน หรือพูดบอก 
โดยพอแมหรือผูเลี้ยงดู ใหเด็กรูจักชื่อเรียกและคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ใกลตัวเด็ก  สาระที่ควรเรียนรูมีดังน้ี 

๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักช่ือของตนเอง เริ่มตนจาก ช่ือเลน ไดรูจัก
รูปราง หนาตาและชื่อเรียกสวนตางๆของรางกาย ตลอดจนไดสํารวจความสามารถของตนเองในการทําส่ิง
ตางๆได เชน คลานได หยิบของได เปนตน 
  ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรจะมีโอกาสรูจักช่ือของพอแม 
พ่ีนองและบุคคลตางๆในครอบครวั ตลอดจนมีโอกาสไดพบปะ พูดคุย ทําความรูจักกับชื่อเรียกหรือสรรพ
นามแทนตัวของญาติหรือผูเล้ียงดู รวมทั้งมีปฏิสัมพันธกับผูคนในครอบครัว ชุมชนและสังคม-วัฒนธรรมที่
อยูใกลตัวในชีวิตประจําวัน เชน เลนกับพ่ีนองในบาน ไปตลาดกับแม เปนตน 
 ๒.๓ ธรรมชาตริอบตวั เด็กควรจะไดรูจักชื่อส่ิงมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตรอบตวั           รวมทั้ง
มีการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอยางงายๆของสิ่งตางๆในธรรมชาติท่ีพบเห็นในชีวิตประจาํวนัจากการ
ชี้แนะหรือสํารวจ 
  ๒.๔ ส่ิงตางๆรอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักชื่อของวัตถุส่ิงของ เครื่องใชหรือของเลนท่ีอยู
รอบตัว รวมทัง้มีการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอยางงายๆของสิ่งตางๆที่อยูใกลตวัเด็ก เชน สี รูปราง 
รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส เปนตน 

การจัดประสบการณ 
   การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา  ๓  ป  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูจาก       
ประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ไดพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  
และสติปญญา  ซ่ึงสามารถจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน  ดังน้ี 

 ๑. หลักการจัดประสบการณ  ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญตอไปนี้ 



 
๑๘ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

   ๑.๑  เลี้ยงดูเด็กใหมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย 
๑.๒ มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กดวยวาจาและทาทีที่อบอุนเปนมิตร 
๑.๓ จัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติ ความตองการและ 

         พัฒนาการของเด็ก 
๑.๔ จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูตามวัยของเด็ก         
๑.๕ ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  
๑.๖ ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

๒.  แนวการจัดประสบการณ  
๒.๑ ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกายและ 

                   จิตใจของเด็ก 
 ๒.๒ สรางบรรยากาศของความรัก   ความอบอุน ความไววางใจ และความ 
        ม่ันคงทางอารมณ 
 ๒.๓ จัดประสบการณตรงใหเด็กไดเลือก ลงมือกระทําและเรียนรูจาก 

       ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕ และการเคลื่อนไหวผานการเลน 
 ๒.๔ เปดโอกาสใหเด็กมีปฏสัิมพันธกับบุคคลที่แวดลอมและส่ิงตางๆ  รอบตัวเด็ก 

             อยางหลากหลาย 
๒.๕ จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชและของเลนที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก    
๒.๖ ใชการสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
๒.๗ ใหครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู 
        ใหกับเด็ก 

  ๓. การจัดกิจกรรมประจําวัน 
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุต่ํากวา ๓ ป  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางรากฐานการเรียนรูและการ

พัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การจดักิจกรรมควรจัดให
สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัย โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู
ผานการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจาํวันและการเลนของเด็กตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับวัย  ดังน้ี 
 ๓.๑ การฝกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยท่ีดี เปนกิจกรรมที่สรางเสริมสุขนิสัยที่ดีในเร่ืองการ
รับประทานอาหาร การนอน การทําความสะอาดรางกาย การขับถาย   ตลอดจนปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีใน
การดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทที่สุภาพ นุมนวลแบบไทย  
 ๓.๒ การใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ เปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนการรับรูผาน ประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ ในการมองเห็น   การไดยินเสียง   การลิ้มรส การไดกลิ่น   และการสัมผัสจับตองส่ิงตางๆ ทีแ่ตกตางกัน



 
๑๙ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ในดานขนาด   รูปราง   ความยาว   สี นํ้าหนัก และผิวสัมผัส เชน การเลนมองตนเองกับกระจกเงา   การเลนของ
เลนที่มีพ้ืนผิวแตกตางกัน เปนตน 
  ๓.๓ การฝกการประสานสัมพันธระหวางมือ-ตา เปนกิจกรรมที่ฝกความ     แข็งแรงของ
กลามเน้ือมือ น้ิวมือใหพรอมที่จะหยิบจับ ฝกการทํางานอยางสัมพันธกันระหวางมือและตา รวมทั้งฝกใหเด็ก
รูจักคาดคะเน หรือกะระยะทางของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกลกับไกล เชน มองโม
บายสที่มีสีและเสียง รอยลูกปด เลนพลาสติกสรางสรรค เลนหยอดบล็อกรูปทรงลงกลอง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล 
ตักนํ้าหรือทรายใสภาชนะ เปนตน 
   ๓.๔   การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เปนกิจกรรมที่สงเสริมการใชกลามเนื้อแขนกับขา 
มือกับน้ิวมือ และสวนตางๆของรางกายในการเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายทุกสวน โดยการจัดใหเด็ก
เคลื่อนไหวกลามเน้ือใหญ-เล็ก ตามความสามารถของวัย เชน คว่ํา คลาน   ยืน เดิน เลนน้ิวมือ   เคลื่อนไหว
สวนตาง   ๆ   ของรางกายตามเสียงดนตรี   วิ่งไลจับ   ปนปายเครื่องเลนสนาม   เลนชิงชา มาโยก ลากจูงของ
เลนมีลอ ขี่จักรยานสามลอ เปนตน 

๓.๕    การสงเสริมดานอารมณ จิตใจ    เปนกิจกรรมที่สงเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนอง
ความตองการของเด็กดานจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและมี
ความสุข เชน อุม โอบกอด ตอบสนองตอความรูสึกที่เด็ก แสดงออก เปนตน 
   ๓.๖ การสงเสริมทักษะทางสังคม เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางความสัมพันธกับพอแม 
ผูเลี้ยงดู และบคุคลใกลชิด โดยการพูดคุยหยอกลอหรือเลนกับเด็กหรือ       พาเด็กไปเดินเลนนอกบาน 
พบปะเด็กอื่นหรือผูใหญ เชน เลนจะเอ พาไปบานญาติ เปนตน 

  ๓.๗ การสงเสริมทักษะทางภาษา เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดเปลงเสียงเลียนเสียงพูดของผูคน 
เสียงสัตวตางๆ รูจักช่ือเรียกของตนเอง ชื่อพอแมหรือผูคนใกลชิดและชื่อส่ิงตางๆรอบตัว ตลอดจนรูจักส่ือ
ความหมายดวยคําพูดและทาทาง เชน ชี้ชวนและสอนใหรูจักช่ือเรียกสิ่งตางๆจากของจริง เลานิทานหรือรอง
เพลงงาย ๆใหฟง เปนตน 

  ๓.๘   การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดแสดงออก
ทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เชน ขีดเขียนวาดรูป เลนสมมติ ทํากิจกรรมศิลปะ   เลนของเลนสรางสรรค เปน
ตน 

 
  



 
๒๐ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุต่าํกวา ๓  ป  ควรประเมินทุกชวงอายุ เพราะ เด็กเล็กมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและสมองอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงขวบปแรกและมีความเสี่ยงตอสภาพความ
ผิดปกติตางๆ  จึงจาํเปนตองเฝาระวังและตดิตามดูแลอยางใกลชิด  พอแม ผูเลี้ยงดูหรือผูที่เกี่ยวของกับการ
อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก  ควรสังเกตพัฒนาการเด็กจากคุณลักษณะตามวัย  โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเด็กแตละคน หากพบความผิดปกติ ตองรีบพาไปพบแพทยหรือผูที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพ่ือหาทางแกไขหรือบําบัด ฟนฟูโดยเร็วที่สุด โดยมีหลักในการประเมิน
พัฒนาการ  ดังน้ี 

๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดาน 
๒. ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง 
๓. ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย  ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็กใน           
      กิจกรรมตางๆและกิจวัตรประจาํวันหรือสัมภาษณผูใกลชิดกับเด็ก 
๔. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของกรมอนามัย                   
       กระทรวงสาธารณสุข หรือของหนวยงานอ่ืน 
๕. นําผลที่ไดจากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพ่ือเปดโอกาสให 
      เด็กเรียนรูและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

 
การใชหลักสูตร 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  พอแม  ผูเลี้ยงดูหรือผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก จะนาํ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณของหลักสูตร ที่มุงเนนการอบรม
เลี้ยงดูและสงเสริมการเรียนรู     ควรดําเนินการดังน้ี  

๑. การใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง  ๓ ปควรไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแมหรือบุคคลในครอบครัว    แต
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   ทําใหตองออกไปทํางานนอกบาน   ประกอบกับ
ครอบครัวสวนใหญมักจะเปนครอบครัวเด่ียว พอแมตองนําเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยซ่ึงเปรียบเสมือนบานที่สองของเด็ก     ดังน้ันผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผูเกี่ยวของ
ในการเลี้ยงดูเด็กควรดําเนินการใช หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามปรัชญาและ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุงเนนการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน รวมทั้งการ
ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน   และทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก    ดังน้ัน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรจัดใหมีการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังน้ี 

๑.๑ การเตรียมการใชหลักสูตร 



 
๒๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

  ๑.๑.๑ ศึกษารวบรวมขอมูลดานตางๆ เชน วิธีการอบรมเลี้ยงดูและความตองการของพอแม 
ผูปกครอง วัฒนธรรมและความเชื่อของทองถิ่น ความพรอมของสถาน-พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ฯลฯ นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือกําหนด          เปาหมายการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
แตละชวงอาย ุ
   ๑ .๑ .๒  จัดหาผู เลี้ ยงดู เด็กหรือผูสอนท่ีมีความรู  ความสามารถและ        
ประสบการณ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาเด็ก และจัดใหมีเอกสารหลักสูตรและคูมือตางๆอยางเพียง
พอท่ีจะใชเปนแนวทางดาํเนินงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย และมีความเขาใจในเปาหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางชัดเจน 

 ๑.๒.  การดําเนินการใชหลักสูตร 
  การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามปรัชญา   หลักการ และ
จุดหมาย  มีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 
 

๑.๒.๑    การจดัทําสาระของหลักสูตร ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
• ศึกษาจุดหมายหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรระบุถึง

ความสามารถหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองเกิดขึ้นหลังจากเด็กไดรับประสบการณที่ เหมาะสมในแตละชวงอายุ 
• กําหนดสาระที่ควรเรียนรูในแตละชวงอายุอยางกวางๆใหครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง ๔  ดาน โดยผานประสบการณสําคัญและมลํีาดับข้ันตอนของ           การเรียนรูจากงายไปหา
ยาก หรือจากสิ่งใกลตัวไปไกลตัว 

• จัดทําแผนการจัดประสบการณพรอมส่ือการเรียนรู โดยคํานึงถึงความยาก
งายตอการรับรูและเรียนรูตามความสามารถของเด็กแตละวัยและความแตกตางทางสงัคม-วัฒนธรรมโดย
อาจประยุกตใชส่ือที่ทําขึ้นเองได 

 ๑.๒.๒ การจัดประสบการณสําหรับเด็กตองมุงเนนการจดัประสบการณที่ยึดเด็กเปนสําคัญ 
โดยคํานึงถึงการพัฒนาเด็กโดยองครวม การจัดกิจกรรมตางๆตามกิจวัตรประจาํวันและการบูรณาการผาน
การเลน 
  ๑.๒.๓ การสรางบรรยากาศการเรียนรู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองจดับรรยากาศที่
อบอุนคลายบานหรือครอบครัว ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก    
รวมทั้งจัดใหมีส่ือและอุปกรณตางๆที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือสนับสนุนใหเด็กไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพและเรียนรูอยางมีความสุข 
  



 
๒๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
๒. การใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับพอแมหรือผูเล้ียงดู 
 พอแมทุกคนมีวิธีการและความเชื่อในการอบรมเลี้ยงดูลูกแตกตางกันไปตาม แนวความคิดและ
สภาพแวดลอมของทองถิ่นที่ตนเองอยูอาศัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ฉบับน้ีจะเปนแนวทางใหพอแมหรือ
ผูเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใชในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดาน
ของเด็กใหเจริญเติบโตและพัฒนาเหมาะสมกับวัย ซ่ึงมีขอแนะนําในการใช ดังน้ี 

๒.๑ ศึกษาปรัชญา หลักการ และจุดหมายของหลักสูตร เพ่ือทําความเขาใจกับแนวทางการ
พัฒนาเด็กอยางมีคุณภาพโดยยึดเด็กเปนสําคัญ 
๒.๒ ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยและการเรียนรูอยางมีความสุข 
๒.๓ อบรมเลี้ยงดูและจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสมกับวัย โดยดูจากสาระ
การเรียนรูและการจัดประสบการณ 
๒.๔ ติดตามประเมินพัฒนาการทุกดานของเด็ก โดยการสังเกตและบันทึก การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามชวงอายุท่ีกําหนด รวมถึงการเฝาระวังปญหาพัฒนาการที่ลาชาหรือความผิดปกติที่
อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ถาพบวาเด็กมีพัฒนาการชากวาปกติ ควรปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
เพ่ือชวยเหลือเด็กตอไป  
๒.๕ ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เด็กแตละคนมีพัฒนาการ เร็ว ชาตางกัน พอแม
หรือผูเลี้ยงดูไมควรเปรียบเทียบกับเด็กอื่น หรือเลือกปฏิบัติตอเด็กเฉพาะคน แตควรจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการดานท่ีบกพรองหรือดานที่เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู 

  
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป) สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคใหเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแตละประเภท โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุตํ่ากวา ๓ ป 
มีความเสี่ยงตอสภาพความผิดปกติ พอแมหรือผูเลี้ยงดูตองเฝาระวังอยางใกลชิด หากพบความผิดปกติตอง
ชวยเหลือบําบัด ฟนฟูโดยเร็วที่สุด 
  
การเชื่อมตอของการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป) กับการเรียนรูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 กอนที่เด็กอายุต่ํากวา ๓ ปจะเขาสูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการเตรียมตัว พอแม ผูเลี้ยงดู หรือผู
ที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กในการสรางรอยตอการเรียนรูของเด็กที่ไดประสบการณจาก
บานสูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะเด็กจะตองปรับตัวในการสรางความสัมพันธกับบุคคล สถานที่ และ
ส่ิงแวดลอมที่แตกตางไปจากบานการเชื่อมตอซ่ึงจะมีผลใหเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูและการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรปฏบิัติดังน้ี 



 
๒๓ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ๑. ครอบครัว  
  ๑.๑ รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับตัวเด็ก เปนส่ิงสําคัญมากในการสงตอการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็ก ขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กไดแก  
   ๑.๑.๑ ขอมูลดานการเจริญเติบโตทางรางกาย ไดแก ขนาด ความยาวเสนรอบ
ศีรษะ นํ้าหนัก สวนสูงควรอยูในเกณฑปกติ หากพบวามีความผิดปกติ เชน                                         
นํ้าหนักนอยอยูในเกณฑอันตราย ตองรีบแกปญหาโดยปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข 
   ๑.๑.๒ ขอมูลดานพัฒนาการของเด็ก ไดแก ความสามารถดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา  
   ๑.๑.๓ ขอมูลดานสุขภาพและประวัติการเจ็บปวย ไดแก ภาวะโภชนาการ ประวัติ
การไดรับภูมิคุมกันโรค บันทึกการเจ็บปวยในแตละชวงวัย 
  ๑.๒ บทบาทพอแม ผูเลี้ยงดู หรือผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเล้ียงดูและพัฒนาเด็ก          
มีดังน้ี 
   ๑.๒.๑ ตองมีความพรอมในการใหขอมูลพ้ืนฐานของเด็ก โดยให             
รายละเอียดตามผลการบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ของหนวยงานอื่น  
   ๑.๒.๒ เปนแบบอยางที่ดีของเด็กในการใชชีวิตครอบครัวอยางอบอุนมั่นคง มีการ
ส่ือสารทางบวกระหวางสมาชิกในครอบครัว มีการปฏิบติัตอกันดวยความรัก ความเอื้ออาทร และการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการใชเหตุผลในการแกปญหาตางๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต 
   ๑.๒.๓ ตองพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผานเกณฑมาตรฐานตาม
มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา ๓ ป 
   ๑.๒.๔ ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะรวมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการ
สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กตามวัย 
   ๑.๒.๕ ใหความรวมมอื ปฏิบัติตามคาํแนะนําของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดู
เด็กดวยการใหความรัก ความอบอุน ความเอื้ออาทร ความปลอดภัย และ    สงเสริมใหเด็กมีอิสระในการทํา
ส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ตลอดจนสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการและความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
   ๑.๒.๖ ประสานความรวมมือระหวางบานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๑.๒.๗ สรางความคุนเคยระหวางเดก็กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                   
กอนที่จะใหเด็กเขารับการอบรมเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ๒.๑ บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 



 
๒๔ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

   ๒.๑.๑ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองตระหนักถึงการสราง
บรรยากาศของความรัก ความอบอุน มีความเปนมิตร มีความเมตตาตอเด็กและ            ชวยสงเสริมใหเด็ก
เกิดความไววางใจผูอื่น อันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการปรับตัวเขากับ            สภาพแวดลอมใหม 
   ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรเปนแบบอยาง    ที่ดีใหกับ
เด็ก เชน มีความเมตตา มีการใชภาษาที่สรางสรรค มีกิริยามารยาทสภุาพ ใชเหตุผลมากกวาอารมณ ฯลฯ 
  ๒.๒ การจัดกิจกรรม 
   ๒.๒.๑ จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กเกิดความคุนเคยกับส่ิงแวดลอมใหม ทั้งใน
ดานบุคคล ไดแก ครู เด็ก และบุคลากรอื่น ดานสถานที่ วัสดุอุปกรณตางๆ      รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูให
โอกาสเด็กไดทํากิจกรรมดวยตนเอง จัดเตรียมของเลนและสื่อเพ่ือการเลน ใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลอง
ส่ิงใหมๆ ตามลําพังและเปนกลุมในสถานที่ปลอดภัย แตไมควรละทิ้งใหเด็กอยูตามลําพัง 
   ๒.๒.๒ ใหคําชมเมื่อเดก็ทําถูกตอง แตไมลงโทษหรือดุวาอยางรุนแรงเมื่อทําไมถูก
และควรอธิบายใหเด็กเขาใจ 
   ๒.๒.๓ จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทุกดาน และสงเสริมใหเด็กรูจักชวยเหลือ
ตนเองตามโอกาส  
   ๒.๒.๔ จัดกิจกรรมที่สรางสัมพันธภาพระหวางบานกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางสม่ําเสมอจนเกิดความใกลชิดระหวางบานกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  



 
๒๕ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ป 

  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปเปนการจัดการศึกษา ในลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตามวัย
และความสามารถของแตละบุคคล 

 จุดหมาย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป มุงใหเด็กมีพัฒนาการ ดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา  ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล จึง
กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 

๑.  รางกายเจริญเติบโตตามวยั  และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒.  กลามเนื้อใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

๓.  มีสุขภาพจติดี  และมีความสุข 
๔.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
๕.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักการออกกําลังกาย 
๖.  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
๗. รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย 
๘.  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙.  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
๑๑. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
๑๒. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู  

คุณลักษณะตามวัย 
  คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวยัหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยน้ัน ๆ   
ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอาย ุ ๓-๕ ป เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณ
ใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวาง
บุคคล เพ่ือนําขอมูลไปชวยในการพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพ   พัฒนาการเด็กในแตละ
ชวงอายุอาจเร็วหรือชากวาเกณฑที่กําหนดไวและการพัฒนาจะเปนไปอยางตอเน่ือง ถาสังเกตพบวาเด็กไมมี



 
๒๗ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ความกาวหนาอยางชัดเจนตองพาเด็กไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยเพ่ือชวยเหลือและแกไขไดทันทวงที                 
คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็กอายุ ๓-๕ ป มีดังน้ี 

เด็กอายุ  ๓  ป 
พัฒนาการดานรางกาย 

• กระโดดขึ้นลงอยูกับท่ีได 
• รับลูกบอลดวยมือและลําตวั 
• เดินขึ้นบันไดสลับเทาได 
• เขียนรูปวงกลมตามแบบได 
• ใชกรรไกรมือเดียวได 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• แสดงอารมณตามความรูสึก 
• ชอบที่จะทาํใหผูใหญพอใจและไดคําชม 
• กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยงดูใกลชิดนอยลง 

พัฒนาการดานสังคม  
• รับประทานอาหารไดดวยตนเอง 
• ชอบเลนแบบคูขนาน  (เลนของเลนชนิดเดียวกันแตตางคนตางเลน) 
• เลนสมมติได 
• รูจักรอคอย 

 
พัฒนาการดานสติปญญา 

• สํารวจสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกันและตางกันได 
• บอกชื่อของตนเองได 
• ขอความชวยเหลือเม่ือมีปญหา 
• สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคส้ันๆได 
• สนใจนิทานและเรื่องราวตาง ๆ  
• รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองงายๆและแสดงทาทางเลียนแบบได 
• รูจักใชคําถาม “อะไร” 
• สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงาย ๆ  
• อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว 



 
๒๘ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
เด็กอายุ  ๔  ป 

พัฒนาการดานรางกาย 
• กระโดดขาเดียวอยูกับท่ีได 
• รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง 
• เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาได 
• เขียนรูปสี่เหล่ียมตามแบบได 
• ตัดกระดาษเปนเสนตรงได 
• กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ 
• เร่ิมรูจักช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น 
• ชอบทาทายผูใหญ 
• ตองการใหมีคนฟง  คนสนใจ 

พัฒนาการดานสังคม  
• แตงตัวไดดวยตนเอง ไปหองสวมไดเอง 
• เลนรวมกับคนอื่นได  
• รอคอยตามลําดับกอน-หลัง 
• แบงของใหคนอื่น 
• เก็บของเลนเขาที่ได 

 
พัฒนาการดานสติปญญา 

• จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้งหาได 
• บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได 
• พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําช้ีแนะ 
• สนทนาโตตอบ / เลาเร่ืองเปนประโยคอยางตอเน่ือง 
• สรางผลงานตามความคิดของตนเอง   โดยมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
• รูจักใชคําถาม “ทําไม” 

 



 
๒๙ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

เด็กอายุ  ๕  ป 
พัฒนาการดานรางกาย 

• กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเน่ืองได 
• รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง 
• เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว 
• เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได 
• ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด 
• ใชกลามเนื้อเล็กไดดี  เชน ติดกระดุม   ผูกเชือกรองเทา ฯลฯ 
• ยืดตัว  คลองแคลว 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
• แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 
• ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น 
• ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง 

พัฒนาการดานสังคม  
• ปฏิบัติกิจวัตรประจาํวันไดดวยตนเอง 
• เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอื่นได  
• พบผูใหญ รูจักไหว ทําความเคารพ 
• รูจักขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใหญ 
• รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
• บอกความแตกตางของกลิ่น สี  เสียง  รส  รูปราง จําแนก และจัดหมวดหมูส่ิงของได 
• บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได 
• พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
• สนทนาโตตอบ / เลาเปนเร่ืองราวได 
• สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนและ    แปลกใหม 
• รูจักใชคําถาม “ ทําไม”  “ อยางไร ” 
• เร่ิมเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
• นับปากเปลาไดถึง ๒๐  



 
๓๐ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ระยะเวลาเรียน 
  ใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก    ๑ - ๓ ปการศึกษาโดยประมาณ   ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อายุของเด็กที่เร่ิมเขาสถานศกึษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สาระการเรยีนรู 
  สาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ       ทุกดาน ทั้ง
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา  ซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษย     ที่สมบูรณ  ทั้งน้ีสาระ
การเรียนรูประกอบดวย องคความรู  ทักษะหรือกระบวนการ เและคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  
ความรูสําหรับเด็กอายุ ๓-๕  ปจะเปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก  ธรรมชาติ
รอบตัว  และสิง่ตาง  ๆรอบตวัเด็กท่ีเด็กมีโอกาสใกลชิดหรือมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจาํวันและเปนส่ิงที่เด็กสนใจ 
จะไมเนนเนื้อหา การทองจําในสวนที่เกีย่วของกับทักษะหรือกระบวนการจาํเปนตองบูรณาการทักษะที่สําคัญ
และจาํเปนสําหรับเด็ก  เชน ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะทางสังคม  ทักษะการคิด  ทักษะการใชภาษา  คณิตศาสตร
และ วิทยาศาสตร เปนตน ขณะเดียวกันควรปลูกฝงใหเด็กเกิดเจตคติที่ดี มีคานิยมที่พึงประสงค เชน ความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและผูอ่ืน  รักการเรียนรู  รักธรรมชาต ิส่ิงแวดลอม  และ มีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย  เปนตน   

  ผูสอนหรือผูจัดการศึกษา  อาจนําสาระการเรียนรูมาจัดในลักษณะหนวย การสอนแบบ
บูรณาการหรือเลือกใชวิธีการที่สอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาระการ
เรียนรูกําหนดเปน ๒ สวน ดังน้ี 

๑. ประสบการณสําคัญ 
  ประสบการณสําคัญเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงสําหรับการพัฒนาเด็กทางดานรางกาย อารมณ  
จิตใจ  สังคม  และ  สติปญญาชวยให เด็กเกิดทักษะที่สําคัญสําหรับการสราง องคความรู โดยใหเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ บุคคลตางๆท่ีอยูรอบตัว รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  จรยิธรรมไปพรอมกันดวย 
ประสบการณสําคัญ  มีดังน้ี 

 ๑.๑ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก 

  ๑.๑.๑ การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเน้ือใหญ 
• การเคลื่อนไหวอยูกับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
• การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ 
• การเลนเครื่องเลนสนาม 

  ๑.๑.๒ การประสานสัมพนัธของกลามเน้ือเล็ก 
• การเลนเครื่องเลนสัมผัส 
• การเขียนภาพและการเลนกับสี 



 
๓๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

• การปนและประดิษฐส่ิงตางๆดวยดินเหนียว ดินนํ้ามัน แทงไม เศษวัสดุ ฯลฯ  
• การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน 

 ๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ 
• การปฏิบัติตนตามสุขอนามยั 

 ๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
• การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืนในกิจวัตรประจาํวัน 

 ๑.๒ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพฒันาการดานอารมณและจิตใจ ไดแก 
    ๑.๒.๑ ดนตรี   

• การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี 
• การเลนเครื่องดนตรีงาย ๆ เชน เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ   ประเภทตี   ฯลฯ 
• การรองเพลง 

  ๑.๒.๒ สุนทรียภาพ 
• การชื่นชมและสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
• การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเร่ืองตลก ขําขัน และเรื่องราว/เหตุการณที่สนุกสนานตางๆ  

 ๑.๒.๓ การเลน 
• การเลนอิสระ 
• การเลนรายบุคคล   การเลนเปนกลุม 
• การเลนในหองเรียนและนอกหองเรียน  

 ๑.๒.๔   คุณธรรม จริยธรรม 
• การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

๑.๓ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพฒันาการดานสังคม   ไดแก 

      การเรยีนรูทางสังคม   
• การปฏิบัติกิจวัตรประจาํวันของตนเอง 
• การเลนและการทาํงานรวมกับผูอื่น 
• การวางแผน ตดัสินใจเลือก  และลงมือปฏบิัติ 
• การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก  ความสนใจ และความตองการ  

  ของตนเองและผูอ่ืน 
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น 
• การแกปญหาในการเลน 
• การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีอาศัยอยูและความเปนไทย  
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๑.๔ ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพฒันาการดานสติปญญา ไดแก 
๑.๔.๑ การคิด    

• การรูจักส่ิงตาง ๆ ดวยการมอง  ฟง  สัมผัส  ชิมรส และดมกลิ่น 
• การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ  
• การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตาง ๆ กับส่ิงของหรือสถานที่จริง 
• การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ   วัสดุ ของเลน และผลงาน 
• การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ  ตาง ๆ  

๑.๔.๒ การใชภาษา    
• การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
• การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
• การอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
• การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน 
• การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่ส่ือความหมายตอเด็ก  เขียนภาพ      เขียนขีดเขี่ย  

เขียนคลายตัวอักษร  เขียนเหมือนสัญลักษณ  เขียนชื่อตนเอง 
• การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่ส่ือความหมายตอเด็กอานภาพหรือ

สัญลักษณจากหนังสือนิทาน/เร่ืองราวท่ีสนใจ 
๑.๔.๓ การสังเกต การจําแนก และการเปรยีบเทียบ  

• การสํารวจและอธิบายความเหมือน  ความตางของสิ่งตาง ๆ  
• การจับคู  การจําแนก และการจัดกลุม 
• การเปรียบเทียบ เชน  ยาว/ส้ัน  ขรุขระ/เรียบ  ฯลฯ 
• การเรียงลําดับส่ิงตาง ๆ 
• การคาดคะเนสิ่งตางๆ 
• การตั้งสมมติฐาน 
• การทดลองสิ่งตางๆ 
• การสืบคนขอมูล 
• การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

  ๑.๔.๔ จํานวน   
• การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน 
• การนับส่ิงตาง ๆ 
• การจับคูหน่ึงตอหน่ึง 
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• การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ 
              ๑.๔.๕ มิติสัมพันธ (พื้นท่ี / ระยะ)  

• การตอเขาดวยกัน  การแยกออก   การบรรจุและการเทออก 
• การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน 
• การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตางๆท่ีสัมพันธกัน   
• การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ   
• การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด  ภาพถาย และรูปภาพ 

๑.๔.๖ เวลา   
• การเร่ิมตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ 
• การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา  ตอนเย็น  เมื่อวานนี้  พรุงน้ี ฯลฯ 
• การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ 
• การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู 

๒. สาระท่ีควรเรยีนรู 
  สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนส่ือในการจัดกิจกรรม ใหเด็กเกิดการ
เรยีนรู   ไมเนนการทองจําเนื้อหา ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดข้ึนเองใหสอดคลองกับวัย  ความ
ตองการ  และความสนใจของเด็ก  โดยใหเด็กไดเรียนรูผาน           ประสบการณสําคัญที่ระบุไวขางตน  
ทั้งน้ีอาจยืดหยุนเนื้อหาได โดยคํานึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก   สาระที่เด็กอายุ ๓ 
– ๕ ป ควรเรียนรู มีดังน้ี 

๑.  เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก     เด็กควรรูจักชื่อ   นามสกุล    รูปราง  หนาตา  รูจักอวัยวะตาง 
ๆ   วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด   ปลอดภัย  เรียนรูที่จะเลนและทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองคนเดียว หรือกับ
ผูอื่น  ตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น   ความรูสกึ  และแสดงมารยาทที่ดี   

๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก    เด็กควรไดมีโอกาสรูจัก 
และรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตางๆที่เด็กตองเกี่ยวของ หรือมีโอกาส
ใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจาํวัน   
  ๓. ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะไดเรียนรูส่ิงมีชีวิต ส่ิงไมมีชีวิต   รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของโลกทีแ่วดลอมเด็กตามธรรมชาต ิ  เชน  ฤดูกาล  กลางวนั  กลางคืน  ฯลฯ             

๔.  สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรจะไดรูจักสี ขนาด รูปราง รูปทรง นํ้าหนัก   ผิวสัมผัสของสิ่งตางๆ
รอบตัว  ส่ิงของเครื่องใช  ยานพาหนะ และการสื่อสารตาง ๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจาํวัน  
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การจัดประสบการณ 
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป     จะไมจัดเปนรายวิชา 

แตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน  เพ่ือใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงเกิดความรู ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาท้ังดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญาโดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ  ดังน้ี 

๑. หลักการจัดประสบการณ    
๑.๑ จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเน่ือง 
๑.๒ เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตาง ระหวาง 

บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู 
๑.๓ จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง  และเปนสวนหน่ึง 

ของการจัดประสบการณ 
๑.๕ ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก   

๒. แนวทางการจัดประสบการณ 
   ๒.๑ จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและ
ระดับพัฒนาการ   เพ่ือใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   ๒.๒ จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยน้ีคือ เด็กไดลงมือ
กระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ไดเคลื่อนไหว สํารวจ   เลน สังเกต    สืบคน ทดลอง และคิด
แกปญหาดวยตนเอง 
   ๒.๓ จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ  คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรยีนรู   
   ๒.๔   จัดประสบการณใหเด็กไดริเร่ิม คิด   วางแผน   ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอ
ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก  
   ๒.๕  จัดประสบการณให เด็กมีปฏิสัมพันธ กับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใต
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือ
ในลักษณะตางๆกัน 
   ๒.๖ จัดประสบการณให เ ด็กมีปฏิสัมพันธ กับส่ือและแหลงการเรียนรูที่             
หลากหลายและอยูในวิถีชีวิตของเด็ก 
   ๒.๗ จัดประสบการณที่สง เสริมลักษณะนิสัยที่ ดีและทักษะการใชชีวิตประจาํ วัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให เปนสวนหน่ึงของการจัดประสบการณการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 
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   ๒.๘ จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและ แผนที่เกิดขึ้นในสภาพ
จริงโดยไมไดคาดการณไว 
   ๒.๙   ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการวางแผน การสนับสนุน
ส่ือการสอน การเขารวมกิจกรรม   และการประเมินพัฒนาการ 

๒ .๑๐  จัดทาํสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ การเรียนรูของ
เด็กเปนรายบุคคล นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน  

 
๓. การจัดกิจกรรมประจําวัน   
 กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบ 

เปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทาํกิจกรรมอะไร เมื่อใดและอยางไร การจัดกิจกรรม
ประจาํวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวนั   ดังน้ี 

  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน   
  ๓.๑.๑ กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของ

เด็กในแตละวัน 
  ๓.๑.๒    กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลา

ตอเน่ืองนานเกินกวา ๒๐ นาที 
  ๓.๑.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม                            

การเลนกลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ   ๔๐-๖๐ นาที 
    ๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง 

กิจกรรมท่ีใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล   กลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็ก
เปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง        จัดใหครบทุกประเภท ทั้งน้ีกิจกรรม
ที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพ่ือเด็กจะไดไมเหน่ือยเกินไป 

 ๓.๒ ขอบขายของกิจกรรรมประจําวัน   การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน    ตอง
ใหครอบคลุมส่ิงตอไปน้ี 
  ๓.๒.๑ การพัฒนากลามเน้ือใหญ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตาง ๆ จึงควรจัด กิจกรรม โดยใหเด็กไดเลน
อิสระกลางแจง เลนเคร่ืองเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจงัหวะดนตรี  
  ๓.๒.๒ การพัฒนากลามเน้ือเล็ก เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เล็ก   การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส เลนเกม
ตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดิน
เหนียว ฯลฯ 



 
๓๖ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

  ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเด็กมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อม่ัน กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ   ซ่ือสัตย ประหยัด 
เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ จึงควรจัด
กิจกรรมตางๆผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาส      ตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตามความตองการ ได
ฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม       จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอือ้อํานวย 
  ๓.๒.๔ การพฒันาสังคมนิสัย   เพ่ือใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี   แสดงออกอยาง
เหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรักการทํางาน 
รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
เชน รับประทานอาหาร   พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความสะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอื่น 
ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ 
  ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต    จาํแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดบัเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ   ทดลอง ศึกษานอกสถานที่   
ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาใน
ชีวิตประจาํวันและในการทาํกิจกรรมท้ังที่เปนกลุมยอย   กลุมใหญ หรือรายบุคคล 
  ๓.๒.๖ การพฒันาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึก 
ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความ
หลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน และบคุลากรที่แวดลอมตอง
เปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งน้ีตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปน
สําคัญ 

  ๓.๒.๗   การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค      เพ่ือใหเด็กไดพัฒนา
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆรอบตัว โดยใช
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนส่ือ ใชการเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐส่ิงตางๆอยางอิสระ
ตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็กเลนบทบาทสมมติในมุมเลนตาง ๆ เลนนํ้า เลนทราย เลนกอสรางสิ่ง
ตางๆ เชน แทงไม รูปทรงตางๆ ฯลฯ   

การประเมินพัฒนาการ 
การประเมินพัฒนาการเด็กอาย ุ ๓-๕ ป เปนการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ   จิตใจ  

สังคม  และสติปญญาของเด็ก  โดยถือเปนกระบวนการตอเน่ือง และเปน สวนหน่ึงของกิจกรรมปกติที่จัดให
เด็กในแตละวัน ทั้ง น้ีให มุ งนําขอมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังน้ี  



 
๓๗ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

๑.  ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
๒.  ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดป 
๓.  สภาพการประเมินควรมลัีกษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจาํวัน 
๔.  ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 
๕ .  ประเมินตามสภาพจริงดวยวิ ธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก  รวมทั้งใช                    
      แหลงขอมูลหลายๆดาน  ไมควรใชการทดสอบ 

สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใชกับเด็กอายุ ๓-๕ ป ไดแก การสังเกต      การบันทึก
พฤติกรรม   การสนทนา  การสัมภาษณ  การวเิคราะหขอมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยางมีระบบ 
 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารวมกับ
ครอบครัว  ชุมชน ทองถิ่น  หนวยงาน และสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน กําหนด       จุดหมายของหลักสูตร
ที่มุงใหเด็กมีการพัฒนาทุกดาน ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ สังคมและสติปญญา อยางเหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ และความแตกตางของบุคคล เพ่ือพัฒนาเด็กใหเกิดความสุขในการเรียนรู เกิดทักษะที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝง         คุณธรรม จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงคใหแกเด็ก 
 ๒. การสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับธรรมชาติและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  ดังน้ันสถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร  ดังน้ี 
  ๒.๑ ศึกษาทาํความเขาใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเอกสารหลักสูตรอื่นๆ 
รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของ      ชุมชนและ
ทองถิ่น    

 ๒.๒ จัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนด วิสัยทัศน   ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค สาระการเรียนรูรายป การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ 
ส่ือและแหลงการเรียนรู  รวมทั้งจัดทําแผนการจัดประสบการณ ทั้งน้ีสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอาจกําหนดหัวขออื่นๆไดตามความเหมาะสมและความจาํเปนของสถานศึกษาแตละแหง 
  ๒.๓ การประเมิน เปนขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษา  แบงออกเปน 
การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช  เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตรหลังจากท่ีไดจัดทําแลว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ  การ
ประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตรเปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดี
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เพียงใด  ควรมีการปรับปรุงแกไขในเร่ืองใด และ การประเมินหลังการใชหลักสูตรเปนการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุเพ่ือสรุปผลวาหลักสูตรที่จัดทําควรมี       
การปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร 

การจัดการศึกษาปฐมวัย  (เด็กอายุ ๓-๕ ป) สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ   

สามารถปรับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแตละประเภท 
 
การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ 
 การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที ่๑ มีความสําคัญอยางยิ่ง  
บุคลากรทุกฝายจะตองใหความสนใจตอการชวยลดชองวางของความไมเขาใจในการจัดการศึกษาท้ังสอง
ระดับ ซ่ึงจะสงผลตอการจัดการเรียน การสอน  ตัวเด็ก  ผูสอน    ผูปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆท้ังระบบ  
การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที ่๑ จะประสบผลสําเร็จไดตอง
ดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทเปนผูนําในการสรางรอยเชื่อมตอ

โดยเฉพาะระหวางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในชวงอายุ ๓-๕ ปกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 
๑  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยตองศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ  เพ่ือทําความเขาใจ จัดระบบการบริหารงานดาน
วิชาการที่จะเอือ้ตอการเชื่อมโยงการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางรอยเชื่อมตอ  ดังตัวอยางกิจกรรม
ตอไปน้ี 
   ๑.๑ จัดประชมุผูสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษารวมกันพัฒนารอย
เช่ือมตอของหลักสูตรทั้งสองระดับใหเปนแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อผูสอนทั้งสองระดับจะไดเตรียมการ
สอนใหสอดคลองกับเด็กวัยน้ี 

 ๑.๒   จัดหาเอกสารดานหลักสูตร และเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับ มาไว
ใหผูสอนและบุคลากรอื่นๆไดศึกษาทําความเขาใจ อยางสะดวกและเพียงพอ 
   ๑.๓ จัดกิจกรรมใหผูสอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพรความรูใหมๆที่
ไดรับจากการอบรม ดูงาน ซ่ึงไมควรจัดใหเฉพาะผูสอนในระดับเดียวกันเทาน้ัน 
   ๑.๔    จัดเอกสารเผยแพรตลอดจนกิจกรรมสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
ระหวางสถานศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
   ๑.๕ ระหวางท่ีเด็กอยูในระดับปฐมวัย ผูบริหารควรจัดใหมีการพบปะทํากิจกรรม
รวมกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง เพ่ือผูปกครองจะไดสรางความเขาใจและสนับสนุนการเรียนการ
สอนของบุตรหลานตนไดอยางถูกตอง 
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   ๑.๖ สถานศึกษาท่ีมีเด็กทั้งสองระดับควรจัดกิจกรรมที่ผูสอน ผูปกครองและเด็กไดทํา
กิจกรรมรวมกันในบางโอกาส 
   ๑.๗ สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ควรจัดปฐมนิเทศ  ผูปกครอง ๒ 
คร้ัง คือกอนเด็กเขาเรียนระดับปฐมวัย และกอนเด็กจะเลื่อนขึ้นช้ันประถมศึกษา ปที่ ๑ เพ่ือใหผูปกครอง
เขาใจการศึกษาทั้งสองระดับ และใหความรวมมือชวยเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมไดดี
ขึ้น 

๒. ผูสอนระดบัปฐมวัย 
 ผูสอนระดับปฐมวัย  นอกจากจะตองศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และ

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กของตนแลว   ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     การจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นประถมศึกษาปที ่๑  และสรางความเขาใจใหกับผูปกครองและบุคลากรอื่นๆ  รวมทั้งชวยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวกอนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที ่๑  โดย      ผูสอนอาจจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปน้ี 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเปนรายบุคคลเพื่อสงตอผูสอน            ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ ซึ่งจะทําใหผูสอนระดับประถมศึกษาสามารถใชขอมูลน้ันชวยเหลือเด็กในการปรับตัว
เขากับการเรียนรูใหมตอไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณที่ดี ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในระดับ      ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ เพ่ือใหเด็กเกดิเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
  ๒.๓ จัดใหเด็กไดมีโอกาสทําความรูจักกับผูสอนตลอดจนสภาพแวดลอม บรรยากาศของ
หองเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ท้ังที่อยูในสถานศึกษาเดียวกันหรือ สถานศึกษาอื่น 
 

๓. ผูสอนระดับประถมศึกษา 
  ผูสอนระดับประถมศึกษาตองมีความรู ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการ              จัด
ประสบการณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา                จัดการเรียนรูใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่๑ ของตนใหตอเน่ืองกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 
  ๓.๑   จัดกิจกรรมให เด็กและผูปกครองมีโอกาสไดทําความรูจักคุนเคยกับ       ผูสอน
และหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ กอนเปดภาคเรียน 
  ๓.๒   จัดสภาพหองเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดใหมี      มุม
ประสบการณภายในหองเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมไดอยางอิสระ เชน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา 
มุมของเลน เพ่ือชวยใหเด็กช้ันประถมศึกษาปที ่๑ ไดปรับตัวและเรียนรูจากการปฏิบติัจริง   

๓.๓    จัดกิจกรรมสรางขอตกลงที่เกิดจากเด็กรวมกันเกี่ยวกับการปฏิบตัิตน 
 ๓.๔ เผยแพรขาวสารดานการเรียนรูและสรางความสัมพันธที่ดีกับเด็กผูปกครอง   และชุมชน  
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๔.  ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตองทาํความเขาใจหลักสูตรของ              การศึกษาทั้ง

สองระดับและเขาใจวาถึงแมเด็กจะอยูในระดับประถมศึกษาแลวแตเด็กยังตองการความรัก ความเอาใจใส 
การดูแลและการปฏิสัมพันธที่ไมไดแตกตางไปจากระดับปฐมวัยและควรใหความรวมมือกับผูสอนและ
สถานศึกษาในการชวยเตรียมตัวเด็ก เพ่ือใหเด็กสามารถปรับตัวไดเร็วย่ิงข้ึน 

การกํากับ  ติดตาม  ประเมิน และรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสําคัญในการใหสังคม ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอาํนาจการศึกษาลงไปยังทองถิ่นโดยตรง  โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึงเปน
ผูจัดการศึกษาในระดับน้ี  ดังน้ันเพ่ือใหผลผลิตทางการศกึษาปฐมวัย  มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงคและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม      จําเปนตองมีระบบการกํากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานที่มี       ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหทุกกลุมทุกฝายที่มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
เห็นความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนการใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน            การ
วางแผน และดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพอยางแทจริง 
 การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  สรางความมั่นใจใหผูเก่ียวของ โดยตองมีการดําเนินการที่เปนระบบ
เครือขายครอบคลุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอก      ต้ังแตระดับชาต ิ เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากบุคคลทุกระดับและ
ทุกอาชีพ การกํากับดูแลและประเมินผลตองมีการรายงานผลจากทุกระดับใหทุกฝายรวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทราบ เ พ่ือนําขอมูลจากรายงานผลมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป 
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