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ความน า 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือให้
สถานศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็ก
และสภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง พบว่า ๒๕๔๖ มีจุดดีหลายประการ เช่น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ 
ยืดหยุ่น มีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีอยู่รอบ
ด้านและความไม่ชัดเจนของการน าหลักสูตรสู่การปฏิวัติ ได้แก่ ปัญหาความไม่ชัดเจนของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ ปัญหาการประเมินพัฒนาการใน
สภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไม่
เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพ่ือพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแผนแม่บท
กฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้ง
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชน และ
ครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันท างานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในการวางแผน ส่งเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดู
และการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจ าเป็นจะต้องมีการน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัย
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
 



 
 

 
 
 
 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี
บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็น
ไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
 

 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมไทย 



 
 

 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย 
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
ส าหรบัเด็กอายุต  ากว่า ๓ ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต  ากว่า ๓ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี จัดขึ้นส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 



 
 

 

จุดหมาย 
 การพัฒนาเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 ๓.  มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔.  มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
 

คุณลักษณะที พึงประสงค์  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  ๒. ใช้อวัยวะของร่ายกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม 
  ๔. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ๖. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  ๗. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

 
 
 
 
 



๑ 

 

ความน า 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือให้
สถานศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็ก
และสภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง พบว่า ๒๕๔๖ มีจุดดีหลายประการ เช่น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ 
ยืดหยุ่น มีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีอยู่รอบ
ด้านและความไม่ชัดเจนของการน าหลักสูตรสู่การปฏิวัติ ได้แก่ ปัญหาความไม่ชัดเจนของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ ปัญหาการประเมินพัฒนาการใน
สภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไม่
เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพ่ือพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแผนแม่บท
กฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้ง
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชน และ
ครอบครัว เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันท างานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในการวางแผน ส่งเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดู
และการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้นจ าเป็นจะต้องมีการน าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัย
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
 



๒ 

 

 
 
 
 
 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี
บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็น
ไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 
 



๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
 

 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมไทย 



๕ 

 

 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย 
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖ 

 

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
ส าหรบัเด็กอายุต  ากว่า ๓ ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต  ากว่า ๓ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี จัดขึ้นส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 



๗ 

 

 

จุดหมาย 
 การพัฒนาเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 ๓.  มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔.  มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
 

คุณลักษณะที พึงประสงค์  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  ๒. ใช้อวัยวะของร่ายกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม 
  ๔. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ๖. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  ๗. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

 
 
 
 
 



๘ 

 

การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต  ากว่า ๓ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี แบ่งการอบรมเลี้ยงดูและการ
พัฒนาเด็กออกเป็น ๒ ช่วงอายุ ประกอบด้วย ช่วงอายุแรกเกิด-๒ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดู
ตามวิถีชีวิตประจ าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู แต่ละช่วงอายุมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ช่วงอายุแรกเกิด-๒ ปี 
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เน้นการอบรม
เลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ร่างกายตามความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการตอบสนองความต้องการของเด็กอย่าง
เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลใกล้ชิด และด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ส่งเสริมการคิด และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 
 การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรม
ในแต่ละวัน ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดย
ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ตามวิถีชีวิตประจ าวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
 ๑. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที ดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทท่ีสุภาพ นุ่มนวล แบบไทย 
 ๒. การเคลื อนไหวและการทรงตัว เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้ว
มือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้
เคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว่ า คลาน ยืน เดิน 
เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก เล่นม้า
โยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานทรงตัวของเด็กเล็กโดยใช้เท้าช่วยไถ เป็นต้น 
 ๓. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มือ นิ้วมือ ให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา รวมทั้งฝึกให้เด็ก
รู้จักคาดคะเน หรือกะระยะทางของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น 
มองตามเครื่องแขวนหรือโมบายที่มีเสียงและสี (ส าหรับขวบปีแรกควรเป็นโมบายสีขาวด า) ร้อยลูกปัด



๙ 

 

ขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน้ า เล่นปั้นแป้ง ใช้สีเทียน
แท่งใหญ่วาดเขียนขีดเข่ีย เป็นต้น 
 ๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความ
ต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมี
ความสุข เช่น สบตา อุ้ม โอบกอด สัมผัส การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์
ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เด็กแสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 
เป็นต้น 
 ๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยง
ดู และบุคคลใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้ าจี้ เล่นโยกเยก เล่น
ประกอบค าร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเดินเล่นนอกบ้าน พบปะเด็กอ่ืน
หรือผู้ใหญ่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น พาไปบ้านญาติ พาไปร่วมกิจกรรมที่ศาสนสถาน เป็นต้น 
 ๖. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ
มองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันในด้าน
ขนาด รูปร่าง สี น้ าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา การเล่นของเล่นที่มี
พ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 
 ๗. การส่งเสริมการส ารวจสิ งต่างๆ รอบตัว เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ่งรอบตัวผ่าน
เหตุการณ์ และสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่างๆ รู้จักส ารวจ และทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น มองตาม
สิ่งของ หันหาที่มาของเสียง ค้นหาสิ่งของที่ปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมการทดลองง่ายๆ เป็นต้น 
 ๘. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน
เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิด
และชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและท่าทาง ชี้ชวนและสอน
ให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริง อ่านหนังสือนิทานภาพหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง เป็นต้น 
 ๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ เล่น
ของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื่องตามจินตนาการ เล่นสมมติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ ๒-๓ ปี 
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ส าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี 
เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นมากกว่าใน
ช่วงแรก เด็กมีการพ่ึงพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ 
ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส าคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลง
มือท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ
ในระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ 
ใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและ



๑๑ 

 

ในสังคมภายนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 ประสบการณ์ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม แล ะ
สติปัญญาของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคน
ใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่างๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การ
ฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์ส าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์
กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัด
ประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาทในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแล
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายตามจังหวะดนตรี การเล่นออกก าลังกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว 
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การวาด การเขียนขีด
เขี่ย การปั้น การฉีก การตัดปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน 
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนา
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิด
ความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม  ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของตนเอง การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ 
การเล่นบทบาทสมมติ การชื่นชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การ
ร้องเพลง การท่องค าคล้องจอง การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น 



๑๒ 

 

  ๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัย
เดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศอย่างสม่ าเสมอ 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวันตามวัย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน การแบ่งปันหรือการให้ การ
อดทนรอคอยตามวัย การใช้ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณะ 
การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน เป็นต้น 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหว 
ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ าชื่อเรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การตอบค าถามจากการคิด 
การเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม การเรียงล าดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อ
ใส่ใจ การสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟัง
นิทานหรือเรื่องราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ เล่าเรื่องรา การส ารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ 
การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น 
 ๒. สาระที ควรเรียนรู้ สาระที่จะให้เด็กอายุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง
เป็นล าดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควร
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื องราวเกี ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การ
เรียกชื่อส่วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การ
ล้างมือ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการ
นอนหลังพักผ่อน 
  ๒.๒ เรื องราวเกี ยวกับบุคคลและสถานที แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล
ภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้
เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพ่ีน้องในบ้าน การไป
เที่ยวตลาดและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 
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  ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ า เล่นทราย การเลี้ยง
สัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
  ๒.๔ สิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว การ
เชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ผิวสัมผัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ 
 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูป
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ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญ
ต่อไปนี้ 
 ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับ 
 ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
 ๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 
 ๖. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
 ๘. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ชุมชน 
 แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มีแนวทาง
ดังนี้ 
 ๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั่นคงทางอารมณ์
ให้กับเด็กในวิถีชีวิตประจ าวัน 
 ๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า
และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่น 
 ๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด
หลากหลาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน รวมถึงมีพ้ืนที่ในการ
เล่นน้ า เล่นทราย 
 ๖. จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื่อที่
เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
 ๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ๘. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนมี
ส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
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การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ควรประเมินให้ครอบคลุมครบทุกช่วงอายุ 
เพราะช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติต่างๆ จึง
จ าเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู 
ควรสังเกตพัฒนาการเด็ก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หากพบความผิดปกติ ต้องรีบพา
ไปพบแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพ่ือหาทางแก้ไขหรือบ าบัด ฟื้นฟู
โดยเร็วที่สุด หลักในการประเมินพัฒนาการมีดังนี้ 
 ๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
 ๒. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
 ๓. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่างๆ และกิจวัตรประจ าวัน การบันทึกพฤติกรรม การ
สนทนา การสัมภาษณ์เด็กและผู้ใกล้ชิด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก 
 ๔. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) และใช้คู่มือการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของ
หน่วยงานอื่น 
 ๕. น าผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก
เรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 

การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต  ากว่า ๓ ปี 
 พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่มุ่ งเน้นการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู 
 พ่อแม่หรือผู้ เลี้ยงดูมีความเชื่อและวิธีการในการอบรมเลี้ยงดูเด็กแตกต่างกันไปตาม
แนวความคิดและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า ๓ ปี ฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซึ่งมีข้อแนะน า ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาปรัชญาการศึกษา หลักการ จุดหมาย เพ่ือท าความเข้าใจกับแนวทางการ
พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 
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  ๑.๒  ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัย ในกรณีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี ให้ใช้แนว
ปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันเป็นกรอบการพัฒนาเด็ก และหากมีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุ ๒-๓ ปี ให้ใช้แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
  ๑.๓ ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยการสังเกตและบันทึกการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามช่วงอายุที่ก าหนด รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้าหรือ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือช่วยเหลือเด็กต่อไป 
  ๑.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเร็วช้า
ต่างกัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบเด็ก หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพาะคน แต่ควรจัด
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่องหรือด้านที่เด็กขาดโอกาสในการพัฒนา 
 
 ๒. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว แต่
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ต้องออกไปท างานนอกบ้าน ประกอบกับ
ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่จึงน าเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ดังนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยวางแผนหรือก าหนดแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตรงตามปรัชญาและหลักการของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ 
ครอบครัว บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้เลี้ยงดูหรือผู้สอน คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน 
เพ่ือพัฒนาเด็กให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑ การจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรออกแบบและจัดท าบนพ้ืนฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น วิธีการอบรมเลี้ยง
ดู ความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่น และความพร้อมของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 



๑๗ 

 

   ๒.๑.๒ จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการก าหนดปรัชญา
การศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และก าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่
ละช่วงอายุอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ผ่านประสบการณ์ส าคัญที่เด็กใช้ในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสาระที่ควรรู้ซึ่งอาจต่างกันตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ของเด็ก การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมิน
พัฒนาการ โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจก าหนดหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง 
   ๒.๑.๓ การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร หลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท า
หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็น
การประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด 
และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลังจากที่ใช้
หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพ่ือสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างไร 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต  ากว่า ๓ ปี) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละประเภท โดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ พ่อแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด โดย
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถน าเด็กไปรับบริการในการส่งเสริมพัฒนาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
โรงพยาบาล ศูนย์บริการทางสาธารณสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนเรียน
รวม 
 
 

การเชื อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการเชื่อมต่อการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือเป็นการเชื่อมต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด -๓ ปี กับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กมีส่วนส าคัญเนื่องจากการพัฒนาต้องมี



๑๘ 

 

ความต่อเนื่อง เด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพราะพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ยังไม่เอ้ือต่อการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวของเด็กในรอยเชื่อมต่อการพัฒนา จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุน การช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ผู้สอน และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู 
  พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  ๑.๑ ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก โดยให้รายละเอียดตามผลการ
บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอื่น 
  ๑.๒ เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น มั่นคง มีการ
สื่อสารทางบวก ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
  ๑.๓ ต้องพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐาน
การเลี้ยงดูเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
  ๑.๔ ตระหนักถึงความส าคัญที่จะร่วมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  ๑.๕ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าแนะน าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็ก
ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทร ความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการท า
สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๑.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็ก
ไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๑.๗ สร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะให้เด็กรับการ
อบรมเลี้ยงดู ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสามารถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุขได้ ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมให้เด็กฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน เช่น การบอกชื่อตนเอง 
การบอกความต้องการของตนเอง การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
 ๒) ส่งเสริมให้เด็กเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ท าอะไรด้วยตนเอง แม้จะ
สกปรกเลอะเทอะบ้าง ไม่ถูกใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อต่อ
เถียง ท าโทษรุนแรง แต่ใช้วิธีอบรมสั่งสอนด้วยความเข้าใจ สนใจ ชมเชย เมื่อเด็กท าสิ่งที่ควร และ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ 



๑๙ 

 

 ๓) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง เรียบเรียงความคิด ฝึกการใช้ภาษาด้วยการถามให้เด็กแสดง
ความคิดเห็น พูดถึงเรื่องราวหรือแสดงท่าทางตามที่เด็กเข้าใจ หลังจากท่ีเด็กได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ 
หรือจากท่ีพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเล่านิทานให้ฟัง 
 ๔) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความ
รักและเข้าใจ ซึ่งจะท าให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคย ท าให้เกิดความรักความผูกพันและ
รู้สึกได้รับความรัก 
 ๕) ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกสนุก มีความสุขกับการกระท าสิ่งที่สร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ เล่น และฝึกท าสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย 
 ๖) ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่มีความเป็นมิตร และเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ง่ายด้วยการยิ้มแย้ม
สัมผัสเด็กอย่างอ่อนโยน คอยสังเกตการณ์แสดงออกของเด็ก สนใจที่จะตอบค าถามและเล่าเรื่องต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วและมีก าลังใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๗) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั่นคงไม่สับสน ด้วยการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา 
เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการใช้เหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ฝึกให้เป็นคน รู้จักคิด มีน้ าใจและ
คุณธรรม หลีกเลี่ยงการท าโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้ งเด็ก ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับเด็ก ให้
ความสนใจต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ 
 ๘) ส่งเสริมให้เป็นเด็กใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะด้วยการให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กก าลังท า ตอบค าถามของเด็ก ฝึกให้เด็กสังเกต สิ่งต่างๆ 
รอบตัว ให้โอกาสที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูกใน
โอกาสที่ไม่เสียหายและเป็นอันตราย 
 ๙) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะท าสิ่งที่ดีๆ ด้วยการให้ความสนใจ ชมเชยหรือให้รางวัล
ตามสมควรทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบของ พูดเพราะ 
รับฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
 ๑๐) ส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ด้วยการพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาท่ีฟังเข้าใจง่ายและชัดเจน
ด้วยท่าทางที่เป็นมิตร อาจใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง 
 ๑๑) เตรียมเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กอายุ ๓ ปี ก็พร้อมที่จะเข้าสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยหรือไปรับบริการจากสถานที่ที่รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดูสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะไปเรียนรู้โลกกว้าง ได้ด้วยการสร้างทัศนคติที่ ดีต่อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฟัง พาไปรู้จักกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ ไปอยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะเข้าเรียน ไปเล่นเครื่องเล่น โดย
ไม่ขู่เด็กว่าถ้าท าตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้  ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้



๒๐ 

 

เลี้ยงด้วยการพูดคุยกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรท าความคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อนพาเด็กไปดูการจัด
กิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน มีความส าคัญในการช่วยเหลือการปรับตัว
ของเด็กในระยะเชื่อมต่อนี้ โดยมีบทบาท ดังนี้ 
  ๒.๑ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย ข้อมูลด้านพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่วนตัวของเด็ก และครอบครัว 
  ๒.๒ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องตระหนักในเรื่องการกลัวการพลัด
พรากว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ต้องสร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มี
ความเมตตาต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความไว้วางใจผู้อ่ืน อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
  ๒.๓ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน 
เช่น สัมผัส โอบกอด สบตา ใช้ค าพูดที่ไพเราะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เช่น ใช้ภาษาที่
สร้างสรรค์ มีกิริยามารยาทสุภาพ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
  ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กคน
ใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื่อเพ่ือการ
เล่นสิ่งใหม่ๆ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในที่ปลอดภัยตามล าพังบ้าง แต่สามารถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรก
อาจยินยอมให้เด็กน าสิ่งของที่เด็กรักจากบ้านมาได้ 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
ส าหรบัเด็กอายุ ๓-๖ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี 



๒๒ 

 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล 
  

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

มาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค ์
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์จ านวน ๑๒ 
มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ  
   ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ  
   สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 



๒๓ 

 

  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
   ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
 

สภาพที พึงประสงค์ 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่ คาดหวังให้เด็กเกิด บน
พ้ืนฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
มาตรฐานที  ๑ ร่างการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที ดี 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑.๑ น้ าหนักและ 
ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑข์อง
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
      สุขนิสัยที ดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ าที่สะอาดเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ าสะอาดด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ได้
หลายชนิดและดื่มน้ า
สะอาดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน  
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ า   
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือ       
ก่อน รับประทาน
อาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ 
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ า
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

 ๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกาย ๑.๒.๔ ออกก าลังกาย ๑.๒.๔ ออกก าลังกาย



๒๔ 

 

เป็นเวลา เป็นเวลา เป็นเวลา 
๑.๓ รักษาความ 
      ปลอดภัยของ 
      ตนเองและผู้อื น 

๑.๓.๑ เล่นและท า  
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและท า  
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ท า
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
มาตรฐานที  ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาท
สัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๒.๑ เคลื อนไหว 
      ร่างกายอย่าง 
      คล่องแคล่ว 
      ประสานสัมพันธ์ 
      และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่
ก าหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขา
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือและล าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือท้ังสองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระตอบ
ขึ้นจากพ้ืนได้ 

๒.๒ ใช้มือ-ตา 
      ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเสน้ตรงได ้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 

 ๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสีเ่หลีย่ม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ชม. ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๒๕ ชม. ได ้

 

มาตรฐานที  ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 



๒๕ 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๓.๑ แสดงออก 
      ทางอารมณ์ได้ 
      อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม
กับบางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม 
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที ดี 
      ต่อตนเองและ 
      ผู้อื น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

มาตรฐานที  ๔ ชื นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
      และแสดงออก 
      ผ่านงานศิลปะ 
      ดนตรี และ 
      การเคลื อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

  
มาตรฐานที  ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที ดีงาม 



๒๖ 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๕.๑ ซื อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่า

สิ่งใดเป็นของตนเอง
และสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตา 
      กรุณา มีน้ าใจ 
      และช่วยเหลือ 
      แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือนและมีเมตตา  
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพ่ือนและมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือนและมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๓ มีความเห็นอก 
      เห็นใจผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
หรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่าง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ
ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที  ๖มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
      ในการปฏิบัต ิ
      กิจวัตรประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตวัโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตวัดว้ยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตวัดว้ยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รบัประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รบัประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ รบัประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธ ี

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องสว้ม 
โดยมีผู้ชว่ยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องสว้ม
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และท าความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วม ดว้ยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 



๒๗ 

 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและ 
      พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
ด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที  ๗รักธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษา 
      ธรรมชาติและ 
      สิ งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นรว่มดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสว่นรว่มดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่ ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที ่
๗.๒ มีมารยาทตาม 
      วัฒนธรรมไทย  
      และรักความเป็น 
      ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและขอโทษ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค า
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 

มาตรฐานที  ๘อยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของสังคมในระบอบ 
                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับความ 
      เหมือนและความ 
      แตกต่างระหว่าง 
      บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 



๒๘ 

 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที ดี 
      กับผู้อื น 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานรว่มมือ
กับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ ์

๘.๓ ปฏิบัติตน 
      เบื้องต้นในการ 
      เป็นสมาชิกที ดี 
      ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นรว่มสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมี      ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นรว่มสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตามข้อตกลงดว้ย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามเมื่อมี    ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้
ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที  ๙ใช้ภาษาสื อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 



๒๙ 

 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
      และเล่าเรื องให้ 
      ผู้อื นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโตต้อบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่าเปน็เรื่องราวต่อเนื่อง
ได้ 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
      และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และ
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค า พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ ค า 
ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง 
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย 
อย่างมีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตาม
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง 

 

มาตรฐานที  ๑๐มีความสามารถในการคิดที เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๑ มี
ความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ่งต่างๆ  จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ  จาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผสั 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

 ๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ  โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ  โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ  โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 

 ๑๐.๑.๓ คัดแยก      สิ่ง
ต่างๆ  ตามลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ  โดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ ์

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ  โดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

 ๑๐.๑.๔ เรียงล าดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ อย่างน้อย 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับ
สิ่งของและเหตุการณ์



๓๐ 

 

อย่างน้อย ๓ ล าดับ ๔ ล าดับ อย่างน้อย ๕  ล าดับ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๒ มี
ความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการ
กระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท าเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท าด้วย
ตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน และมี
ส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ 
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ และยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้น 

 ๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลอง
ถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา
สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 

 

มาตรฐานที  ๑๑มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๑.๑ ท างานศิลปะ 
ความจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง 
และแปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม และมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 



๓๑ 

 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที  ๑๒มีเจตคติที ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
                     กับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที ดีต่อ 
        การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
        ในการแสวงหา 
        ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค าถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหา 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค าถามว่า “ที่ไหน” 
“ท าไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค าถามว่า “เมื่อไร” 
“อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

 
 

การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-
๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก



๓๒ 

 

ปฐมวัยเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส าคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมี โอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่

(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้ 
     กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 

 (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ 
     การร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ 
         อนามัยส่วนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 



๓๓ 

 

         ปลอดภัย (๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน 
     และรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี ยวกับ 
         ร่างกายตนเอง 

(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

     เสียงดนตร ี
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 



๓๔ 

 

(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 (๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง 
         อารมณ์ 

(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
         ตนและเชื อว่าตนเองมี 
         ความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื น (๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

   
 
 
 
 
 
  ๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
เรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจ าวัน 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษา 
         ธรรมชาติและ 
         สิ งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ า 



๓๕ 

 

     หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม 
         วัฒนธรรมท้องถิ นและ 
         ความเป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 

 (๔) การศึกษานอกสถานที่ 
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์  
         มีวินัย มีส่วนร่วม 
         และบทบาทสมาชิก 
         ของสังคม 

(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและท างาน 
         แบบร่วมมือร่วมใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหา 
         ความขัดแย้ง 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ 
         เหมือนและความ 
         แตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

   
 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 



๓๖ 

 

๑.๔.๑มีเจตคติทีดีต่อการ
เรียนรู้ 

(๑) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว 
     ต่างๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า 
     เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ 
     ของสิ่งต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย 
       มีผูช้ี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้าย 
       ไปขวา และจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียน 
       ของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ าๆ กัน จาก 
       นิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่าง 
       อิสระ 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 



๓๗ 

 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและ 
         แก้ปัญหา 

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ 
     ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ 
     ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
     ทรงกระบอก กรวย 

 (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ 
     และรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก 
     ชิ้นส่วน 
(๗) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่ 
       หนว่ยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตาม 
       ลักษณะความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ 
       การกระท า 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี 
       เหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและ 
         ความคิดสร้างสรรค์ 

(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น 
     และชิ้นงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว 



๓๘ 

 

     และศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่ 
     หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที ดีต่อการ 
         เรียนรู้และการ 
         แสวงหาความรู้ 

(๑) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
 (๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการ 

     สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
  

 ๒. สาระที ควรเรียนรู้ 
  สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน าสาระที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื องราวที เกี ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒ เรื องราวเกี ยวกับบุคคลและสถานที แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 



๓๙ 

 

  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการ 
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่
จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง ที่
เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ
การเรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 ๓. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้
หลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร 
เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของ
กิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
   ๑. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
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    วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาท ี
    วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาท ี  
    วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาท ี
   ๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาท ี
   ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี
   ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก 
เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
  การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
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   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้ เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี 
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวัง
อันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร 
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และท ากิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่
สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่ง
ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมร์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
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การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์หรือจัดท า
ข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่
สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด 
ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และ
ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 
  หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 ๕. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การ
บันทึกพฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมี
ระบบ 
 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด สถานศึกษาต้อง



๔๔ 

 

ค านึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่ น 
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
สภาพปัจจุบัน สภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ 
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพ่ือก าหนดประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรรู้ใน
แต่ละช่วงอายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  ๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน า
หลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
หลังจากที่ได้จัดท าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท าหลักสูตร 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมิน
เพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และการ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสูตร
ครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรที่จัดท าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ปี) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 



๔๕ 

 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถน าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการ
ประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท 
เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ก าหนด โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถ
เลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือน าไปจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 ๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มี
ความพิการแต่ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอ้ือต่อสภาพความพิการของเด็ก 
ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 
 ๓. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพ่ีเลี้ยงให้การ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ควรมีการส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างรอยเชื อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที  ๑ 
 การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลส าเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่
จะเอ้ือต่อการเชื่อมต่อการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพ่ือผู้สอนทั้งสอง
ระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอน
และบุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 
ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ
และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 



๔๗ 

 

 ในกรณีที่ โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
  ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอ่ืนๆ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับตั ว เด็ ก เป็นรายบุ คคลเพ่ือส่ งต่อผู้ สอนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะท าให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
  ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจต
คติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้สอนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชน 



๔๘ 

 

 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
  พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน และเพ่ือช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรด าเนินการ
ดังนี้ 
  ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพ่ือช่วยให้
บุตรหลานปรับตัวได้ดีขึ้น 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพ่ือน า
ข้อมูลจากรายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 



 

 

การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี แบ่งการอบรมเลี้ยงดูและการ
พัฒนาเด็กออกเป็น ๒ ช่วงอายุ ประกอบด้วย ช่วงอายุแรกเกิด-๒ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดู
ตามวิถีชีวิตประจ่าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู แต่ละช่วงอายุมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ช่วงอายุแรกเกิด-๒ ปี 
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เน้นการอบรม
เลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ร่างกายตามความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการตอบสนองความต้องการของเด็กอย่าง
เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมที อบอุ่นและปลอดภัย ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลใกล้ชิด และด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ งต่างๆ รอบตัว เพื อสร้างความเข้าใจและใช้
ภาษาเพื อการสื อสาร ส่งเสริมการคิด และการแก้ปัญหาที เหมาะสมกับวัย 
 การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวันส่าหรับเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี มีความส่าคัญอย่างยิ ง
ต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรม
ในแต่ละวัน ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดย
ผ่านการอบรมเลี้ยงดู ตามวิถีชีวิตประจ่าวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวัน ดังนี้ 
 ๑. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที ดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยที ดีในการรับประทาน
อาหาร การนอน การท่าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที ดีในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทที สุภาพ นุ่มนวล แบบไทย 
 ๒. การเคลื อนไหวและการทรงตัว เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้ว
มือ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื อนไหวหรือออกก่าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้
เคลื อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว ่า คลาน ยืน เดิน 
เล่นนิ้วมือ เคลื อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเครื องเล่นสนามเด็กเล็ก เล่นม้า
โยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี จักรยานทรงตัวของเด็กเล็กโดยใช้เท้าช่วยไถ เป็นต้น 
 ๓. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มือ นิ้วมือ ให้พร้อมที จะหยิบจับ ฝึกการท่างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา รวมทั้งฝึกให้เด็ก
รู้จักคาดคะเน หรือกะระยะทางของสิ งต่างๆ ที อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น 
มองตามเครื องแขวนหรือโมบายที มีเสียงและสี (ส่าหรับขวบปีแรกควรเป็นโมบายสีขาวด่า) ร้อยลูกปัด



 

 

ขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน้่า เล่นปั้นแป้ง ใช้สีเทียน
แท่งใหญ่วาดเขียนขีดเขี ย เป็นต้น 
 ๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความ
ต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที ส่งเสริม ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมี
ความสุข เช่น สบตา อุ้ม โอบกอด สัมผัส การเป็นแบบอย่างที ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์
ตอบสนองต่อความรู้สึกที เด็กแสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังการชื นชมธรรมชาติรอบตัว 
เป็นต้น 
 ๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยง
ดู และบุคคลใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้่าจี้ เล่นโยกเยก เล่น
ประกอบค่าร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเดินเล่นนอกบ้าน พบปะเด็กอื น
หรือผู้ใหญ่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น พาไปบ้านญาติ พาไปร่วมกิจกรรมที ศาสนสถาน เป็นต้น 
 ๖. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ
มองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ น และการสัมผัสจับต้องสิ งต่างๆ ที แตกต่างกันในด้าน
ขนาด รูปร่าง สี น้่าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา การเล่นของเล่นที มี
พ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 
 ๗. การส่งเสริมการส่ารวจสิ งต่างๆ รอบตัว เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ งรอบตัวผ่าน
เหตุการณ์ และสื อที หลากหลายในโอกาสต่างๆ รู้จักส่ารวจ และทดลองสิ งที ไม่คุ้นเคย เช่น มองตาม
สิ งของ หันหาที มาของเสียง ค้นหาสิ งของที ปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมการทดลองง่ายๆ เป็นต้น 
 ๘. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน
เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื อเรียกของตนเอง ชื ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชื อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิด
และชื อสิ งต่างๆ รอบตัว ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื อความหมายด้วยค่าพูดและท่าทาง ชี้ชวนและสอน
ให้รู้จักชื อเรียกสิ งต่างๆ จากของจริง อ่านหนังสือนิทานภาพหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง เป็นต้น 
 ๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ เล่น
ของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื องตามจินตนาการ เล่นสมมติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ ๒-๓ ปี 
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ส่าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี 
เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการเพิ มขึ้นมากกว่า ใน
ช่วงแรก เด็กมีการพึ งพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจ่าเป็นต้องค่านึงถึงสาระการเรียนรู้ที 
ประกอบด้วย ประสบการณ์ส่าคัญและสาระที ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื อเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับที สูงขึ้นไป 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นสื อกลางใน
การจัดประสบการณ์ เพื อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ งจ่าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้รูปแบบที เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ 
ส่วน คือ ประสบการณ์ส่าคัญ และสาระที ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส่าคัญ ประสบการณ์ส่าคัญเป็นสิ งจ่าเป็นอย่างยิ งที จะต้องให้เด็กได้ลง
มือท่าด้วยตนเอง เพื อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ
ในระยะแรกเริ มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีความส่าคัญเป็นพิเศษ เนื องจากเป็นรากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยส่าคัญที ก่าหนดความสามารถ แรงจูงใจ 
ใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที จะส่งผลต่อเนื องจากช่วงวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส่าคัญจะเกี ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที กระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและ



 

 

ในสังคมภายนอก อันจะสั งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานที จ่าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเนื องไปสู่
ระดับที สูงขึ้น 
 ประสบการณ์ส่าคัญที ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม แล ะ
สติปัญญาของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ่าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคน
ใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ งต่างๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื อความหมาย ดังนั้น การ
ฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์ส่าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน และการเล่น ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส่ารวจ ทดลอง และลงมือกระท่าจริง การปฏิสัมพันธ์
กับวัตถุสิ งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จ่าเป็นต้องมีการจัด
ประสบการณ์ส่าคัญแบบองค์รวมที ยึดเด็กเป็นส่าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาทในการท่ากิจวัตรประจ่าวันหรือท่ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแล
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การเคลื อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายตามจังหวะดนตรี การเล่นออกก่าลังกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื อนไหวและการทรงตัว 
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื องเล่นสัมผัส การวาด การเขียนขีด
เขี ย การปั้น การฉีก การตัดปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน 
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนา
ความรู้สึกที ดีต่อตนเอง และความเชื อมั นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ่าวัน พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที มีส่วนส่าคัญอย่างยิ งในการท่าให้เด็กรู้สึกเป็นที รัก อบอุ่น มั นคง เกิด
ความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ ซึ งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที ดีกับผู้อื น 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม  ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของตนเอง การแสดงอารมณ์ที เป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ 
การเล่นบทบาทสมมติ การชื นชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การ
ร้องเพลง การท่องค่าคล้องจอง การท่ากิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น 



 

 

  ๑.๓ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ่าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่น และท่ากิจกรรมร่วมกับผู้อื นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัย
เดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศอย่างสม ่าเสมอ 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ่าวันตามวัย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อื น การแบ่งปันหรือการให้ การ
อดทนรอคอยตามวัย การใช้ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณะ 
การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน เป็นต้น 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ่าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื อนไหว 
ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื อความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ่าชื อเรียกสิ งต่างๆ รอบตัว 
   ประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การตอบค่าถามจากการคิด 
การเชื อมโยงจากประสบการณ์เดิม การเรียงล่าดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อ
ใส่ใจ การสังเกตวัตถุหรือสิ งของที มีสีสันและรูปทรงที แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟัง
นิทานหรือเรื องราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ เล่าเรื องรา การส่ารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ 
การคิดวางแผนที ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื องที ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น 
 ๒. สาระที ควรเรียนรู้ สาระที จะให้เด็กอายุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื องที เกี ยวกับตนเอง
เป็นล่าดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื องที อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื อน่าไปใช้ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน เด็กควร
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื องราวเกี ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อและเพศของตนเอง การ
เรียกชื อส่วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การ
ล้างมือ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการ
นอนหลังพักผ่อน 
  ๒.๒ เรื องราวเกี ยวกับบุคคลและสถานที แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับบุคคล
ภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้
เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อื นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี น้องในบ้าน การไป
เที ยวตลาดและสถานที ต่างๆ ในชุมชน การเล่นที สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 



 

 

  ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับการส่ารวจสิ งต่างๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้่า เล่นทราย การเลี้ยง
สัตว์ต่างๆ ที ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
  ๒.๔ สิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อของเล่นของใช้ที อยู่รอบตัว การ
เชื อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ งต่างๆ ที อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ผิวสัมผัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ 
 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี เพื อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูป



 

 

ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ควรค่านึงถึงสิ งส่าคัญ
ต่อไปนี้ 
 ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส่าคัญ 
 ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานที เด็กพึงได้รับ 
 ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
 ๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 
 ๖. ใช้ภาษาที เหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
 ๘. จัดสภาพแวดล้อมที ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื องสม ่าเสมอ 
 ๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ชุมชน 
 แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี มีแนวทาง
ดังนี้ 
 ๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั นคงทางอารมณ์
ให้กับเด็กในวิถีชีวิตประจ่าวัน 
 ๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท่าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า
และการเคลื อนไหวผ่านการเล่น 
 ๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที แวดล้อมและสิ งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื องใช้และของเล่นที สะอาด
หลากหลาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก เพื อส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน รวมถึงมีพ้ืนที ในการ
เล่นน้่า เล่นทราย 
 ๖. จัดหาสื อการเรียนรู้ที เป็นสื อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื อที 
เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี ยงการใช้สื อเทคโนโลยีเป็นพี เลี้ยงเด็ก 
 ๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื อง สม ่าเสมอ 
 ๘. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนมี
ส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื อ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการเด็ก 



 

 

 
 

การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี ควรประเมินให้ครอบคลุมครบทุกช่วงอายุ 
เพราะช่วงวัยนี้มีการเปลี ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งมีความเสี ยงต่อสภาพความผิดปกติต่างๆ จึง
จ่าเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที เกี ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู 
ควรสังเกตพัฒนาการเด็ก โดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หากพบความผิดปกติ ต้องรีบพา
ไปพบแพทย์หรือผู้ที มีความรู้ ความเชี ยวชาญเกี ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื อหาทางแก้ไขหรือบ่าบัด ฟื้นฟู
โดยเร็วที สุด หลักในการประเมินพัฒนาการมีดังนี้ 
 ๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
 ๒. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอต่อเนื อง 
 ๓. ประเมินด้วยวิธีการที หลากหลาย ซึ งวิธีการประเมินที เหมาะสมกับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี 
มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่างๆ และกิจวัตรประจ่าวัน การบันทึกพฤติกรรม การ
สนทนา การสัมภาษณ์เด็กและผู้ใกล้ชิด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก 
 ๔. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) และใช้คู่มือการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของ
หน่วยงานอื น 
 ๕. น่าผลที ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพื อเปิดโอกาสให้เด็ก
เรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 

การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี 
 พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที เกี ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะน่า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที มุ่งเน้นการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ควรด่าเนินการดังนี้ 
 ๑. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส่าหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู 
 พ่อแม่หรือผู้ เลี้ยงดูมีความเชื อและวิธีการในการอบรมเลี้ยงดูเด็กแตกต่างกันไปตาม
แนวความคิดและสภาพแวดล้อมของท้องถิ นที ตนเองอยู่อาศัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็ก
อายุต ่ากว่า ๓ ปี ฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้ในการอบรมเลี้ ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซึ งมีข้อแนะน่า ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาปรัชญาการศึกษา หลักการ จุดหมาย เพื อท่าความเข้าใจกับแนวทางการ
พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 



 

 

  ๑.๒  ศึกษาคุณลักษณะที พึงประสงค์เพื อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัย ในกรณีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี ให้ใช้แนว
ปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวันเป็นกรอบการพัฒนาเด็ก และหากมีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุ ๒-๓ ปี ให้ใช้แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
  ๑.๓ ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยการสังเกตและบันทึกการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามช่วงอายุที ก่าหนด รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการที ล่าช้าหรือ
ความผิดปกติที อาจเกิดขึ้นกับเด็ก หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที สาธารณสุขเพื อช่วยเหลือเด็กต่อไป 
  ๑.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเร็วช้า
ต่างกัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลีกเลี ยงการเปรียบเทียบเด็ก หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพาะคน แต่ควรจัด
กิจกรรม เพื อส่งเสริมพัฒนาการด้านที บกพร่องหรือด้านที เด็กขาดโอกาสในการพัฒนา 
 
 ๒. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส่าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว แต่
เนื องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที เปลี ยนแปลงไปท่าให้ต้องออกไปท่างานนอกบ้าน ประกอบกับ
ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี ยว พ่อแม่จึงน่าเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ดังนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่งควรด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยวางแผนหรือก่าหนดแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
เพื อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตรงตามปรัชญาและหลักการของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ 
ครอบครัว บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้เลี้ยงดูหรือผู้สอน คณะกรรมการที มีส่วนเกี ยวข้อง และชุมชน 
เพื อพัฒนาเด็กให้บรรลุคุณลักษณะที พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑ การจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรออกแบบและจัดท่าบนพ้ืนฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่าหนดคุณลักษณะที พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ กระบวนการจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ศึกษาท่าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น วิธีการอบรมเลี้ยง
ดู ความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเชื อของท้องถิ น และความพร้อมของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 



 

 

   ๒.๑.๒ จัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการก่าหนดปรัชญา
การศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ คุณลักษณะที พึงประสงค์ และก่าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่
ละช่วงอายุอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ผ่านประสบการณ์ส่าคัญที เด็กใช้ในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสาระที ควรรู้ซึ งอาจต่างกันตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ของเด็ก การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมิน
พัฒนาการ โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจก่าหนดหัวข้ออื นๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ่าเป็น
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง 
   ๒.๑.๓ การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน่าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพื อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร หลังจากที ได้จัดท่าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท่า
หลักสูตร ผู้เชี ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด่าเนินการใช้หลักสูตรเป็น
การประเมินเพื อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน่าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื องใด 
และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลังจากที ใช้
หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื อสรุปผลว่าหลักสูตรที จัดท่าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างไร 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี) ส่าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่าหรับเด็กที มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส เด็กที มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละประเภท โดยเฉพาะเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี มีความเสี ยงต่อสภาพความผิดปกติ พ่อแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บ่าบัด ฟื้นฟูโดยเร็วที สุด โดย
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถน่าเด็กไปรับบริการในการส่งเสริมพัฒนาการจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง เช่น 
โรงพยาบาล ศูนย์บริการทางสาธารณสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที มีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนเรียน
รวม 
 
 

การเชื อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การเชื อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการเชื อมต่อการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือเป็นการเชื อมต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด-๓ ปี กับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) การเชื อมต่อการพัฒนาเด็กมีส่วนส่าคัญเนื องจากการพัฒนาต้องมี



 

 

ความต่อเนื อง เด็กจ่าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพราะพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ยังไม่เอ้ือต่อการ
ยอมรับการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ้น การปรับตัวของเด็กในรอยเชื อมต่อการพัฒนา จ่าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุน การช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ผู้สอน และบุคลากรอื นที เกี ยวข้อง โดยควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู 
  พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก มีบทบาทส่าคัญในการเชื อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  ๑.๑ ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก โดยให้รายละเอียดตามผลการ
บันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอื น 
  ๑.๒ เป็นแบบอย่างที ดีของเด็กในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น มั นคง มีการ
สื อสารทางบวก ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และการ
ช่วยเหลือซึ งกันและกัน มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด่าเนินชีวิต 
  ๑.๓ ต้องพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐาน
การเลี้ยงดูเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี 
  ๑.๔ ตระหนักถึงความส่าคัญที จะร่วมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  ๑.๕ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค่าแนะน่าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็ก
ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทร ความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการท่า
สิ งต่างๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
  ๑.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็ก
ไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๑.๗ สร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที จะให้เด็กรับการ
อบรมเลี้ยงดู ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสามารถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั นใจ เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุขได้ ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมให้เด็กฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ่าวัน เช่น การบอกชื อตนเอง 
การบอกความต้องการของตนเอง การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
 ๒) ส่งเสริมให้เด็กเชื อมั นในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ท่าอะไรด้วยตนเอง แม้จะ
สกปรกเลอะเทอะบ้าง ไม่ถูกใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม ควรหลีกเลี ยงการบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อต่อ
เถียง ท่าโทษรุนแรง แต่ใช้วิธีอบรมสั งสอนด้วยความเข้าใจ สนใจ ชมเชย เมื อเด็กท่าสิ งที ควร และ
ช่วยเหลือเมื อเด็กต้องการ 



 

 

 ๓) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง เรียบเรียงความคิด ฝึกการใช้ภาษาด้วยการถามให้เด็กแสดง
ความคิดเห็น พูดถึงเรื องราวหรือแสดงท่าทางตามที เด็กเข้าใจ หลังจากที เด็กได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ 
หรือจากที พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเล่านิทานให้ฟัง 
 ๔) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที ดีต่อตนเอง ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความ
รักและเข้าใจ ซึ งจะท่าให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคย ท่าให้เกิดความรักความผูกพันและ
รู้สึกได้รับความรัก 
 ๕) ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกสนุก มีความสุขกับการกระท่าสิ งที สร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ เล่น และฝึกท่าสิ งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที เป็นมิตรและปลอดภัย 
 ๖) ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที มีความเป็นมิตร และเป็นที ยอมรับในสังคมได้ง่ายด้วยการยิ้มแย้ม
สัมผัสเด็กอย่างอ่อนโยน คอยสังเกตการณ์แสดงออกของเด็ก สนใจที จะตอบค่าถามและเล่าเรื องต่างๆ 
ที เหมาะสมกับเด็ก เพื อให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วและมีก่าลังใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๗) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั นคงไม่สับสน ด้วยการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา 
เป็นแบบอย่างที ดีงามในการใช้เหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ฝึกให้เป็นคน รู้จักคิด มีน้่าใจและ
คุณธรรม หลีกเลี ยงการท่าโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับเด็ก ให้
ความสนใจต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ 
 ๘) ส่งเสริมให้เป็นเด็กใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะด้วยการให้ความสนใจในสิ งที เด็กก่าลังท่า ตอบค่าถามของเด็ก ฝึกให้เด็กสังเกต สิ งต่างๆ 
รอบตัว ให้โอกาสที จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที  เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูกใน
โอกาสที ไม่เสียหายและเป็นอันตราย 
 ๙) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจที จะท่าสิ งที ดีๆ ด้วยการให้ความสนใจ ชมเชยหรือให้รางวัล
ตามสมควรทันทีที เด็กมีพฤติกรรมที พึงปรารถนา เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบของ พูดเพราะ 
รับฟังและปฏิบัติตามค่าแนะน่า 
 ๑๐) ส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ด้วยการพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที ฟังเข้าใจง่ายและชัดเจน
ด้วยท่าทางที เป็นมิตร อาจใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง เล่าเหตุการณ์ที เกิดข้ึนให้ฟัง 
 ๑๑) เตรียมเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื อเด็กอายุ ๓ ปี ก็พร้อมที จะเข้าสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยหรือไปรับบริการจากสถานที ที รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดูสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กที จะไปเรียนรู้โลกกว้าง ได้ด้วยการสร้างทัศนคติที ดีต่อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการเล่าเรื องเกี ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฟัง พาไปรู้จักกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ ไปอยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที จะเข้าเรียน ไปเล่นเครื องเล่น โดย
ไม่ขู่เด็กว่าถ้าท่าตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้ที สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ควรสร้างทัศนคติที ดีต่อผู้



 

 

เลี้ยงด้วยการพูดคุยกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรท่าความคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อนพาเด็กไปดูการจัด
กิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน มีความส่าคัญในการช่วยเหลือการปรับตัว
ของเด็กในระยะเชื อมต่อนี้ โดยมีบทบาท ดังนี้ 
  ๒.๑ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก ซึ งเป็นข้อมูลเกี ยวกับการเจริญเติบโตทาง
ร่างกาย ข้อมูลด้านพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่วนตัวของเด็ก และครอบครัว 
  ๒.๒ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องตระหนักในเรื องการกลัวการพลัด
พรากว่าเป็นเรื องปกติ นอกจากนี้ต้องสร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มี
ความเมตตาต่อเด็กและช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความไว้วางใจผู้อื น อันเป็นพ้ืนฐานส่าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
  ๒.๓ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน 
เช่น สัมผัส โอบกอด สบตา ใช้ค่าพูดที ไพเราะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที ดีให้กับเด็ก เช่น ใช้ภาษาที 
สร้างสรรค์ มีกิริยามารยาทสุภาพ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
  ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับสิ งแวดล้อมใหม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กคน
ใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้ท่ากิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื อเพื อการ
เล่นสิ งใหม่ๆ ทดลองสิ งใหม่ๆ ในที ปลอดภัยตามล่าพังบ้าง แต่สามารถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรก
อาจยินยอมให้เด็กน่าสิ งของที เด็กรักจากบ้านมาได้ 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
ส่าหรบัเด็กอายุ ๓-๖ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส่าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี 



 

 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล 
  

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ต่อไป จึงก่าหนดจุดหมายเพื อให้เกิดกับเด็กเมื อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที ดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

มาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค ์
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก่าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค์จ่านวน ๑๒ 
มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที ดี 
  มาตรฐานที  ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ  
   ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที  ๔ ชื นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื อนไหว 
  มาตรฐานที  ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที ดีงาม 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที  ๗ รักธรรมชาติ สิ งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานที  ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของ  
   สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๙ ใช้ภาษาสื อสารได้เหมาะสมกับวัย 



 

 

  มาตรฐานที  ๑๐ มีความสามารถในการคิดที เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที  ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที  ๑๒ มีเจตคติที ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
   ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที พึงประสงค ์
 

สภาพที พึงประสงค์ 
 สภาพที พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที คาดหวังให้เด็กเกิด บน
พ้ืนฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื อน่าไปใช้ในการ
ก่าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐาน คุณลักษณะที พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที พึงประสงค์ ดังนี้ 
มาตรฐานที  ๑ ร่างการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที ดี 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑.๑ น้่าหนักและ 
ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้่าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑข์อง
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้่าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้่าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
      สุขนิสัยที ดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที มีประโยชน์
และดื มน้่าที สะอาดเมื อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที มีประโยชน์
และดื มน้่าสะอาดด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที มีประโยชน์ได้
หลายชนิดและดื มน้่า
สะอาดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน  
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้่า   
ห้องส้วมเมื อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือ       
ก่อน รับประทาน
อาหารและหลังจากใช้
ห้องน้่าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ 
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้่า
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

 ๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกก่าลังกาย ๑.๒.๔ ออกก่าลังกาย ๑.๒.๔ ออกก่าลังกาย



 

 

เป็นเวลา เป็นเวลา เป็นเวลา 
๑.๓ รักษาความ 
      ปลอดภัยของ 
      ตนเองและผู้อื น 

๑.๓.๑ เล่นและท่า  
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและท่า  
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ท่า
กิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื นอย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
มาตรฐานที  ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาท
สัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๒.๑ เคลื อนไหว 
      ร่างกายอย่าง 
      คล่องแคล่ว 
      ประสานสัมพันธ์ 
      และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที 
ก่าหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขา
ขึ้นลงอยู่กับที ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว
อยู่กับที ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื องโดยไม่
เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ งหลบหลีกสิ ง
กีดขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ งหลบหลีกสิ งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือและล่าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
ใช้มือท้ังสองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที กระตอบ
ขึ้นจากพ้ืนได้ 

๒.๒ ใช้มือ-ตา 
      ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเสน้ตรงได ้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 

 ๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี เหลี ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ชม. ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. ได ้

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๒๕ ชม. ได ้

 

มาตรฐานที  ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 



 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๓.๑ แสดงออก 
      ทางอารมณ์ได้ 
      อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม
กับบางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม 
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที ดี 
      ต่อตนเองและ 
      ผู้อื น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื น 

มาตรฐานที  ๔ ชื นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
      และแสดงออก 
      ผ่านงานศิลปะ 
      ดนตรี และ 
      การเคลื อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื อนไหว 
ประกอบเพลง จังหวะ 
และดนตรี 

  
มาตรฐานที  ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที ดีงาม 



 

 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๕.๑ ซื อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่า

สิ งใดเป็นของตนเอง
และสิ งใดเป็นของผู้อื น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื อต้องการ
สิ งของของผู้อื นเมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื อต้องการ
สิ งของของผู้อื นด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตา 
      กรุณา มีน้่าใจ 
      และช่วยเหลือ 
      แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพื อนและมีเมตตา  
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพื อนและมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพื อนและมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๓ มีความเห็นอก 
      เห็นใจผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
หรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้า
และท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื นอย่าง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ท่างานที ได้รับ
มอบหมายจนส่าเร็จ 
เมื อมีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท่างานที ได้รับ
มอบหมายจนส่าเร็จ 
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ท่างานที ได้รับ
มอบหมายจนส่าเร็จ
ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที  ๖มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
      ในการปฏิบัต ิ
      กิจวัตรประจา่วัน 

๖.๑.๑ แต่งตวัโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตวัดว้ยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตวัดว้ยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รบัประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รบัประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ รบัประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธ ี

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้่าห้องสว้ม 
โดยมีผู้ชว่ยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้่าห้องสว้ม
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และท่าความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้่าห้อง
ส้วม ดว้ยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าที อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 



 

 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล่าดับ
ก่อนหลังได้เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล่าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล่าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและ 
      พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ งของเครื องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ งของเครื องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ งของเครื องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง 
ด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที  ๗รักธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษา 
      ธรรมชาติและ 
      สิ งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นรว่มดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสว่นรว่มดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที  ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที  ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที  
๗.๒ มีมารยาทตาม 
      วัฒนธรรมไทย  
      และรักความเป็น 
      ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวค่า
ขอบคุณและขอโทษ
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่าวค่า
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค่า
ขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื อได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี 

มาตรฐานที  ๘อยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของสังคมในระบอบ 
                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับความ 
      เหมือนและความ 
      แตกต่างระหว่าง 
      บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท่า
กิจกรรมร่วมกับเด็กที 
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท่า
กิจกรรมร่วมกับเด็กที 
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท่ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กที แตกต่างไป
จากตน 



 

 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที ดี 
      กับผู้อื น 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับ
เพื อน 

๘.๒.๑ เล่นหรือท่างาน
ร่วมกับเพื อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือท่างานรว่มมือ
กับเพื อนอย่างมีเป้าหมาย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลที คุ้นเคย 
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ ์

๘.๓ ปฏิบัติตน 
      เบื้องต้นในการ 
      เป็นสมาชิกที ดี 
      ของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นรว่มสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื อมี      ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นรว่มสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตามข้อตกลงดว้ย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น่า
และผู้ตามเมื อมี    ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น่า
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น่าและผู้
ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ ์

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที  ๙ใช้ภาษาสื อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 



 

 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
      และเล่าเรื องให้ 
      ผู้อื นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื นพูดจน
จบและพูดโต้ตอบ
เกี ยวกับเรื องที ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื นพูดจนจบ
และสนทนาโตต้อบ
สอดคล้องกับเรื องที ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื อง
เชื อมโยงกับเรื องที ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื อง 

๙.๑.๒ เล่าเปน็เรื องราวต่อเนื อง
ได้ 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
      และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และ
พูดข้อความด้วยภาษา
ของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ ค่า พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ ค่า 
ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง 
จุดเริ มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเขี ย 
อย่างมีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนชื อของตนเองตาม
แบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที คิด
ขึ้นเอง 

 

มาตรฐานที  ๑๐มีความสามารถในการคิดที เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๑ มี
ความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ งต่างๆ  จากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ งต่างๆ  จาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผสั 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ  
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

 ๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ งต่างๆ  โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ งต่างๆ  โดยใช้ลักษณะที 
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ ง
ต่างๆ  โดยใช้ลักษณะที 
สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 

 ๑๐.๑.๓ คัดแยก      สิ ง
ต่างๆ  ตามลักษณะหรือ
หน้าที การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จ่าแนกและจัดกลุ่มสิ ง
ต่างๆ  โดยใช้อย่างน้อยหนึ ง
ลักษณะเป็นเกณฑ ์

๑๐.๑.๓ จ่าแนกและจัดกลุ่ม
สิ งต่างๆ  โดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

 ๑๐.๑.๔ เรียงล่าดับ
สิ งของหรือเหตุการณ์

๑๐.๑.๔ เรียงล่าดับสิ งของ
หรือเหตุการณ์ อย่างน้อย 

๑๐.๑.๔ เรียงล่าดับ
สิ งของและเหตุการณ์



 

 

อย่างน้อย ๓ ล่าดับ ๔ ล่าดับ อย่างน้อย ๕  ล่าดับ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๒ มี
ความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุที เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการ
กระท่าเมื อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
ผลที เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท่าเมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบาย
เชื อมโยงสาเหตุและผล
ที เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท่าด้วย
ตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ งที อาจจะ
เกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเน สิ งที อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ งที 
อาจจะเกิดข้ึน และมี
ส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ 
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื องง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื อง
ง่ายๆ และเริ มเรียนรู้ผลที 
เกิดข้ึน 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจใน
เรื องง่ายๆ และยอมรับ
ผลที เกิดขึ้น 

 ๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลอง
ถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา
สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 

 

มาตรฐานที  ๑๑มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๑.๑ ท่างานศิลปะ 
ความจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื อสื อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื อสื อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง 
และแปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพิ มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื อสื อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิม และมี
รายละเอียดเพิ มขึ้น 



 

 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื อนไหว
ท่าทางเพื อสื อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื อนไหว
ท่าทางเพื อสื อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื อนไหว
ท่าทางเพื อสื อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที  ๑๒มีเจตคติที ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
                     กับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที ดีต่อ 
        การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและ
เขียนสื อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ่าอย่าง
ต่อเนื อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
        ในการแสวงหา 
        ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค่าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการที มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค่าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค่าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที หลากหลาย
ด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค่าถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหา 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค่าถามว่า “ที ไหน” 
“ท่าไม” ในการค้นหา
ค่าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค่าถามว่า “เมื อไร” 
“อย่างไร” ในการ
ค้นหาค่าตอบ 

 
 

การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก่าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-
๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที เริ มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก



 

 

ปฐมวัยเวลาเรียนส่าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นสื อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที ก่าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
ส่าคัญ และสาระที ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส่าคัญ ประสบการณ์ส่าคัญเป็นแนวทางส่าหรับผู้สอนน่าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการท่ากิจวัตรประจ่าวันหรือท่ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมี โอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส่าคัญ 
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคลื อนไหวอยู่กับที  

(๒) การเคลื อนไหวเคลื อนที  
(๓) การเคลื อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคลื อนไหวที ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้ 
     กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑) การเล่นเครื องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 

 (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ 
     การร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ 
         อนามัยส่วนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที ดีในกิจวัตรประจ่าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความ (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ่าวัน 



 

 

         ปลอดภัย (๒) การฟังนิทาน เรื องราว เหตุการณ์ เกี ยวกับการป้องกัน 
     และรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี ยวกับ 
         ร่างกายตนเอง 

(๑) การเคลื อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที  
(๒) การเคลื อนไหวข้ามสิ งกีดขวาง 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๒ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษ
เฉพาะ ที เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื น ได้
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที ดีต่อตนเอง และความเชื อมั นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส่าคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

     เสียงดนตร ี
(๒) การเล่นเครื องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคลื อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท่ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 



 

 

(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที นับถือ 

(๒) การฟังนิทานเกี ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
 (๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
๑.๒.๔ การแสดงออกทาง 
         อารมณ์ 

(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคลื อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การท่างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
         ตนและเชื อว่าตนเองมี 
         ความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื น (๑) การแสดงความยินดีเมื อผู้อื นมีความสุข เห็นใจเมื อผู้อื นเศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื อผู้อื นได้รับบาดเจ็บ 

   
 
 
 
 
 
  ๑.๓ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
เรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท่างานกับผู้อื น การปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส่าคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจ่าวัน 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ่าวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษา 
         ธรรมชาติและ 
         สิ งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ งแวดล้อมทั้งภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและสิ งของเครื องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การท่างานศิลปะที น่าวัสดุหรือสิ งของเครื องใช้ที ใช้แล้ว มาใช้ซ้่า 



 

 

     หรือแปรรูปแล้วน่ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที เกี ยวกับธรรมชาติและ 
     สิ งแวดล้อมในชีวิตประจ่าวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม 
         วัฒนธรรมท้องถิ นและ 
         ความเป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ นที อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 

 (๔) การศึกษานอกสถานที  
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์  
         มีวินัย มีส่วนร่วม 
         และบทบาทสมาชิก 
         ของสังคม 

(๑) การร่วมก่าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส่าคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและท่างาน 
         แบบร่วมมือร่วมใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี ยนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและท่างานร่วมกับผู้อื น 
(๓) การท่าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหา 
         ความขัดแย้ง 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ 
         เหมือนและความ 
         แตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑) การเล่นหรือท่ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื อน 

   
 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ งแวดล้อม บุคคลและสื อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที หลากหลาย เพื อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี ยวกับสิ งต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที สูงขึ้นต่อไป 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส่าคัญ 



 

 

๑.๔.๑การใช้ภาษา (๑) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ งแวดล้อม 
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค่าแนะน่า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค่าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื องราว 
     ต่างๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อื นเกี ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า 
     เรื องราวเกี ยวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี ยวกับสิ งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ 
     ของสิ งต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท่าต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะที เหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงล่าดับค่าเพื อใช้ในการสื อสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล่าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย 
       มีผูช้ี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที ถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค่า และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้าย 
       ไปขวา และจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื อของตน หรือค่าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที ประกอบเป็นค่าผ่านการอ่านหรือเขียน 
       ของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาค่า วลี หรือประโยค ที มีโครงสร้างซ้่าๆ กัน จาก 
       นิทาน เพลง ค่าคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที ถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนค่าที มีความหมายกับตัวเด็ก/ค่าคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดค่าและเขียนเพื อสื อความหมายด้วยตนเองอย่าง 
       อิสระ 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส่าคัญ 



 

 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและ 
         แก้ปัญหา 

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี ยนแปลง และ 
     ความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ งต่างๆ และสถานที จากมุมมองที ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต่าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ งต่างๆ 
     ด้วยการกระท่า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับสื อต่างๆ ที เป็นทรงกลม ทรงสี เหลี ยมมุมฉาก  
     ทรงกระบอก กรวย 

 (๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ่าแนกสิ งต่างๆ ตามลักษณะ 
     และรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก 
     ชิ้นส่วน 
(๗) การท่าซ้่า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจ่านวนของสิ งต่างๆ ในชีวิตประจ่าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล่าดับจ่านวนของสิ งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที ของสิ งต่างๆ 
(๑๒) การชั ง ตวง วัดสิ งต่างๆ โดยใช้เครื องมือและหน่วยที ไม่ใช่ 
       หนว่ยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล่าดับ สิ งต่างๆ ตาม 
       ลักษณะความยาว/ความสูง น้่าหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงล่าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ่าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื อมโยงสาเหตุและผลที เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ 
       การกระท่า 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ งที อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี 
       เหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและ 
         ความคิดสร้างสรรค์ 

(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื อ วัสดุ ของเล่น 
     และชิ้นงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื อนไหว 



 

 

     และศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที  
     หลากหลาย 
 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส่าคัญ 
๑.๔.๔ เจตคติที ดีต่อการ 
         เรียนรู้และการ 
         แสวงหาความรู้ 

(๑) การส่ารวจสิ งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งค่าถามในเรื องที สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื อค้นหาค่าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

 (๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน่าเสนอข้อมูลจากการ 
     สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

  

 ๒. สาระที ควรเรียนรู้ 
  สาระที ควรเรียนรู้ เป็นเรื องราวรอบตัวเด็กที น่ามาเป็นสื อกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน่าสาระที ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื อให้บรรลุจุดหมายที 
ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจ่าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก่าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส่าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยค่านึงถึงประสบการณ์และสิ งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื องราวที เกี ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที ดี การรับประทานอาหารที เป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื น การก่ากับตนเอง การเล่นและท่าสิ งต่างๆ ด้วยตนเองตามล่าพังหรือกับ
ผู้อื น การตระหนักรู้เกี ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒ เรื องราวเกี ยวกับบุคคลและสถานที แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที เด็กต้องเกี ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ ใน
ชีวิตประจ่าวัน สถานที ส่าคัญ วันส่าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์ส่าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ นอื นๆ 



 

 

  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี ยวกับดิน น้่า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ่าวันที แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับการใช้ภาษาเพื อสื อความหมายใน
ชีวิตประจ่าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้่าหนัก จ่านวน ส่วนประกอบ การเปลี ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ งของเครื องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการสื อสารต่างๆ ที ใช้อยู่ในชีวิตประจ่าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ งแวดล้อม 
 

การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส่าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการ 
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท่าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่
จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื อพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม อย่างสมดุลและต่อเนื อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส่าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที เด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส่าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื อง และเป็นส่วนหนึ ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน่าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท่างานของสมอง ที 
เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 



 

 

  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท่า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื อนไหว ส่ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ
การเรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท่าและน่าเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ่านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท่ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื อและแหล่งการเรียนรู้ที หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที ส่งเสริมลักษณะนิสัยที ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ่าวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท่าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น่ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
  

๑. การจัดกิจกรรมประจ่าวัน 
 กิจกรรมส่าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถน่ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ่าวันได้
หลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท่ากิจกรรมอะไร 
เมื อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ่าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการน่าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที ส่าคัญผู้สอนต้องค่านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ่าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของ
กิจกรรมประจ่าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ่าวัน 



 

 

   ๑. ก่าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
    วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาท ี
    วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาท ี  
    วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาท ี
   ๒. กิจกรรมที ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื องนานเกินกว่า ๒๐ นาท ี
   ๓. กิจกรรมที เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี
   ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที 
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที เด็ก
เป็นผู้ริเริ มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ ม และกิจกรรมที ใช้ก่าลังและไม่ใช้ก่าลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที ต้องออกก่าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที ไม่ต้องออกก่าลังมากนัก 
เพื อเด็กจะได้ไม่เหนื อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ่าวัน 
  การเลือกกิจกรรมที จะน่ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน่าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที ส่าคัญผู้สอนต้องค่านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที ดีต่อตนเองและผู้อื น มีความเชื อมั น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ



 

 

ศาสนาที นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้ เด็กมีลักษณะนิสัยที ดี 
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท่ากิจวัตร
ประจ่าวัน มีนิสัยรักการท่างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื น โดยรวมทั้งระมัดระวัง
อันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวันอย่างสม ่าเสมอ รับประทานอาหาร 
พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท่าความสะอาดร่างกาย เล่นและท่างานร่วมกับผู้อื น ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที เมื อเล่นหรือท่างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที  เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ่าวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และท่ากิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื อสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ งต่างๆ ที เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค่าถามในสิ งที 
สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่ง
ปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค่านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที เหมาะสมกับเด็ก
เป็นส่าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีความคิดริเริ มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมร์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้่า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 
 
 

การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื อง และเป็นส่วนหนึ งของกิจกรรม
ปกติที จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน่ามาจัดท่าสารนิทัศน์หรือจัดท่า
ข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส่าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที 



 

 

สามารถบอกเรื องราวหรือประสบการณ์ที เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด 
ทั้งนี้ ให้น่าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และ
ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอต่อเนื องตลอดปี 
 ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ่าวันด้วยเครื องมือและวิธีการที  
  หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 ๕. สรุปผลการประเมิน จัดท่าข้อมูลและน่าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 ส่าหรับวิธีการประเมินที เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การ
บันทึกพฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที เก็บอย่างมี
ระบบ 
 

การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที เปิดสอนระดับปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผนหรือก่าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที พึงประสงค์ตามที หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก่าหนด สถานศึกษาต้อง
ค่านึงถึง วิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ น สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาต้องด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาต้องเชื อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไปสู่การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น 
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัยและผู้มี
ส่วนเกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปลี ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
ปรับเปลี ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ควรด่าเนินการ ดังนี้ 



 

 

  ๒.๑ ศึกษาท่าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
สภาพปัจจุบัน สภาพต่างๆ ที เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ น ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ น 
  ๒.๒ จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา โดยก่าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ 
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้รายปีเพื อก่าหนดประสบการณ์ส่าคัญและสาระที ควรรู้ในแต่ละช่วง
อายุ ระยะเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมิน
พัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ งสถานศึกษาอาจก่าหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม
และความจ่าเป็นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  ๒.๓ การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน่า
หลักสูตรไปใช้เป็นการประเมินเพื อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากที ได้
จัดท่าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท่าหลักสูตร ผู้เชี ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านต่าง  ๆการประเมินระหว่างการด่าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถ
น่าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตร เป็นการประเมิน
เพื อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื อสรุปผลว่าหลักสูตรที จัดท่าควรมี
การปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓-๖ ปี) ส่าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถน่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไป
ปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
ให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพื อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค์ที หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก่าหนด โดยด่าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การก่าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก่าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื อให้ทุกฝ่ายที เกี ยวข้องใช้ใน
การพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส่าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้ 
และสภาพที พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื อน่าไปจัดท่าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุม
พัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องค่านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที มีความ
พิการแต่ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที เอ้ือต่อสภาพความพิการของเด็ก ทั้งวิธีการและ
เครื องมือที ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 



 

 

 ๓. สถานศึกษาที มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี เลี้ยงให้การดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ควรมีการส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที มีความต้องการพิเศษเพื อให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 
 
 

การสร้างรอยเชื อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที  ๑ 
 การสร้างรอยเชื อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที  ๑ มี
ความส่าคัญอย่างยิ ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี ยนแปลงได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื น การเชื อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีที  ๑ จะประสบผลส่าเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้องต้องด่าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส่าคัญที มีบทบาทเป็นผู้น่าในการสร้างรอยเชื อมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที  
๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื อท่าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที 
จะเอ้ือต่อการเชื อมต่อการศึกษา โดยด่าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเชื อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื อผู้สอนทั้งสอง
ระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอน
และบุคลากรอื นๆ ได้ศึกษาท่าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 
ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาสื อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที ส่งเสริมการสร้างรอยเชื อมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท่าเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม ่าเสมอ เพื อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ
และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีที โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 



 

 

  ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื นๆ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ โดยผู้สอนควรด่าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล เกี ยวกับตั ว เด็ ก เป็นรายบุ คคลเพื อส่ งต่อผู้ สอนชั้ น
ประถมศึกษาปีที  ๑ ซึ งจะท่าให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที ดีๆ เกี ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที  ๓ เพื อให้เด็กเกิดเจตคติที ดีต่อการเรียนรู้ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท่าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส่ารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ 
  ๒.๔ จัดสื อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที เหมาะสมกับวัยเด็กที ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พ้ืนฐานที สอดคล้องกับรอยเชื อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
  ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจต
คติที ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื อน่ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ ให้ต่อเนื องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควร
ด่าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท่าความรู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้สอนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพื อให้เด็กได้มีโอกาสท่ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพื อช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที ดีกับเด็ก พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
  พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส่าคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน และเพื อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ ควรด่าเนินการ
ดังนี้ 



 

 

  ๔.๑ ศึกษาและท่าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที เหมาะสมกับวัยเด็ก 
  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการท่ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก่าลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื อช่วยให้
บุตรหลานปรับตัวได้ดีขึ้น 
 

การก่ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส่าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอ่านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จ่าเป็นต้องมีระบบการก่ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที มีประสิทธิภาพ เพื อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และด่าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 การก่ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที ต้อง
ด่าเนินการอย่างต่อเนื อง เพื อน่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั นใจให้ผู้เกี ยวข้อง โดยต้องมีการด่าเนินการที เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การก่ากับ ติดตาม 
และประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนทั วไปทราบ เพื อน่า
ข้อมูลจากรายงานผลมาจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 



 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน 
๒-๔ 
เดือน 

๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๑.๑  มีน ้าหนัก ส่วนสูง 
       และเส้นรอศีรษะ 
       ตามเกณฑ์อายุ 

 
น ้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ 
 เส้นรอบศีรษะตำมเกณฑ์ 

๑.๒  มีร่างกายแข็งแรง   มีภูมิต้ำนทำนโรค ไม่ป่วยบ่อย ขับถ่ำยเป็นเวลำ รับประทำนอำหำร นอนและพักผ่อนเหมำะสมกับวัย 

 

หมายเหตุ  * แรกเกิด - ๒ เดือน  หมำยถึง  แรกเกิด - ๑ เดือน ๒๙ วัน     ๙ เดือน - ๑ ป ี         หมำยถึง    ๙ เดือน - ๑๑ เดือน ๒๙ วัน 
        ๒ - ๔ เดือน  หมำยถึง    ๒ เดือน - ๓ เดือน ๒๙ วัน     ๑ ปี - ๓ ปี ๖ เดือน    หมำยถึง  ๑๒ เดือน - ๑๗ เดือน ๒๙ วัน 
        ๔ - ๖ เดือน  หมำยถึง    ๔ เดือน – ๕ เดือน ๒๙ วัน     ๑ ปี ๖ เดือน - ๒ ปี   หมำยถึง  ๑๘ เดือน - ๒๓ เดือน ๒๙ วัน 
        ๖ – ๙ เดือน  หมำยถึง    ๖ เดือน – ๘ เดือน ๒๙ วัน     ๒ ปี - ๓ ปี             หมำยถึง  ๒๔ เดือน - ๓๕ เดือน ๒๙ วัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๒ ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 



 

 

๒.๑  ใช้กล้ามเนื อ
ใหญ่ได้เหมาะสม
กับวัย 

 นอนคว ้ำ 
   ยกศีรษะและ 
   หันไปข้ำงใด 
   ข้ำงหนึ งได้ 

 นอนคว ้ำ 
   ยกศีรษะ 
   และอก 
   พ้นพื น 
 เมื อจับยืน 
   เริ มลง 
   น ้ำหนักที  
   เท้ำทั งสอง 
   ข้ำงได้ 
 

 ยันหน้ำอก 
   พ้นพื น โดย 
   ใช้แขนช่วย 
 นั งได้ โดย 
   ต้องมี 
   ผู้ประคอง 

นั งหลัง 
   ตรงและ 
   เอี ยวตัว 
   ใช้มือ 
   เล่นได้ 
   อย่ำง 
   อิสระ 
 คลำนโดย 
   ใช้มือและ 
   เข่ำ 
 ยืนเกำะ 
   เครื องเรือน 
   สูงระดับ 
   อกได้ 
 
 
 
 
 
 

 ยืนทรงตัว 
   (ตั งไข่) ได้ 
   ช่วงสั นๆ 
 หย่อนตัว 
   ลงนั งจำก 
   ท่ำยืน 

 ลุกขึ นยืนด้วย 
   ตนเอง 
 ยืนได้เองอย่ำง 
   อิสระ 
 ยืนแล้วก้มลง 
   หยิบของที พื น 
   ได ้
เดินได้เองโดย 
   ปล่อยแขนเป็น 
   อิสระและแกว่ง 
   แขนตำมสบำย 
 เริ มวิ งหรือเดิน 
   เร็วๆ ได ้

 เดินขึ นบันได 
   โดยมือข้ำงหนึ ง 
   จับรำวบันได 
   อีกมือจับผู้ใหญ่ 
   ก้ำวเท้ำโดยม ี
   สองเท้ำในขั น 
   เดียวกัน 
 วิ งและหยุดได้ 
   ทันที และเริ ม 
   วิ งใหม ่

 นั งยองๆเล่น โดยไม่ 
เสียกำรทรงตัว 
 เดินถอยหลังได้ 
 เดินขึ นลงบันได โดย
มือข้ำงหนึ งจับรำว
และก้ำวเท้ำโดยมีสอง
เท้ำในขั นเดียวกัน 
 กระโดดอยู่กับที  
โดย เท้ำพ้นพื นทั ง ๒ 
ข้ำง 
 



 

 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๒.๒  ใช้กล้ามเนื อ
เล็กและประสาน
สัมพันธ์มือ-ตา 
ได้เหมาะสมกับวัย 

จ้องมองได้ 
   มองเห็นใน 
   ระยะห่ำง 
   ๘-๑๒ นิ ว 

 มองตำม 
   วัตถุที  
   เคลื อนไหว 
 ก้ำหรือจับ 
   สิ งของที ใส่ 
   ให้ในมือ 

 เอื อมคว้ำ 
   ใกล้ๆ ตัวได้ 
 เปลี ยนมือ 
   ถือของได้ 
   ทีละมือ 

มองตำม 
   ของตก 
จับของมำ 
   กระทบกัน 
   ด้วยมือ  
   ๒ ข้ำง 
 เริ มใช้นิ ว 
   หัวแม่มือ 
   นิ วชี และ 
   นิ วกลำง 
   หยิบของ 
   ชิ นเล็กๆ 

 หยิบของ 
   ใส่และเอำ 
   ออกจำก 
   ภำชนะได้ 
 ถือ กัด  
   และเคี ยว 
   อำหำรได้ 
   ด้วยตนเอง 

 วำงก้อนไม้ 
   ซ้อนกันได้ 
   ๒ ก้อน 
 เปิดหนังสือ 
   ทีละ ๓-๔ หน้ำ 

 วำงก้อนไม้ซ้อน 
   กันได้ ๔-๖ ก้อน 
เปิดพลิกหน้ำ 
   หนังสือได้ทีละ 
   แผ่น 
 

 จับสีเทียน 
   แท่งใหญ่เพื อ 
   ขีดเขียนได้ 
 เลียนแบบ 
ลำกเส้นเป็น 
   วงต่อเนื อง 
   หรือเส้นตรง 
   แนวดิ ง 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๓มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๓.๑  ร่าเริงแจ่มใส  อำรมณ์ดี ยิ มแย้ม หัวเรำะง่ำย แววตำมีควำมสุข 
๓.๒  แสดงออก 
 ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

 ยิ มและหัวเรำะ 
   ได้เมื อพอใจ 
 สบตำ จ้องหน้ำ 
   แม่ 

ผูกพันกับ 
   พ่อแม่ หรือ 
   ผู้เลี ยงด ู
   ใกล้ชิด 
 ยิ มทักทำย 
   เมื อเห็น 
   หน้ำคน 
   คุ้นเคย 

แสดงอำรมณ์ 
   ที หลำกหลำย 
   ผ่ำนกำร 
   ส่งเสียง 

แสดง 
   อำรมณ์ 
   ตำมควำม 
   รู้สึก 
แสดงอำกำร 
   กลัวคน 
แปลกหน้ำ 

แสดงควำม 
   สนใจติด 
   ผู้เลี ยงด ู
   ตนเอง 
   มำกกว่ำ 
   คนอื น 
แสดงควำม 
   ต้องกำร 
   ของตนเอง 
   มำกขึ น 

 แสดงควำม 
   ชอบไม่ชอบ 
   ส่วนตัวอย่ำง 
   ชัดเจน 

 แสดงควำมรัก 
   ต่อผู้อื น 
 แสดงควำมกังวล 
   เมื อแยกจำกคน 
   ใกล้ชิด 

 แสดงควำม 
   ภำคภูมิใจ 
   เมื อท้ำสิ ง 
   สิ งต่ำงๆ  
   ส้ำเร็จ 
ชอบพูดค้ำว่ำ 
   “ไม”่ แม้จะ 
   เป็นสิ งที  
   ต้องกำร 

๓.๓  สนใจ และมี 
       ความสุขกับ 

 ตอบสนองต่อธรรมชำติ เสียงเพลง จังหวะดนตรี และสิ งสวยงำมต่ำงๆ อย่ำงเพลิดเพลิน 



 

 

       ธรรมชาติ  
       สิ่งสวยงาม  
       ดนตรี และ 
       จังหวะการ 
       เคลื่อนไหว 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๔รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๔.๑  ปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัวได้ 
 

 หยุดร้องไห้ 
   เมื อมีคนอุ้ม 

มีปฏิกิริยำ 
   โต้ตอบด้วย 
กำร 
เคลื อนไหว 
   ร่ำงกำย 
   เมื อเห็น 
   หรือได้ยิน 
   เสียงคน 
   และสิ งที  
   คุ้นเคย 

 ยิ มทักทำย 
   แสดงอำกำร 
   ดีใจ เมื อเห็น 
   สิ งที ตัวเอง 
   พอใจ 
 จ้ำหน้ำแม่ 
   และคน 
   คุ้นเคยได้ 

 แสดงออก 
   ถึงกำรรับรู้ 
   อำรมณ์ 
   และควำม 
   รู้สึกของ 
   ผู้อื น 
 เลียนแบบ 
   กิริยำ 
   ท่ำทำงของ 
   ผู้อื นอย่ำง 

 มองผู้ใหญ่ 
   หรือเด็ก 
   คนอื นๆ 
   ท้ำกิจกรรม 
   อย่ำงใกล้ชิด 

เริ มคุ้นเคยกับ 
   คนอื น 
 ขอควำม 
   ช่วยเหลือ เมื อ 
   ต้องกำร 

 ชอบกำรออกไป 
   เที ยวนอกบ้ำน 
แสดงควำมเป็น 
   เจ้ำของ 
 

 ชอบเก็บของ 
   ของตนเอง 
   ไว้ใกล้ตัว 
   และไม่ชอบ 
   แบ่งปันผู้อื น 



 

 

   ง่ำยๆ 
๔.๒  เล่นและร่วม
ท้ากิจกรรมกับ
ผู้อ่ืนได้ตามวัย 

 ยิ มและส่งเสียง 
   เมื อมีคนพูดคุย 
   เล่นหรือสัมผัส 
   ตัว 

 หัวเรำะ 
   เสียงดัง  
   ดีใจเมื อมี 
   คนมำเล่น 
   ด้วย 

 ยิ มให้คนอื น 
   ชอบเล่นกับ 
   คน 

 ชอบเล่น 
จ๊ะเอ๋กับ 
   ผู้เลี ยงด ู
   ใกล้ชิด 

 เล่นกับผู ้
   เลี ยงด ู
   ใกล้ชิด 

 ชอบดูเด็ก 
   คนอื นเล่นกัน 
   แต่ไม่ค่อย 
   เข้ำไปเล่นด้วย 

 ชอบเล่นของเล่น 
   คนเดียว 

 รอคอยช่วง 
   สั นๆ 
 เล่นรวมกับ 
   คนอื น แต่ 
   ต่ำงคนต่ำง 
   เล่น 
 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๕ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๕.๑  ท้ากิจวัตร 
       ประจ้าวัน 
       ด้วยตนเอง 
       ได้ตามวัย 

- - -  ต้องกำร 
   ถือขวดนม 
   ด้วยตนเอง 

 หยิบอำหำร 
   กินได ้
 ดื มน ้ำจำก 
   แก้ว 
 ให้ควำม 
   รว่มมือเวลำ 
   แต่งตัว 

 ถอดเสื อผ้ำ 
   ง่ำยๆ ได ้
 เริ มช่วยเหลือ 
   ตนเองในกำร 
   แปรงฟัน 
   ล้ำงมือ โดยมี 
   ผู้ใหญ่ดูแล 

 ใช้ช้อนตักอำหำร 
   เข้ำปำก แต่หก 
   บ้ำง 
 ชอบช่วยเหลือ 
   งำนบ้ำนง่ำยๆ 

 สวมเสื อผ้ำ 
   โดยมีคนช่วย 
 บอกได้ว่ำ 
   ตนเอง 
   ต้องกำร 
   ขับถ่ำย 



 

 

 เริ มฝึกขับถ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๖สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๖.๑  รับรู้และ
เข้าใจความหมาย
ของภาษาได้ตาม
วัย 

 ตอบสนองต่อ 
   เสียง 

 หยุดฟัง 
   เสียง และ 
   หันตำม 
   เสียงเคำะ 

 หันตำมเสียง 
   จ้องมองปำก 
   คน 

 รับรู้ภำษำ 
   และแสดง 
   สีหน้ำ 
   ท่ำทำง 

 ชอบฟัง 
   ค้ำพูดซ ้ำๆ 
 รู้ว่ำค้ำ 

 หยิบหรือชี ตำม 
   ค้ำบอก 
 ชี ส่วนต่ำงๆ 

 ปฏิบัติตำมค้ำสั ง 
   ได้  ๒ ค้ำสั ง 
   ต่อเนื อง 

 ร้องเพลงได้ 
   บำงค้ำ และ 
   ร้องเพลง 
   คลอตำม 



 

 

 ตอบสนอง 
   ต่อค้ำสั ง 
   ง่ำยๆ 
 หันหำเมื อ 
   เรียกชื อ 

   แต่ละค้ำม ี
   ควำมหมำย 
   ต่ำงกัน 
หยุดกระท้ำ 
   เมื อได้ยิน 
   เสยีงห้ำม 

   ของร่ำงกำย 
   ตำมค้ำบอก 
   อย่ำงน้อย  
   ๑ ส่วน 
 

 สนใจฟังนิทำน 
   ง่ำยๆ 

   ท้ำนอง 
 สนใจดู 
   หนังสือ 
   นิทำนภำพ 

๖.๒  แสดงออก
และ/หรือพูดเพื่อ
สื่อความหมายได้ 

 ส่งเสียงในคอ  ส่งเสียง 
   อ้อแอ้  
   โต้ตอบสูงๆ 
   ต ำ้ๆ 

 ส่งเสียงตำม 
   เมื อได้ยิน 
   เสียงพูด 
 ส่งเสียงได้ 
   หลำยเสียง 

 พยำยำม 
   เลียนเสียง 
   ต่ำงๆ 
 ท้ำเสียง 
   ซ ้ำๆ เช่น 
   หม ้ำ หม ้ำ 

 รู้จัก 
   เชื อมโยง 
   ค้ำพูดกับ 
   กำรกระท้ำ 
   เช่น ไม่จะ 
   สั นหัว 
 พูดค้ำ 
   พยำงค์เดียว 
   ได้อย่ำง 
  น้อย ๒ ค้ำ 

 พูดค้ำพยำงค์ 
   เดียว ที มี 
   ควำมหมำยได้ 
   อย่ำงน้อย  
   ๒ ค้ำ 

 พูดค้ำต่อกัน เช่น 
   ไปเที ยว 

 พูดเป็นวลี 
   สั นๆ  
 มักจะถำม 
   ค้ำถำม  
   “อะไร”  
และ “ท้ำไม” 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๗สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
คุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ 



 

 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๗.๑  สนใจและ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว 

 สนใจมอง 
   ใบหน้ำคน 
   มำกกว่ำสิ งของ 

 กรอกตำ 
   มองตำมสิ ง 
   ของหรือสิ ง 
   ที มีเสียง 

 มองสิ งของ 
   ที อยู่รอบๆ 
   และในระยะ 
   ใกล้ 
แสดงควำม 
   อยำกรู้อยำก 
   เห็นเกี ยวกับ 
สิ งต่ำงๆ และ 
   พยำยำมหยิบ 
   ของในระยะ 
   ที เอื อมถึง 

 เริ มรู้จัก 
   สิ งของใน 
   ชีวิต 
   ประจ้ำวัน 

 คำดคะเนได้ 
   ถึงกำรกลับ 
   มำของ 
   บุคคลหรือ 
   สิ งของ 

 ส้ำรวจสิ งของ 
   โดยใช้หลำยๆ 
   วิธ ี

 สังเกต ส้ำรวจ 
   ลองผิดลองถูก 
   กับคุณสมบัติ 
   ของสิ งต่ำงๆ 

 อยำกเรียนรู้ 
   สิ งต่ำงๆ 
 ถำมบ่อย 
   ถำมซ ้ำ  
 จดจ่อต่อสิ ง 
   ใดสิ งหนึ งได้ 
   ยำวนำนขึ น 

๗.๒  เรียนรู้ผ่าน 
การเลียนแบบ 

- -  เลียนแบบ 
   เสียงเพลง  
   และกำร 
   เคลื อนไหว 

 เลียนแบบ 
   เสียงบุคคล 

เลียนแบบ 
   กำร 
เคลื อนไหว 
   หน้ำตำ 
   แลบลิ น  
   ปำกจู๋ 

 เลียนแบบ 
   ท่ำทำงกำร 
   กระท้ำง่ำยๆ 
   ของผู้ใหญ่ 

 เลียนแบบค้ำพูด 
   ที ผู้ใหญ่พูด 

 เลียนแบบ 
   กำรกระท้ำ 
   ผู้ใกล้ชิด 
   หรือเด็กอื น 
 พยำยำม 
   เลียนเสียง 
   ต่ำงๆ 

 



 

 

 

คุณลักษณะ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด-๒ เดือน ๒-๔ เดือน ๔-๖ เดือน ๖-๙ เดือน ๙ เดือน - ๑ ปี ๑ ปี-๑ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี ๒-๓ ปี 

๗.๓  ส้ารวจโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 

 จ้องมองสิ งของ 
   เคลื อนไหวหรือ 
   เครื องแขวน 
   สีขำว-ด้ำ 

 สนใจเล่น 
   มือตนเอง 
   และเอำเข้ำ 
   ปำก 
 ชอบปัด 
   วัตถุที มอง 
   เล่น 
 จ้ำเสียง 
   บุคคลที  
   ใกล้ชิด 

 ชอบส้ำรวจ 
   ด้วยกำรน้ำ 
   สิ งของเข้ำ 
   ปำก 

 ส้ำรวจ 
   ร่ำงกำย 
   ตนเองและ 
   สิ งต่ำงๆ 
   รอบตัว 

 ใช้นิ วส้ำรวจ 
   สิ งของหรือ 
   พื นที ที มี 
   ช่องหรือมีรู 

 ส้ำรวจสิ งที  
   เกิดขึ น 
 ลองผิดลองถูก 
   เพื อแก้ปัญหำ 
 มองอย่ำง 
   ค้นหำ 

 ส้ำรวจตำมตู้ 
   ลิ นชัก ชั นวำง 
   ของ ตะกร้ำผ้ำ 
 ชอบเล่น ลำก  
   ดึง ผลัก โยน 
 ชอบวำงรูปทรง 
   ลงช่อง 

 ค้นหำของที  
   ถูกซ่อนโดย 
   มีสิ งปกปิด 
   ๒-๓ ชั น 
 ชอบละเลงสี 
   ด้วยมือ 
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