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ค�ำน�ำ
สภาพการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทัง้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) น�ำไปสู่การก�ำหนด
ทักษะส�ำคัญส�ำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้
แต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรส�ำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น� ำ ไปใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก�ำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี
มีวนิ ยั ส�ำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่ าน รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจน
ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสม
ต่อการน�ำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศต่อไป

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
-------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละสร้างรากฐานชีวติ ให้พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ให้ ใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังปรากฏแนบท้ายค�ำสั่งฯ นี้ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด น�ำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสม
กับเด็กและสภาพท้องถิ่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ควำมน�ำ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ เพือ่ ให้สถำนศึกษำ
หรื อ สถำนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก สั ง กั ด น� ำ หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ ไ ปใช้ โดยปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมำะสมกั บ เด็ ก และ
สภำพท้องถิน่ ตัง้ แต่ปกี ำรศึกษำ ๒๕๔๖ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบนั ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ มีจุดดีหลำยประกำร เช่น เป็นหลักสูตรที่มีควำมเป็นเอกภำพ
ยืดหยุ่น มีควำมเป็นสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย สถำนศึกษำมีส่วนร่วมและมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทควำมต้องกำรของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ผลกำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำ วได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น ที่ เ ป็ น ปั ญ หำที่ มี อ ยู ่ ร อบด้ ำ น
และควำมไม่ชัดเจนของกำรน�ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหำควำมไม่ชัดเจนของกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสำระกำรเรียนรู้ ปัญหำกำรประเมินพัฒนำกำรในสภำพจริง
ปัญหำควำมเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ รวมถึงปัญหำ
คุณภำพเด็กที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ที่ผลกำรประเมินพัฒนำกำรในภำพรวมไม่เป็นไปตำมสภำพ
กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด�ำเนินกำรทบทวนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช ๒๕๔๖ ให้มีควำมสอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกด้ำน เพื่อพัฒนำไปสู่หลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ โดยน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยและแผนแม่บทกฎหมำยต่ำงๆ
มำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยให้มีควำมเหมำะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพเด็กและกระบวนกำรน�ำหลักสูตรไปสูก่ ำรปฏิบตั ใิ นระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำและสถำนศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม
กำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ จะประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังได้
หำกทุ ก ฝ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในระดั บ ชำติ ชุ ม ชน และครอบครั ว เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของกำรศึ ก ษำปฐมวั ย
มีควำมกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้ำมำมีสว่ นร่วมรับรูแ้ ละสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ โดยร่วมกันท�ำงำนอย่ำงต่อเนือ่ ง
เป็นระบบ ในกำรวำงแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อสิทธิที่เด็กทุกคน
จะต้องได้รับจำกกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ซึ่งสถำนศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนนั้น
จ�ำเป็นจะต้องมีกำรน�ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อสร้ำงรำกฐำน
คุณภำพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติต่อไป
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ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึ ก ษำปฐมวั ย เป็ น กำรพั ฒ นำเด็ ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่ำงเป็นองค์รวม
บนพื้ น ฐำนกำรอบรมเลี้ ย งดู แ ละกำรส่ ง เสริ ม
กระบวนกำรเรี ย นรู ้ ที่ ส นองต่ อ ธรรมชำติ
และพั ฒ นำกำรตำมวั ย ของเด็ ก แต่ ล ะคน
ให้ เ ต็ ม ตำมศั ก ยภำพ ภำยใต้ บ ริ บ ทสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมที่ เ ด็ ก อำศั ย อยู ่ ด้ ว ยควำมรั ก
ควำมเอื้ อ อำทร และควำมเข้ ำ ใจของทุ ก คน
เพื่ อ สร้ ำ งรำกฐำนคุ ณ ภำพชี วิ ต ให้ เ ด็ ก พั ฒ นำ
ไปสู ่ ค วำมเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เกิ ด คุ ณ ค่ ำ
ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชำติ
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วิสัยทัศน
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมุ่งพัฒนำเด็กทุกคน
ให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติ ป ั ญ ญำ อย่ ำ งมี คุ ณ ภำพและต่ อ เนื่ อ ง
ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
และเหมำะสมตำมวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี
มีวินัย และส�ำนึกควำมเป็นไทย โดยควำมร่วมมือ
ระหว่ ำ งสถำนศึ ก ษำ พ่ อ แม่ ครอบครั ว ชุ ม ชน
และทุกฝำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก
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หลักกำร
เด็ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ กำรอบรมเลี้ ย งดู แ ละกำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำกำร
ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำง
เหมำะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรมเลี้ยงดู กำรพัฒนำ และให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กมีโอกำสพัฒนำตนเองตำมล�ำดับขั้นของพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงเป็นองค์รวม
มีคุณภำพ และเต็มตำมศักยภำพ โดยก�ำหนดหลักกำร ดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลักกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตำมบริบทของชุมชน สังคม และ
วัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนำกำรและกำรพัฒนำเด็กโดยองค์รวม ผ่ำนกำรเล่นอย่ำงมีควำมหมำย
และมีกิจกรรมที่หลำกหลำย ได้ลงมือกระท�ำในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เหมำะสมกับวัย และมีกำรพักผ่อนเพียงพอ
๔. จั ด ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ด็ ก มี ทั ก ษะชี วิ ต และสำมำรถปฏิ บั ติ ต น
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีควำมสุข
๕. สร้ ำ งควำมรู ้ ควำมเข้ ำ ใจ และประสำนควำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำเด็ ก
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย
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................................................................................

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า ๓ ปี

................................................................................

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุตำ�่ กว่ำ ๓ ปี จัดขึน้ ส�ำหรับพ่อแม่ ผูเ้ ลีย้ งดู หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับกำรอบรมเลีย้ งดูและพัฒนำเด็ก เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงกำรอบรมเลีย้ งดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสมกับเด็กเป็นรำยบุคคล

จุดหมำย
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ และควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล ดังนี้
๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขภำพดี
๒. สุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
๓. มีทักษะชีวิตและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๔. มีทักษะกำรใช้ภำษำสื่อสำร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ

คุณลักษณะที่พึงประสงค
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี ก�ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย

๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี
๒. ใช้อวัยวะของร่ำงกำยได้ประสำนสัมพันธ์กัน

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

๓. มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย

๓. พัฒนาการด้านสังคม

๔. รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย

๔. พัฒนาการด้านสติปญญา

๖. สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย
๗. สนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว
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แรกเกิด ๒ เดือน
๒ - ๔ เดือน

หมายเหตุ *

๔ - ๖ เดือน

๖ - ๙ เดือน

๙ เดือน - ๑ ปี

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน ๑ ปี ๖ เดือน
๒ ปี

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

แรกเกิด - ๑ เดือน ๒๙ วัน
๒ เดือน - ๓ เดือน ๒๙ วัน
๔ เดือน - ๕ เดือน ๒๙ วัน
๖ เดือน - ๘ เดือน ๒๙ วัน

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

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

๒ - ๓ ปี

๙ เดือน - ๑๑ เดือน ๒๙ วัน
๑๒ เดือน - ๑๗ เดือน ๒๙ วัน
๑๘ เดือน - ๒๓ เดือน ๒๙ วัน
๒๔ เดือน - ๓๕ เดือน ๒๙ วัน

• มีภูมิต้ำนทำนโรค ไม่ปวยบ่อย ขับถ่ำยเป็นเวลำ รับประทำนอำหำร นอนและพักผ่อนเหมำะสมกับวัย

แรกเกิด - ๒ เดือน
๒ - ๔ เดือน
๔ - ๖ เดือน
๖ - ๙ เดือน

๑.๒ มีร่างกายแข็งแรง

๑.๑ มีน�้าหนัก ส่วนสูง • น�้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
และเส้นรอบศีรษะ • เส้นรอบศีรษะตำมเกณฑ์
ตามเกณฑ์อายุ

คุณลักษณะ

สภาพที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี
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• นอนคว�่ำ
ยกศีรษะ และ
หันไปข้ำงใด
ข้ำงหนึ่งได้

แรกเกิด ๒ เดือน

๒.๒ ใช้กล้ามเนื้อเล็ก
• จ้องมองได้
และประสานสัมพันธ์ มองเห็น
มือ - ตา ได้เหมาะสม ในระยะห่ำง
กับวัย
๘ - ๑๒ นิ้ว

๒.๑ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ได้เหมาะสมกับวัย

คุณลักษณะ

๔ - ๖ เดือน

• มองตำมวัตถุ
ที่เคลื่อนไหว
• ก�ำหรือจับ
สิ่งของที่ใส่ให้
ในมือ
• เอื้อมคว้ำของ
ใกล้ๆ ตัวได้
• เปลี่ยนมือ
ถือของได้
ทีละมือ

• ยันหน้ำอก
• นอนคว�่ำ
พ้นพื้นโดยใช้
ยกศีรษะ และ
แขนช่วย
อกพ้นพื้น
• นั่งได้โดยต้อง
• เมื่อจับยืน
มีผู้ประคอง
เริ่มลงน�้ำหนัก
ที่เท้ำทั้ง ๒ ข้ำงได้

๒ - ๔ เดือน

• มองตำมของตก
• จับของมำ
กระทบกัน
ด้วยมือ ๒ ข้ำง
• เริ่มใช้นิ้วหัวแม่มือ
นิ้วชี้ และนิ้วกลำง
หยิบของชิ้นเล็กๆ

• นั่งหลังตรง
และเอี้ยวตัว
ใช้มือเล่น
ได้อย่ำงอิสระ
• คลำนโดยใช้
มือและเข่ำ
• ยืนเกำะ
เครื่องเรือน
สูงระดับอกได้

๖ - ๙ เดือน

• วำงก้อนไม้
ซ้อนกันได้
๔-๖ ก้อน
• เปดพลิก
หน้ำหนังสือได้
ทีละแผ่น

• จับสีเทียน
แท่งใหญ่เพื่อ
ขีดเขียนได้
• เลียนแบบ
ลำกเส้นเป็น
วงต่อเนื่อง หรือ
เส้นตรงแนวดิ่ง

• วำงก้อนไม้
ซ้อนกันได้
๒ ก้อน
• เปดหนังสือ
ทีละ ๓ - ๔ หน้ำ

๒ - ๓ ปี

• หยิบของใส่
และเอำออก
จำกภำชนะได้
• ถือ กัด และ
เคี้ยวอำหำรได้
ด้วยตนเอง

๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี

• ลุกขึ้นยืน
• เดินขึ้นบันได • นั่งยองๆ เล่น
ด้วยตนเอง
โดยมือข้ำงหนึ่ง โดยไม่เสีย
• ยืนได้เอง
จับรำวบันได
กำรทรงตัว
อย่ำงอิสระ
อีกมือจับผูใ้ หญ่ • เดินถอยหลังได้
• ยืนแล้วก้มลง
และก้ำวเท้ำ
• เดินขึ้นลงบันได
หยิบของที่พื้นได้ วำงบนขั้นบันได โดยมือข้ำงหนึ่ง
• เดินได้เองโดย
เดียวกันก่อน
จับรำว และ
ปล่อยแขนเป็น • วิ่งและหยุด
ก้ำวเท้ำ
อิสระ และแกว่ง ได้ทันที และ
วำงบนขั้นบันได
แขนตำมสบำย เริ่มวิ่งใหม่
เดียวกันก่อน
• เริ่มวิ่งหรือ
• กระโดดอยู่กับที่
เดินเร็วๆ ได้
โดยเท้ำพ้นพื้น
ทั้ง ๒ ข้ำง

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน

• ยืนทรงตัว
(ตั้งไข่) ได้
ช่วงสั้นๆ
• หย่อนตัวลงนั่ง
จำกท่ำยืน

๙ เดือน - ๑ ปี

สภาพที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๒ ใชอวัยวะของร่ำงกำยไดประสำนสัมพันธกัน
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๒ - ๔ เดือน

๔ - ๖ เดือน

๖ - ๙ เดือน

๙ เดือน - ๑ ปี

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน

๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี

๓.๓ สนใจ และมีความสุข
กับธรรมชาติ
สิ่งสวยงาม ดนตรี
• ตอบสนองต่อธรรมชำติ เสียงเพลง จังหวะดนตรี และสิ่งสวยงำมต่ำงๆ อย่ำงเพลิดเพลิน
และจังหวะ
การเคลื่อนไหว

• แสดงควำมสนใจ • แสดงควำมชอบ • แสดงควำมรัก
• ผูกพันกับพ่อแม่ • แสดงอำรมณ์ • แสดงอำรมณ์
ตำมควำมรู้สึก
ติดผู้เลี้ยงดู
หรือผู้เลี้ยงดู
ไม่ชอบส่วนตัว
ต่อผู้อื่น
ที่หลำกหลำย
ใกล้ชิด
• แสดงควำมกังวล
ผ่ำนกำรส่งเสียง • แสดงอำกำรกลัว ตนเองมำกกว่ำ อย่ำงชัดเจน
คนแปลกหน้ำ
คนอืน่
• ยิ้มทักทำย
เมือ่ แยกจำก
• แสดงควำม
เมื่อเห็นหน้ำ
คนใกล้ชิด
ต้องกำรของ
คนคุ้นเคย
ตนเองมำกขึ้น

• อำรมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเรำะง่ำย แววตำมีควำมสุข

แรกเกิด ๒ เดือน

๓.๒ แสดงออกทางอารมณ์ • ยิ้มและหัวเรำะ
ได้อย่างเหมาะสม
ได้เมื่อพอใจ
กับวัย
• สบตำ
จ้องหน้ำแม่

๓.๑ ร่าเริงแจ่มใส

คุณลักษณะ

สภาพที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๓ มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณไดเหมำะสมกับวัย

• แสดงควำม
ภำคภูมิใจเมื่อ
ท�ำสิ่งต่ำงๆ
ส�ำเร็จ
• ชอบพูดค�ำว่ำ
“ไม่” แม้จะเป็น
สิ่งที่ต้องกำร

๒ - ๓ ปี
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แรกเกิด ๒ เดือน

๔.๒ เล่นและร่วมท�า
กิจกรรมกับผู้อื่นได้
ตามวัย

๔ - ๖ เดือน

๖ - ๙ เดือน

๙ เดือน - ๑ ปี

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน

๒ - ๓ ปี

• รอคอยช่วงสั้นๆ
• เล่นรวมกับ
คนอื่น
แต่ต่ำงคน
ต่ำงเล่น

• ชอบกำรออกไป • ชอบเก็บของ
เที่ยวนอกบ้ำน
ของตนเอง
• แสดงควำม
ไว้ใกล้ตัว และ
เป็นเจ้ำของ
ไม่ชอบแบ่งปัน
ผู้อื่น

๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี

• เล่นกับผู้เลี้ยงดู • ชอบดูเด็กคนอื่น • ชอบเล่นของเล่น
ใกล้ชิด
เล่นกัน
คนเดียว
แต่ไม่ค่อยเข้ำไป
เล่นด้วย

• มีปฏิกิริยำ
• ยิ้มทักทำย
• แสดงออกถึง
• มองผู้ใหญ่หรือ • เริ่มคุ้นเคย
โต้ตอบด้วย
แสดงอำกำรดีใจ กำรรับรู้อำรมณ์ เด็กคนอื่นๆ
กับคนอื่น
กำรเคลื่อนไหว เมื่อเห็นสิ่งที่
และควำมรู้สึก
ท�ำกิจกรรม
• ขอควำม
ร่ำงกำย
ตัวเองพอใจ
ของผูอ้ ื่น
อย่ำงใกล้ชิด
ช่วยเหลือ
เมื่อเห็นหรือ
• จ�ำหน้ำแม่และ • เลียนแบบกิริยำ
เมื่อต้องกำร
ได้ยินเสียงคน
คนคุ้นเคยได้
ท่ำทำงของผู้อื่น
และสิ่งที่คุ้นเคย
อย่ำงง่ำยๆ

๒ - ๔ เดือน

• ชอบเล่นจะเอ
• ยิ้มและส่งเสียง • หัวเรำะเสียงดัง • ยิ้มให้คนอื่น
ชอบเล่นกับคน กับผู้เลี้ยงดู
เมื่อมีคนพูดคุย ดีใจเมื่อมีคน
เล่นหรือสัมผัสตัว มำเล่นด้วย
ใกล้ชิด

๔.๑ ปรับตัวเข้ากับ
• หยุดร้องไห้
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ เมื่อมีคนอุ้ม

คุณลักษณะ

สภาพที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๔ รับรูและสรำงปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว
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๕.๑ ท�ากิจวัตรประจ�าวัน
ด้วยตนเองได้ตามวัย

คุณลักษณะ

-

แรกเกิด ๒ เดือน
-

๒ - ๔ เดือน
-

๔ - ๖ เดือน
• ต้องกำร
ถือขวดนม
ด้วยตนเอง

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน

• หยิบอำหำร
• ถอดเสื้อผ้ำ
กินได้
ง่ำยๆ ได้
• ดื่มน�้ำจำกแก้ว • เริม่ ช่วยเหลือ
• ให้ควำมร่วมมือ ตนเองในกำร
เวลำแต่งตัว
แปรงฟัน
ล้ำงมือ โดยมี
ผู้ใหญ่ดูแล
• เริ่มฝกขับถ่ำย

๙ เดือน - ๑ ปี

สภาพที่พึงประสงค์

๖ - ๙ เดือน

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๕ ช่วยเหลือตนเองไดเหมำะสมกับวัย

• ใช้ชอ้ นตักอำหำร
เข้ำปำก
แต่หกบ้ำง
• ชอบช่วยเหลือ
งำนบ้ำนง่ำยๆ

๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี

• สวมเสื้อผ้ำ
โดยมีคนช่วย
• บอกได้ว่ำตนเอง
ต้องกำรขับถ่ำย

๒ - ๓ ปี
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• ส่งเสียงอ้อแอ้ • ส่งเสียงตำมเมื่อ • พยำยำมเลียน
เสียงต่ำงๆ
โต้ตอบสูงๆ ต�่ำๆ ได้ยินเสียงพูด
• ท�ำเสียงซ�้ำๆ
• ส่งเสียงได้
เช่น หม�ำ่ หม�่ำ
หลำยเสียง

๖.๒ แสดงออก
• ส่งเสียงในคอ
และ/หรือพูด
เพื่อสื่อความหมายได้

• หันตำมเสียง
• รับรู้ภำษำ
จ้องมองปำกคน และแสดง
สีหน้ำท่ำทำง
• ตอบสนอง
ต่อค�ำสั่งง่ำยๆ
• หันหำเมื่อ
เรียกชื่อ

• หยุดฟังเสียง
และหันตำม
เสียงเคำะ

๖ - ๙ เดือน

๖.๑ รับรู้และเข้าใจ
• ตอบสนอง
ความหมายของภาษา ต่อเสียง
ได้ตามวัย

๔ - ๖ เดือน

๒ - ๔ เดือน

แรกเกิด ๒ เดือน

คุณลักษณะ

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน

๒ - ๓ ปี

• พูดเป็นวลีสั้นๆ
• มักจะถำม
ค�ำถำม “อะไร”
และ “ท�ำไม”

• ปฏิบัติตำมค�ำสั่ง • ร้องเพลงได้
ได้ ๒ ค�ำสั่ง
บำงค�ำ และ
ต่อเนื่อง
ร้องเพลงคลอ
• สนใจฟังนิทำน
ตำมท�ำนอง
ง่ำยๆ
• สนใจดูหนังสือ
นิทำนภำพ

๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี

• รู้จักเชื่อมโยง • พูดค�ำพยำงค์ • พูดค�ำต่อกัน
ค�ำพูดกับ
เดียวที่มี
เช่น ไปเที่ยว
กำรกระท�ำ เช่น ควำมหมำยได้
ไม่ จะสั่นหัว
อย่ำงน้อย ๒ ค�ำ
• พูดค�ำ
พยำงค์เดียวได้
อย่ำงน้อย ๒ ค�ำ

• ชอบฟังค�ำพูด • หยิบหรือชี้
ซ�้ำๆ
ตำมค�ำบอก
• รู้ว่ำค�ำแต่ละค�ำ • ชี้ส่วนต่ำงๆ
มีควำมหมำย
ของร่ำงกำย
ต่ำงกัน
ตำมค�ำบอก
• หยุดกระท�ำเมื่อ อย่ำงน้อย
ได้ยินเสียงห้ำม ๑ ส่วน

๙ เดือน - ๑ ปี

สภาพที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๖ สื่อควำมหมำยและใชภำษำไดเหมำะสมกับวัย
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๗.๓ ส�ารวจโดยใช้
ประสาทสัมผัส

๗.๒ เรียนรู้ผ่าน
การเลียนแบบ

๗.๑ สนใจและเรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว

คุณลักษณะ

๒ - ๔ เดือน

๔ - ๖ เดือน

๖ - ๙ เดือน

๙ เดือน - ๑ ปี

สภาพที่พึงประสงค์

๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน

-

• จ้องมองสิ่งของ • สนใจเล่นมือ
เคลื่อนไหวหรือ ตนเองและ
เอำเข้ำปำก
เครื่องแขวน
• ชอบปัดวัตถุ
สีขำว - ด�ำ
ที่มองเล่น
• จ�ำเสียงบุคคล
ที่ใกล้ชิด

-

• ชอบส�ำรวจ
ด้วยกำรน�ำ
สิ่งของเข้ำปำก

• อยำกเรียนรู้
สิ่งต่ำงๆ
• ถำมบ่อยถำมซ�้ำ
• จดจ่อต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งได้
ยำวนำนขึ้น

๒ - ๓ ปี

• เลียนแบบค�ำพูด • เลียนแบบกำร
• เลียนแบบ
• เลียนแบบ
ที่ผู้ใหญ่พูด
กระท�ำผู้ใกล้ชิด
กำรเคลื่อนไหว ท่ำทำง
หรือเด็กอื่น
หน้ำตำ แลบลิ้น กำรกระท�ำง่ำยๆ
• พยำยำมเลียน
ของผู้ใหญ่
ปำกจู
เสียงต่ำงๆ

• สังเกต ส�ำรวจ
ลองผิดลองถูก
กับคุณสมบัติ
ของสิ่งต่ำงๆ

๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี

• ส�ำรวจตำมตู้
• ส�ำรวจสิ่ง
• ส�ำรวจร่ำงกำย • ใช้นิ้วส�ำรวจ
• ค้นหำของ
สิ่งของหรือพื้นที่ ที่เกิดขึ้น
ตนเองและ
ลิ้นชัก ชั้นวำงของ ที่ถูกซ่อน
สิ่งต่ำงๆ รอบตัว ทีม่ ีช่องหรือมีรู • ลองผิดลองถูก
โดยมีสิ่งปกปด
ตะกร้ำผ้ำ
เพื่อแก้ปัญหำ • ชอบเล่น ลำก
๒ - ๓ ชัน้
• มองอย่ำงค้นหำ ดึง ผลัก โยน • ชอบละเลงสี
• ชอบวำงรูปทรง ด้วยมือ
ลงช่อง

• เลียนแบบ
• เลียนแบบ
เสียงบุคคล
เสียงเพลงและ
กำรเคลื่อนไหว

• เริ่มรู้จักสิ่งของ • คำดคะเนได้
• มองสิ่งของ
• ส�ำรวจสิ่งของ
• กรอกตำ
• สนใจมอง
โดยใช้หลำยๆ
มองตำมสิ่งของ ที่อยู่รอบๆ และ ในชีวิตประจ�ำวัน ถึงกำรกลับมำ
ใบหน้ำคน
ของบุคคลหรือ วิธี
มำกกว่ำสิ่งของ หรือสิ่งที่มเี สียง ในระยะใกล้
• แสดงควำม
สิง่ ของ
อยำกรู้อยำกเห็น
เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ
และพยำยำม
หยิบของใน
ระยะที่เอื้อมถึง

แรกเกิด ๒ เดือน

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ ๗ สนใจเรียนรูสิ่งต่ำงๆ รอบตัว

กำรอบรมเลี้ยงดูและกำรพัฒนำเด็ก
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี แบ่งกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรพัฒนำเด็ก
ออกเป็น ๒ ช่วงอำยุ ประกอบด้วย ช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี เป็นแนวปฏิบตั กิ ำรอบรมเลีย้ งดูตำมวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน
โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู แต่ละช่วงอำยุมีรำยละเอียด ดังนี้

ช่วงอำยุแรกเกิด - ๒ ปี
แนวปฏิบตั กิ ำรอบรมเลีย้ งดูตำมวิถชี วี ติ ประจ�ำวันโดยพ่อแม่และผูเ้ ลีย้ งดู ส�ำหรับเด็กช่วงอำยุแรกเกิด ๒ ปี เน้นกำรอบรมเลี้ยงดูตำมวิถีชีวิตประจ�ำวัน และส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย
ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้รำ่ งกำยตำมควำมสำมำรถ ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ส่งเสริมกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็ก
อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ด้ำนสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลใกล้ชิด และด้ำนสติปัญญำ ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ส่งเสริมกำรคิด และกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสมกับวัย
กำรอบรมเลี้ยงดูตำมวิถีชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับเด็กช่วงอำยุแรกเกิด - ๒ ปี มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อ
กำรวำงรำกฐำนชีวิตของเด็ก ทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ กำรจัดกิจกรรมในแต่ละวัน
ควรจัดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ และควำมสำมำรถตำมวัยของเด็ก โดยผ่ำนกำรอบรมเลีย้ งดู
ตำมวิถชี วี ติ ประจ�ำวันและกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบตั กิ ำรอบรมเลีย้ งดูตำมวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน
ดังนี้
๑. การฝกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นกำรสร้ำงเสริมสุขนิสัยที่ดีในกำรรับประทำนอำหำร
กำรนอน กำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย กำรขับถ่ำย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสยั ทีด่ ใี นกำรดูแลสุขภำพอนำมัย
ควำมปลอดภัย และกำรแสดงมำรยำทที่สุภำพ นุ่มนวลแบบไทย
๒. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นกำรส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อแขนกับขำ มือกับนิ้วมือ
และส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยในกำรเคลื่อนไหวหรือออกก�ำลังกำยทุกส่วน โดยกำรจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ทั้งกล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก และตำมควำมสำมำรถของวัย เช่น คว�่ำ คลำน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหว
ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยตำมเสียงดนตรี ปีนปำยเครื่องเล่นสนำมเด็กเล็ก เล่นม้ำโยก ลำกจูงของเล่นมีล้อ
ขี่จักรยำนทรงตัวของเด็กเล็ก โดยใช้เท้ำช่วยไถ
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๓. การฝกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ - ตา เป็นกำรฝกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนือ้ มือ นิว้ มือ

ให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝกกำรท�ำงำนอย่ำงสัมพันธ์กันระหว่ำงมือ - ตำ รวมทั้งฝกให้เด็กรู้จักคำดคะเน หรือ
กะระยะทำงของสิ่งต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัวเทียบกับตนเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น มองตำมเครื่องแขวน
หรือโมบำยที่มีเสียงและสี (ส�ำหรับขวบปีแรก ควรเป็นโมบำยสีขำวด�ำ) ร้อยลูกปัดขนำดใหญ่ เล่นหยอดบล็อก
รูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน�้ำ เล่นปันแป้ง ใช้สีเทียนแท่งใหญ่วำดเขียนขีดเขี่ย
๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของเด็กด้ำนจิตใจ โดยกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดควำมรู้สึกอบอุ่นและมีควำมสุข เช่น สบตำ
อุ้ม โอบกอด สัมผัส กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ ตอบสนองต่อควำมรู้สึกที่เด็ก
แสดงออกอย่ำงนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังกำรชื่นชมธรรมชำติรอบตัว
๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และ
บุคคลใกล้ชดิ โดยกำรพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจะเอ เล่นจ�ำ้ จี้ เล่นโยกเยก เล่นประกอบค�ำร้อง
เช่น จันทร์เจ้ำเอย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพำเด็กไปเดินเล่นนอกบ้ำน พบปะเด็กอื่นหรือผู้ใหญ่ ภำยใต้กำรดูแล
อย่ำงใกล้ชิด เช่น พำไปบ้ำนญำติ พำไปร่วมกิจกรรมที่ศำสนสถำน
๖. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นกำรกระตุ้นกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ในกำรมองเห็น
กำรได้ยินเสียง กำรลิ้มรส กำรได้กลิ่น และกำรสัมผัสจับต้องสิ่งต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกันในด้ำนขนำด รูปร่ำง สี
น�้ำหนัก และผิวสัมผัส เช่น กำรเล่นมองตนเองกับกระจกเงำ กำรเล่นของเล่นที่มีพื้นผิวแตกต่ำงกัน
๗. การส่งเสริมการส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นกำรฝกให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวผ่ำนเหตุกำรณ์
และสื่อที่หลำกหลำยในโอกำสต่ำงๆ รู้จักส�ำรวจและทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น มองตำมสิ่งของ หันหำที่มำ
ของเสียง ค้นหำสิ่งของที่ปดซ่อนจำกสำยตำ กิจกรรมกำรทดลองง่ำยๆ
๘. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นกำรฝกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน เสียงสัตว์
ต่ำงๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่ออวัยวะส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่ำงๆ
รอบตัว ตลอดจนฝกให้เด็กรู้จักสื่อควำมหมำยด้วยค�ำพูดและท่ำทำง ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่ำงๆ
จำกของจริง อ่ำนหนังสือนิทำนภำพ หรือร้องเพลงง่ำยๆ ให้เด็กฟัง
๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นกำรฝกให้เด็กได้แสดงออกทำงควำมคิด
ตำมจินตนำกำรของตนเอง เช่น ขีดเขียนวำดรูปอย่ำงอิสระ เล่นบล็อก เล่นของเล่นสร้ำงสรรค์ พูดเล่ำเรือ่ งตำม
จินตนำกำร เล่นสมมติ
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ช่วงอำยุ ๒ - ๓ ปี

แนวปฏิบัติกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ส�ำหรับ
เด็กช่วงอำยุ ๒ - ๓ ปี เน้นกำรจัดประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่นตำมธรรมชำติที่เหมำะสมกับวัยอย่ำงเป็นองค์รวม
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ควำมสนใจ และควำมสำมำรถตำมวัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนำกำรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำในช่วงแรก
เด็กมีกำรพึ่งพำตนเอง แสดงควำมเป็นตัวของตัวเอง จึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสำระกำรเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
ประสบกำรณ์ส�ำคัญและสำระที่ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้นไป

สำระกำรเรียนรู

สำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กช่วงอำยุ ๒ - ๓ ปี เป็นสื่อกลำงในกำรจัด
ประสบกำรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
ซึ่งจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอำจจัดในรูปแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
หรือเลือกใช้รปู แบบทีเ่ หมำะสมกับเด็กปฐมวัย สำระกำรเรียนรูป้ ระกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบกำรณ์สำ� คัญ
และสำระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้

๑. ประสบการณ์ส�าคัญ
ประสบกำรณ์ส�ำคัญ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลงมือท�ำด้วยตนเอง เพื่อพัฒนำเด็ก
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยเฉพำะในระยะแรกเริ่มชีวิตและช่วงระยะปฐมวัย
มีควำมส�ำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจำกเป็นรำกฐำนของพัฒนำกำรก้ำวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดควำมสำมำรถ แรงจูงใจใฝเรียนรู้ และควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเอง
ของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจำกช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบกำรณ์ส�ำคัญจะเกี่ยวข้องกับ
กำรจัดสภำพแวดล้อมทุกด้ำนที่กระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กั บ สิ่ ง ต่ ำ งๆ รอบตั ว ในวิ ถี ชี วิ ต ของเด็ ก และในสั ง คมภำยนอก อั น จะสั่ ง สมเป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐำนที่ จ� ำ เป็ น
ต่อกำรเรียนรู้และสำมำรถพัฒนำต่อเนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
ประสบกำรณ์ส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
ของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ�ำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบกำรณ์ตรงด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ
กำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย กำรสร้ำงควำมรัก ควำมผูกพันกับคนใกล้ชิด กำรปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนและสิ่งต่ำงๆ รอบตัว และกำรรู้จักใช้ภำษำสื่อควำมหมำย ดังนั้น กำรฝกทักษะต่ำงๆ ต้องให้เด็ก
มีประสบกำรณ์ส�ำคัญผ่ำนกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันและกำรเล่น ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรเลียนแบบ
ลองผิดลองถูก ส�ำรวจ ทดลอง และลงมือกระท�ำจริง กำรปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชำติ
รอบตัวเด็กตำมบริบทของสภำพแวดล้อม จ�ำเป็นต้องมีกำรจัดประสบกำรณ์ส�ำคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็ก
เป็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
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๑.๑ ประสบการณ์สา� คัญทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มโี อกำส
พัฒนำกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำท
ในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันหรือท�ำกิจกรรมต่ำงๆ กำรนอนหลับพักผ่อน กำรดูแลสุขภำพอนำมัย และควำม
ปลอดภัยของตนเอง
ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม ประกอบด้วย กำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย
ตำมจังหวะดนตรี กำรเล่นออกก�ำลังกลำงแจ้งอย่ำงอิสระ กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว กำรประสำน
สัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อและระบบประสำท กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัส กำรวำด กำรเขียนขีดเขี่ย กำรปัน กำรฉีก
กำรตัดปะ กำรดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย ของใช้ส่วนตัว และกำรรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น
๑.๒ ประสบการณ์ส�าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกำรสนับสนุนให้เด็ก
ได้แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับวัย มีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส ได้พัฒนำควำมรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและควำมเชื่อมั่นในตนเอง จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
เป็นบุคคลที่มีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท�ำให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดควำมรู้สึกปลอดภัย ไว้วำงใจ
ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ประสบการณสาํ คัญทีค่ วรสงเสริม ประกอบด้วย กำรรับรูอ้ ำรมณ์หรือควำมรูส้ กึ ของตนเอง
กำรแสดงอำรมณ์ที่เป็นสุข กำรควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออก กำรเล่นอิสระ กำรเล่นบทบำทสมมติ
กำรชื่นชมธรรมชำติ กำรเพำะปลูกอย่ำงง่ำย กำรเลี้ยงสัตว์ กำรฟังนิทำน กำรร้องเพลง กำรท่องค�ำคล้องจอง
กำรท�ำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ เป็นต้น
๑.๓ ประสบการณ์ส�าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ รอบตัวในชีวิตประจ�ำวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ และปรับตัว
อยูใ่ นสังคม เด็กควรมีโอกำสได้เล่นและท�ำกิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ ไม่วำ่ จะเป็นผูใ้ หญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่ำงวัย
เพศเดียวกันหรือต่ำงเพศอย่ำงสม�่ำเสมอ
ประสบการณ สํ า คั ญ ที่ ค วรส ง เสริ ม ประกอบด้ ว ย กำรช่ ว ยเหลื อ ตนเองในกิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันตำมวัย กำรเล่นอย่ำงอิสระ กำรเล่นรวมกลุม่ กับผูอ้ นื่ กำรแบ่งปันหรือกำรให้ กำรอดทนรอคอยตำมวัย
กำรใช้ภำษำบอกควำมต้องกำร กำรออกไปเล่นนอกบ้ำน กำรไปสวนสำธำรณะ กำรออกไปร่วมกิจกรรม
ในศำสนสถำน เป็นต้น
๑.๔ ประสบการณ์ส�าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญญา เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้
และเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัวในชีวิตประจ�ำวันผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ และกำรเคลื่อนไหว ได้พัฒนำกำรใช้
ภำษำสื่อควำมหมำยและควำมคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสี ขนำด รูปร่ำง รูปทรง ผิวสัมผัส
จดจ�ำชื่อเรียกสิ่งต่ำงๆ รอบตัว
ประสบการณสําคัญที่ควรสงเสริม ประกอบด้วย กำรตอบค�ำถำมจำกกำรคิด กำรเชื่อมโยง
จำกประสบกำรณ์เดิม กำรเรียงล�ำดับเหตุกำรณ์ กำรยืดหยุ่นควำมคิดตำมวัย กำรจดจ่อใส่ใจ กำรสังเกต
วัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่ำงกัน กำรฟังเสียงต่ำงๆ รอบตัว กำรฟังนิทำนหรือเรื่องรำวสั้นๆ
กำรพูดบอกควำมต้องกำร กำรเล่ำเรื่องรำว กำรส�ำรวจ และกำรทดลองอย่ำงง่ำยๆ กำรคิดวำงแผนที่ไม่
ซับซ้อน กำรคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหำในเรื่องที่ง่ำยๆ ด้วยตนเอง กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
จินตนำกำร เป็นต้น
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๒. สาระที่ควรเรียนรู้
สำระที่จะให้เด็กช่วงอำยุ ๒ - ๓ ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็กเป็นล�ำดับแรก
แล้วจึงขยำยไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เด็กควรได้รับกำรอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ให้เหมำะกับวัย ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง กำรเรียกชื่อ
ส่วนต่ำงๆ ของใบหน้ำและร่ำงกำย กำรดูแลตนเองเบือ้ งต้นโดยมีผใู้ หญ่ให้กำรช่วยเหลือ กำรล้ำงมือ กำรขับถ่ำย
กำรรับประทำนอำหำร กำรถอดและสวมใส่เสื้อผ้ำ กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรนอนหลับพักผ่อน
๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภำยใน
ครอบครัวและบุคคลภำยนอกครอบครัว กำรรูจ้ กั ชือ่ เรียกหรือสรรพนำมแทนตัวของญำติหรือผูเ้ ลีย้ งดู วิธปี ฏิบตั ิ
กับผูอ้ นื่ อย่ำงเหมำะสม กำรทักทำยด้วยกำรไหว้ กำรเล่นกับพีน่ อ้ งในบ้ำน กำรไปเทีย่ วตลำดและสถำนทีต่ ำ่ งๆ
ในชุมชน กำรเล่นที่สนำมเด็กเล่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณี
๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรส�ำรวจสิ่งต่ำงๆ ในธรรมชำติรอบตัว เช่น
สั ต ว์ พื ช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่ ำ นกำรใช้ ป ระสำทสั ม ผั ส ทั้ ง ห้ ำ กำรเล่ น น�้ ำ เล่ น ทรำย กำรเลี้ ย งสั ต ว์ ต ่ ำ งๆ
ที่ไม่เป็นอันตรำย กำรเดินเล่นในสวน กำรเพำะปลูกอย่ำงง่ำย
๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว กำรเชื่อมโยง
ลักษณะหรือคุณสมบัติอย่ำงง่ำยๆ ของสิ่งต่ำงๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่ำง รูปทรง ขนำด ผิวสัมผัส

กำรอบรมเลี้ยงดูและกำรจัดประสบกำรณ
กำรอบรมเลี้ยงดูและกำรจัดประสบกำรณ์ ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรง ได้พฒ
ั นำทัง้ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญำ สำมำรถจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณำกำรผ่ำนกำรเล่น กำรอบรมเลี้ยงดูและกำรจัดประสบกำรณ์ ควรค�ำนึงถึงสิ่งส�ำคัญต่อไปนี้
๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส�ำคัญ
๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐำนที่เด็กพึงได้รับ
๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ และใช้เหตุผล
๔. ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงสมดุลครบทุกด้ำน
๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย
๖. ใช้ภำษำที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและกำรเรียนรู้ของเด็ก
๗. สนับสนุนกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก
๘. จัดสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก
๙. ประเมินกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กอย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
๑๐. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และชุมชน
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แนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรจัดประสบกำรณ์ ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี มีแนวทำงดังนี้
๑. ดูแลสุขภำพอนำมัยและตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล
๒. สร้ำงบรรยำกำศของควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมไว้วำงใจ และควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ให้กับเด็ก
ในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
๓. จัดประสบกำรณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท�ำ และเรียนรู้จำกประสำทสัมผัสทั้งห้ำ และ
กำรเคลื่อนไหวผ่ำนกำรเล่น
๔. จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลทีแ่ วดล้อมและสิง่ ต่ำงๆ รอบตัวเด็กอย่ำงหลำกหลำย
๕. จัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ และของเล่นที่สะอำด
หลำกหลำย ปลอดภัย และเหมำะสมกับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กรอบด้ำน รวมถึงมีพื้นที่ในกำรเล่นน�้ำ
เล่นทรำย
๖. จัดหำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่อธรรมชำติ เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำรของเด็ก สื่อที่เอื้อให้
เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตำมกำรเจริญเติบโต พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคล
อย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
๘. จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และชุมชน มีส่วนร่วม
ทั้งกำรวำงแผน กำรสนับสนุนสื่อ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก

กำรประเมินพัฒนำกำร
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี ควรประเมินให้ครอบคลุมครบทุกช่วงอำยุ เพรำะ
ช่วงวัยนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งมีควำมเสี่ยงต่อสภำพควำมผิดปกติต่ำงๆ จึงจ�ำเป็นต้องเฝ้ำระวัง
และติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรมเลี้ยงดู ควรสังเกตพัฒนำกำรเด็ก
โดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล หำกพบควำมผิดปกติ ต้องรีบพำไปพบแพทย์หรือผู้ที่มีควำมรู้
ควำมเชีย่ วชำญเกีย่ วกับพัฒนำกำรเด็ก เพือ่ หำทำงแก้ไขหรือบ�ำบัดฟน ฟูโดยเร็วทีส่ ดุ ส�ำหรับหลักในกำรประเมิน
พัฒนำกำร มีดังนี้
๑. ประเมินพัฒนำกำรของเด็กครบทุกด้ำน
๒. ประเมินเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง
๓. ประเมินด้วยวิธีก ำรที่ห ลำกหลำย ซึ่ ง วิ ธีก ำรประเมิ นที่ เ หมำะสมกั บเด็ ก อำยุ ต�่ำ กว่ ำ ๓ ปี
มีกำรสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่ำงๆ และกิจวัตรประจ�ำวัน กำรบันทึกพฤติกรรม กำรสนทนำ
กำรสัมภำษณ์เด็กและผู้ใกล้ชิด และกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลงำนเด็ก
๔. บันทึกพัฒนำกำรลงในสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) และใช้คู่มือกำรเฝ้ำระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข หรือของหน่วยงำนอื่น
๕. น�ำผลที่ได้จำกกำรประเมินพัฒนำกำรไปพิจำรณำจัดกิจกรรม เพื่อเปดโอกำสให้เด็กเรียนรู้และ
มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
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กำรใชหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรมเลี้ยงดู และสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย จะน�ำหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมเจตนำรมณ์ของหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ควรด�ำเนินกำร ดังนี้

๑. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส�าหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
พ่อแม่หรือผูเ้ ลีย้ งดูมคี วำมเชือ่ และวิธกี ำรในกำรอบรมเลีย้ งดูเด็กแตกต่ำงกันไปตำมแนวควำมคิด
และสภำพแวดล้อมของท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อำศัย หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใช้ในกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็ก
ซึ่งมีข้อแนะน�ำ ดังนี้
๑.๑ ศึกษำปรัชญำกำรศึกษำ หลักกำร จุดหมำย เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับแนวทำงกำรพัฒนำเด็ก
อย่ำงมีคุณภำพ
๑.๒ ศึกษำคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงกำรอบรมเลีย้ งดูและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัยอย่ำงเหมำะสมกับวัย ในกรณีกำรอบรมเลีย้ งดูเด็กช่วงอำยุแรกเกิด - ๒ ปี ให้ใช้แนวปฏิบตั กิ ำรอบรม
เลี้ยงดูตำมวิถีชีวิตประจ�ำวันเป็นกรอบกำรพัฒนำเด็ก และหำกมีกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กช่วงอำยุ ๒ - ๓ ปี
ให้ใช้แนวปฏิบัติกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
๑.๓ ติดตำมประเมินพัฒนำกำรทุกด้ำนของเด็ก โดยกำรสังเกตและบันทึกกำรเจริญเติบโต
และพัฒนำกำรตำมช่วงอำยุที่ก�ำหนด รวมถึงกำรเฝ้ำระวังปัญหำพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำหรือควำมผิดปกติ
ที่อำจเกิดขึ้นกับเด็ก หำกพบว่ำเด็กมีพัฒนำกำรช้ำกว่ำปกติ ควรปรึกษำแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
เพื่อช่วยเหลือเด็กต่อไป
๑.๔ ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรเร็วช้ำต่ำงกัน
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลีกเลี่ยงกำรเปรียบเทียบเด็ก หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพำะคน แต่ควรจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนที่บกพร่องหรือด้ำนที่เด็กขำดโอกำสในกำรพัฒนำ
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๒. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส�าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี ควรได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูจำกพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว แต่เนื่องจำก
สภำพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้ตอ้ งออกไปท�ำงำนนอกบ้ำน ประกอบกับครอบครัวส่วนใหญ่
มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่จึงน�ำเด็กไปรับกำรเลี้ยงดูในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ดังนั้น สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแต่ละแห่งควรด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยวำงแผนหรือก�ำหนด
แนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
ตรงตำมปรัชญำกำรศึกษำและหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยควรด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่
ครอบครัว บุคลำกรทำงสำธำรณสุข ผูเ้ ลีย้ งดูหรือผูส้ อน คณะกรรมกำรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และชุมชน เพือ่ พัฒนำ
เด็กให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
๒.๑ การจัดท�าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยควรออกแบบและจัดท�ำบนพืน้ ฐำนของหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย โดยสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยก�ำหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ทั้งนี้ กระบวนกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีดังนี้
๒.๑.๑ ศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และคูม่ อื หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ เช่น วิธีกำรอบรมเลี้ยงดู ควำมต้องกำรของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง วัฒนธรรมควำมเชื่อของท้องถิ่น และควำมพร้อมของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
๒.๑.๒ จั ด ท� ำ หลั ก สู ต รสถำนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย โดยกำรก� ำ หนดปรั ช ญำกำรศึ ก ษำ
วิสยั ทัศน์ ภำรกิจหรือพันธกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และก�ำหนดสำระกำรเรียนรูใ้ นแต่ละช่วงอำยุ
อย่ำงกว้ำงๆ ให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทัง้ ๔ ด้ำน ผ่ำนประสบกำรณ์สำ� คัญทีเ่ ด็กใช้ในกำรเรียนรูต้ ำมหลักสูตรกำร
ศึกษำปฐมวัยและสำระทีค่ วรเรียนรู้ ซึง่ อำจต่ำงกันตำมบริบทหรือสภำพแวดล้อมของเด็ก กำรจัดประสบกำรณ์
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ และกำรประเมินพัฒนำกำร โดยสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยอำจก�ำหนดหัวข้ออื่นๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็นของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง
๒.๑.๓ ประเมินหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นขัน้ ตอนของกำรตรวจสอบหลักสูตร
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น กำรประเมินก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้ เป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภำพของหลักสูตรหลังจำกที่ได้จัดท�ำแล้ว โดยอำศัยควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในกำร
ท�ำหลักสูตร ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนต่ำงๆ กำรประเมินระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรใช้หลักสูตร เป็นกำร
ประเมินเพื่อตรวจสอบว่ำหลักสูตรสำมำรถน�ำไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และ
กำรประเมินหลังกำรใช้หลักสูตรเป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลังจำกที่ใช้หลักสูตรครบ
แต่ละช่วงอำยุ เพื่อสรุปผลว่ำหลักสูตรที่จัดท�ำควรมีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไร
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กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (เด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี) ส�ำหรับกลุ่มเปำหมำยเฉพำะ
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ส�ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ หรือเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส
เด็ ก ที่ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษ สำมำรถปรั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ เ หมำะสมกั บ ศั ก ยภำพของเด็ ก
แต่ละประเภท โดยเฉพำะเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี มีควำมเสี่ยงต่อสภำพควำมผิดปกติ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด หำกพบควำมผิดปกติต้องช่วยเหลือ บ�ำบัดฟนฟูโดยเร็วที่สุด โดยพ่อแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดูสำมำรถน�ำเด็กไปรับบริกำรในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยำบำล
ศูนย์บริกำรทำงสำธำรณสุข ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ มูลนิธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ รวมถึงเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียนเฉพำะทำงหรือโรงเรียนเรียนรวม

กำรเชื่อมต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
กำรเชื่อมต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นกำรเชื่อมต่อกำรอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
กับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย หรือเป็นกำรเชื่อมต่อสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอำยุแรกเกิด - ๓ ปี กับสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยอำยุ ๓ - ๖ ปี กำรเชื่อมต่อกำรพัฒนำเด็กมีส่วนส�ำคัญ เนื่องจำกกำรพัฒนำต้องมีควำมต่อเนื่อง
เด็กจ�ำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพรำะพัฒนำกำรของเด็กในวัยนี้ยังไม่เอื้อต่อกำรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น กำรปรับตัวของเด็กในรอยเชื่อมต่อกำรพัฒนำ จ�ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุน กำรช่วยเหลือจำก
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ผู้สอน และบุคคลำกรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยควรปฏิบัติ ดังนี้

๑. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู มีบทบำทส�ำคัญในกำรเชื่อมต่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑.๑ ต้องมีควำมพร้อมในกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนของเด็ก โดยให้รำยละเอียดตำมผลกำรบันทึก
ในสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข หรือของหน่วยงำนอื่น
๑.๒ เป็นแบบอย่ำงทีด่ ขี องเด็กในกำรใช้ชวี ติ ครอบครัวอย่ำงอบอุน่ มัน่ คง มีกำรสือ่ สำรทำงบวก
ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว มีกำรปฏิบัติต่อกันด้วยควำมรัก ควำมเอื้ออำทร และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีกำรใช้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต
๑.๓ ต้องพิจำรณำเลือกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทีผ่ ำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน ตำมมำตรฐำนกำรเลีย้ งดู
เด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๓ ปี
๑.๔ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญที่จะร่วมมือกับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ของเด็กตำมวัย
๑.๕ ให้ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็กด้วยกำร
ให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมเอื้ออำทร ควำมปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในกำรท�ำสิ่งต่ำงๆ
ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีจินตนำกำรและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
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๑.๖ ประสำนควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งบ้ ำ นและสถำนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ในกำรพั ฒ นำเด็ ก
ไปในทิศทำงเดียวกัน
๑.๗ สร้ำงควำมคุน้ เคยระหว่ำงเด็กกับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยก่อนทีจ่ ะให้เด็กรับกำรอบรมเลีย้ งดู
ในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
นอกจำกนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสำมำรถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้ำงได้อย่ำงมั่นใจ เป็นคนดี
คนเก่ง และมีควำมสุขได้ ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้เด็กฝกปฏิบัติกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�ำวัน เช่น กำรบอกชื่อตนเอง
กำรบอกควำมต้องกำรของตนเอง กำรแต่งกำย กำรรับประทำนอำหำร
๒) ส่งเสริมให้เด็กเชือ่ มัน่ ในตนเอง ด้วยกำรเปดโอกำสให้เด็กได้ทำ� อะไรด้วยตนเอง แม้จะสกปรก
เลอะเทอะบ้ำง ไม่ถูกใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ตำม ควรหลีกเลี่ยงกำรบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อต่อเถียง ท�ำโทษ
รุนแรง แต่ใช้วิธีอบรมสั่งสอนด้วยควำมเข้ำใจ สนใจ ชมเชยเมื่อเด็กท�ำสิ่งที่ควร และช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องกำร
๓) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง เรียบเรียงควำมคิด ฝกกำรใช้ภำษำ ด้วยกำรถำมให้เด็กแสดง
ควำมคิดเห็น พูดถึงเรื่องรำวหรือแสดงท่ำทำงตำมที่เด็กเข้ำใจ หลังจำกที่เด็กได้พบกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
หรือจำกที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเล่ำนิทำนให้ฟัง
๔) ส่งเสริมให้เด็กมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยกำรดูแลเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด ด้วยควำมรัก
และเข้ำใจ ซึ่งจะท�ำให้เด็กมีโอกำสโต้ตอบ สร้ำงควำมคุ้นเคย ท�ำให้เกิดควำมรัก ควำมผูกพัน และรู้สึกได้รับ
ควำมรัก
๕) ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกสนุก มีควำมสุขกับกำรกระท�ำสิ่งที่สร้ำงสรรค์ ด้วยกำรเปดโอกำสให้เด็ก
ได้เรียนรู้ เล่น และฝกท�ำสิ่งต่ำงๆ ในสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย
๖) ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่มีควำมเป็นมิตร และเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ง่ำย ด้วยกำรยิ้มแย้ม
สัมผัสเด็กอย่ำงอ่อนโยน คอยสังเกตกำรแสดงออกของเด็ก สนใจที่จะตอบค�ำถำมและเล่ำเรื่องต่ำงๆ
ที่เหมำะสมกับเด็กเพื่อให้เด็กเรียนรู้ภำษำได้เร็ว และมีก�ำลังใจ ใฝรู้ใฝเรียน
๗) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั่นคง ไม่สับสน ด้วยกำรอบรมเลี้ยงดูด้วยควำมรัก ควำมเมตตำ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมในกำรใช้เหตุผลอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ฝกให้เป็นคนรู้จักคิด มีน�้ำใจและคุณธรรม
หลีกเลี่ยงกำรท�ำโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ใช้เวลำอย่ำงมีคุณภำพอยู่กับเด็ก ให้ควำมสนใจต่อกัน
ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ
๘) ส่งเสริมให้เป็นเด็กใฝรู้ กล้ำแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกอย่ำงเหมำะสมตำมกำลเทศะ
ด้วยกำรให้ควำมสนใจในสิ่งที่เด็กก�ำลังท�ำ ตอบค�ำถำมของเด็ก ฝกให้เด็กสังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว ให้โอกำส
ที่ จะแสดงควำมรู้สึ ก นึ ก คิ ด ของตนเองอย่ ำ งเต็ ม ที่ เปดโอกำสให้ลองผิด ลองถู ก ในโอกำสที่ไม่ เ สียหำย
และเป็นอันตรำย
๙) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะท�ำสิ่งที่ดีๆ ด้วยกำรให้ควำมสนใจ ชมเชยหรือให้รำงวัล
ตำมสมควรทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรำรถนำ เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบของ พูดเพรำะ
รับฟังและปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
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๑๐) ส่งเสริมกำรใช้ภำษำของเด็ก ด้วยกำรพูดคุยกับเด็กด้วยภำษำที่ฟังเข้ำใจง่ำยและชัดเจน
ด้วยท่ำทำงที่เป็นมิตร อำจใช้กำรเล่ำนิทำน อ่ำนหนังสือให้ฟัง เล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
๑๑) เตรียมเด็กเข้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เมือ่ เด็กอำยุ ๓ ปี ก็พร้อมทีจ่ ะเข้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
หรือไปรับบริกำรจำกสถำนที่ที่รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสำมำรถ
ช่วยเตรียมควำมพร้อมให้เด็กที่จะไปเรียนรู้โลกกว้ำงได้ ด้วยกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
ด้วยกำรเล่ำเรื่องเกี่ยวกับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ฟัง พำไปรู้จักกับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ
ไปอยู่ในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยก่อนที่จะเข้ำเรียน ไปเล่นเครื่องเล่น โดยไม่ขู่เด็กว่ำ ถ้ำท�ำตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้
ที่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย นอกจำกนี้ ควรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อผู้เลี้ยงดู ด้วยกำรพูดคุยกับเด็ก ถ้ำเป็นไปได้
ควรท�ำควำมคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อนพำเด็กไปดูกำรจัดกิจกรรมในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

๒. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
บุคลำกรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกคน มีควำมส�ำคัญในกำรช่วยเหลือกำรปรับตัวของเด็ก
ในระยะเชื่อมต่อนี้ โดยมีบทบำท ดังนี้
๒.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนของเด็ก ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำย ข้อมูล
ด้ำนพัฒนำกำรเด็ก ข้อมูลสุขภำพและประวัตกิ ำรเจ็บปวย ตลอดจนข้อมูลพืน้ ฐำนส่วนตัวของเด็กและครอบครัว
๒.๒ บุคลำกรทุกคนในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยต้องตระหนักในเรื่องกำรกลัวกำรพลัดพรำก
ว่ำเป็นเรื่องปกติ นอกจำกนี้ ต้องสร้ำงบรรยำกำศของควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมไว้วำงใจ มีควำมเมตตำ
ต่อเด็ก และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีควำมไว้วำงใจผู้อื่น อันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
๒.๓ บุคลำกรทุกคนในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ควรมีกำรปฏิบัติต่อเด็กอย่ำงอ่อนโยน เช่น
สัมผัส โอบกอด สบตำ ใช้ค�ำพูดที่ไพเรำะ ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเด็ก เช่น ใช้ภำษำที่สร้ำงสรรค์
มีกิริยำมำรยำทสุภำพ ใช้เหตุผลมำกกว่ำอำรมณ์
๒.๔ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เกิ ด ควำมคุ ้ น เคยกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ค นใหม่
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้โอกำสเด็กได้ท�ำกิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื่อเพื่อกำรเล่นสิ่งใหม่ๆ
ทดลองสิ่งใหม่ๆ ในที่ปลอดภัยตำมล�ำพังบ้ำง แต่สำมำรถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรกอำจยินยอมให้เด็กน�ำ
สิ่งของที่เด็กรักจำกบ้ำนมำได้
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................................................................................

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส�ำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี

................................................................................

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะของกำรอบรม
เลี้ยงดูและให้กำรศึกษำ เด็กจะได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมวัย
และควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล

จุดหมำย
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนำกำรตำมวัยเต็มตำมศักยภำพ
และมีควำมพร้อม ในกำรเรียนรูต้ อ่ ไป จึงก�ำหนดจุดหมำยเพือ่ ให้เกิดกับเด็กเมือ่ จบกำรศึกษำระดับปฐมวัย ดังนี้
๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. สุขภำพจิตดี มีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๔. มีทักษะกำรคิด กำรใช้ภำษำสื่อสำร และกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย

มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี ก�ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จ�ำนวน ๑๒ มำตรฐำนประกอบด้วย

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ ๑
มำตรฐำนที่ ๒

ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
และประสำนสัมพันธ์กัน

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ ๓
มำตรฐำนที่ ๔
มำตรฐำนที่ ๕

มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ ๖
มำตรฐำนที่ ๗
มำตรฐำนที่ ๘
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มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๔. พัฒนาการด้านสติปญญา ประกอบด้วย ๔ มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ ๙
มำตรฐำนที่ ๑๐
มำตรฐำนที่ ๑๑
มำตรฐำนที่ ๑๒

ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้
มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้
ได้เหมำะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็กที่มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
สภำพที่พึงประสงค
สภำพที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถตำมวัยที่คำดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐำน
พั ฒ นำกำรตำมวั ย หรื อ ควำมสำมำรถตำมธรรมชำติ ใ นแต่ ล ะระดั บ อำยุ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นกำรก� ำ หนด
สำระกำรเรียนรูใ้ นกำรจัดประสบกำรณ์และประเมินพัฒนำกำรเด็ก โดยมีรำยละเอียดของมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์ ดังนี้

มำตรฐำนที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๑.๑ น�้าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์

๑.๑.๑ น�้ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย

๑.๑.๑ น�้ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย

๑.๑.๑ น�้ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย
สุขนิสัยที่ดี

๑.๒.๑ ยอมรับประทำนอำหำร
ที่มีประโยชน์และดื่มน�้ำสะอำด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลำ
๑.๒.๔ ออกก�ำลังกำย
เป็นเวลำ

๑.๒.๑ รับประทำนอำหำร
ที่มีประโยชน์และดื่มน�้ำสะอำด
ได้ด้วยตนเอง
๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลำ
๑.๒.๔ ออกก�ำลังกำย
เป็นเวลำ

๑.๒.๑ รับประทำนอำหำร
ที่มีประโยชน์ได้หลำยชนิดและ
ดื่มน�้ำสะอำดได้ด้วยตนเอง
๑.๒.๒ ล้ำงมือก่อน
รับประทำนอำหำรและ
หลังจำกใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลำ
๑.๒.๔ ออกก�ำลังกำย
เป็นเวลำ

๑.๓ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น

๑.๓.๑ เล่นและท�ำกิจกรรม
อย่ำงปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑.๓.๑ เล่นและท�ำกิจกรรม
อย่ำงปลอดภัยด้วยตนเอง

๑.๓.๑ เล่น ท�ำกิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่ำงปลอดภัย
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มำตรฐำนที่ ๒ กลำมเนื้อใหญ่และกลำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอย่ำงคล่องแคล่ว และ
ประสำนสัมพันธกัน
ตัวบ่งชี้
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
และล�ำตัวช่วย

๒.๑.๑ เดินต่อเท้ำไปข้ำงหน้ำ
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกำงแขน
๒.๑.๒ กระโดดขำเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย
กำรทรงตัว
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำง
ได้
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้ง ๒ ข้ำง

๒.๑.๑ เดินต่อเท้ำถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกำงแขน
๒.๑.๒ กระโดดขำเดียว
ไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง
โดยไม่เสียกำรทรงตัว
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำง
ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจำกพื้นได้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดำษ
ขำดจำกกันได้โดยใช้มือเดียว
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตำมแบบได้
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๑ เซนติเมตร ได้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดำษ
ตำมแนวเส้นตรงได้
๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๐.๕ เซนติเมตร ได้

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดำษ
ตำมแนวเส้นโค้งได้
๒.๒.๒ เขียนรูปสำมเหลี่ยม
ตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๐.๒๕ เซนติเมตร ได้

๒.๑.๑ เดินตำมแนว
ที่ก�ำหนดได้
๒.๑.๒ กระโดดสองขำ
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้
๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้

๒.๒ ใช้มือ - ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน

มำตรฐำนที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
ตัวบ่งชี้
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี
๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้เหมำะสมกับ
บำงสถำนกำรณ์

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำแสดงออก
และผู้อื่น
๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจ
ในผลงำนตนเอง
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อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้ตำมสถำนกำรณ์

๓.๑.๑ แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม

๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมบำงสถำนกำรณ์
๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจ
ในผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเอง

๓.๒.๑ กล้ำพูดกล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
๓.๒.๒ แสดงควำมพอใจ
ในผลงำนและควำมสำมำรถ
ของตนเองและผู้อื่น

มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้
๔.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ
๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ
๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

๔.๑.๑ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ
๔.๑.๒ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำนเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงท่ำทำง /เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี

มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต

๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่ำสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใด
เป็นของผู้อื่น

๕.๑.๑ ขออนุญำตหรือรอคอย ๕.๑.๑ ขออนุญำตหรือรอคอย
เมื่อต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น เมื่อต้องกำรสิ่งของของผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง

๕.๒ มีความเมตตากรุณา
มีน�้าใจ และช่วยเหลือ
แบ่งปน

๕.๒.๑ แสดงควำมรักเพื่อน
และมีเมตตำสัตว์เลี้ยง
๕.๒.๑ แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๕.๒.๑ แสดงควำมรักเพื่อน
และมีเมตตำสัตว์เลี้ยง
๕.๒.๑ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น

๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำหรือท่ำทำง ๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำและท่ำทำง ๕.๓.๑ แสดงสีหน้ำและท่ำทำง
รับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น
รับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่น
รับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่นอย่ำง
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

๕.๔ มีความรับผิดชอบ

๕.๔.๑ ท�ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนส�ำเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

๕.๔.๑ ท�ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนส�ำเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๕.๒.๑ แสดงควำมรักเพื่อน
และมีเมตตำสัตว์เลี้ยง
๕.๒.๑ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

๕.๔.๑ ท�ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยจนส�ำเร็จ
ด้วยตนเอง
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มำตรฐำนที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวัน

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง

อายุ ๕ - ๖ ปี
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเองอย่ำงถูกวิธี
๖.๑.๓ ใช้และท�ำควำมสะอำด
หลังใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง

๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเอง
๖.๑.๓ ใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือ

๖.๑.๒ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเอง
๖.๑.๓ ใช้ห้องน�้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้ำที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้ำที่ด้วยตนเอง

๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมล�ำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมล�ำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้ำที่อย่ำงเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๖.๒.๒ เข้ำแถวตำมล�ำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่ำงประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง

มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และควำมเปนไทย
ตัวบ่งชี้
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย
และรักความเปนไทย
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สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษำ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษำ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

๗.๑.๑ ดูแลรักษำธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
มำรยำทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๒.๒ กล่ำวค�ำขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชำติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบำรมี

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
มำรยำทไทยได้ด้วยตนเอง
๗.๒.๒ กล่ำวค�ำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชำติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบำรมี

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตำม
มำรยำทไทยได้ตำมกำลเทศะ
๗.๒.๒ กล่ำวค�ำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง
๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชำติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบำรมี
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๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่

มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผูอื่นไดอย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเปนสมำชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบ่งชี้
๘.๑ ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี
๘.๑.๑ เล่นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่ำง
ไปจำกตน

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน
๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทำยผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม

๘.๓.๑ ปฏิบัติตำมข้อตกลง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตำมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๘.๓.๓ ยอมรับกำร
ประนีประนอมแก้ไขปัญหำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕-๖ ปี

๘.๑.๑ เล่นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่ำง
ไปจำกตน

๘.๑.๑ เล่นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่ำง
ไปจำกตน

๘.๒.๑ เล่นหรือท�ำงำนร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทำย หรือพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้ด้วยตนเอง

๘.๒.๑ เล่นหรือท�ำงำนร่วมมือ
กับเพื่อนอย่ำงมีเป้ำหมำย
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทำย และพูดคุย
กับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้ำง
ข้อตกลงและปฏิบัติ
ตำมข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตำมได้ด้วยตนเอง

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้ำง
ข้อตกลงและปฏิบัติ
ตำมข้อตกลงด้วยตนเอง
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำ
และผู้ตำมได้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์
๘.๓.๓ ประนีประนอม
แก้ไขปัญหำโดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุนแรง
ด้วยตนเอง

๘.๓.๓ ประนีประนอม
แก้ไขปัญหำโดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุนแรง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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มำตรฐำนที่ ๙ ใชภำษำสื่อสำรไดเหมำะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนำโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

๙.๑.๒ เล่ำเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ

๙.๑.๒ เล่ำเรื่องเป็นประโยค
อย่ำงต่อเนื่อง

๙.๒.๑ อ่ำนภำพและพูด
ข้อควำมด้วยภำษำของตน

๙.๒.๑ อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ ค�ำ ๙.๒.๑ อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ ค�ำ
พร้อมทั้งชี้หรือกวำดตำมอง ด้วยกำรชีห้ รือกวำดตำมอง
ข้อควำมตำมบรรทัด
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อควำม
๙.๒.๒ เขียนคล้ำยตัวอักษร ๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตำมแบบ เขียนข้อควำม
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

๙.๒.๒ เขียนขีดเขี่ยอย่ำง
มีทิศทำง
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๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนำโต้ตอบ
อย่ำงต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่ำเป็นเรื่องรำว
ต่อเนื่องได้

มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เปนพื้นฐำนในกำรเรียนรู
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

๑๐.๑ มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ของสิ่งต่ำง ๆ จำกกำรสังเกต
โดยใช้ประสำทสัมผัส

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
และส่วนประกอบของสิ่งต่ำงๆ
จำกกำรสังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส

๑๐.๒ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท�ำ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑๐.๒.๑ ระบุสำเหตุ หรือ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์
หรือกำรกระท�ำเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑๐.๒.๒ คำดเดำ หรือ
คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น

๑๐.๒.๒ คำดเดำ หรือ
คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น
หรือมีส่วนร่วมในกำร
ลงควำมเห็นจำกข้อมูล

๑๐.๓ มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปญหา
และตัดสินใจ

อายุ ๕ - ๖ ปี

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง
หรือควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ
จำกกำรสังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ ๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ ๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
สิ่งต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะ
ควำมแตกต่ำงและ
ควำมแตกต่ำงหรือ
หรือหน้ำที่กำรใช้งำน
ควำมเหมือนของสิ่งต่ำงๆ
ควำมเหมือนของสิ่งต่ำงๆ
เพียงลักษณะเดียว
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
๒ ลักษณะขึ้นไป
เพียงลักษณะเดียว
๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่ำงๆ
๑๐.๑.๓ จ�ำแนกและจัดกลุ่ม ๑๐.๑.๓ จ�ำแนกและจัดกลุ่ม
ตำมลักษณะหรือหน้ำที่
สิ่งต่ำงๆ โดยใช้ตั้งแต่
สิ่งต่ำงๆ โดยใช้อย่ำงน้อย
กำรใช้งำน
๒ ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์
๑ ลักษณะเป็นเกณฑ์
๑๐.๑.๔ เรียงล�ำดับสิ่งของ
๑๐.๑.๔ เรียงล�ำดับสิ่งของ
๑๐.๑.๔ เรียงล�ำดับสิ่งของ
หรือเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย
และเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย
หรือเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย
๓ ล�ำดับ
๕ ล�ำดับ
๔ ล�ำดับ

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ แก้ปัญหำโดยลองผิด ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหำ
ลองถูก
และแก้ปัญหำโดยลองผิด
ลองถูก

๑๐.๒.๑ อธิบำยเชื่อมโยง
สำเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท�ำ
ด้วยตนเอง
๑๐.๒.๒ คำดคะเนสิ่งที่อำจ
จะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วม
ในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล
อย่ำงมีเหตุผล
๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหำ
สร้ำงทำงเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหำ
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มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสรำงสรรค
ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี

อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๑๑.๑ ท�างานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะ ๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึก เพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเอง
ของตนเอง โดยมีกำรดัดแปลง
และแปลกใหม่จำกเดิม
หรือมีรำยละเอียดเพิ่มขึ้น

๑๑.๑.๑ สร้ำงผลงำนศิลปะ
เพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเอง โดยมีกำรดัดแปลง
แปลกใหม่จำกเดิม
และมีรำยละเอียดเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำง ๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึก เพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเอง
ของตนเองอย่ำงหลำกหลำย
หรือแปลกใหม่

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่ำทำง
เพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเองอย่ำงหลำกหลำย
และแปลกใหม่

มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรูได
เหมำะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓ - ๔ ปี
๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
อ่ำนหนังสือด้วยตนเอง
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม

๑๒.๒ มีความสามารถ
๑๒.๒.๑ ค้นหำค�ำตอบของ
ในการแสวงหาความรู้ ข้อสงสัยต่ำงๆ ตำมวิธีกำร
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค�ำถำมว่ำ
“ใคร” “อะไร” ในกำร
ค้นหำค�ำตอบ
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อายุ ๔ - ๕ ปี

อายุ ๕ - ๖ ปี

๑๒.๑.๑ สนใจซักถำมเกี่ยวกับ ๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือ
มำอ่ำนและเขียนสื่อควำมคิด
ที่พบเห็น
ด้วยตนเองเป็นประจ�ำ
อย่ำงต่อเนื่อง
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในกำร ๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
๑๒.๒.๑ ค้นหำค�ำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำงๆ ตำมวิธีกำร
ของตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค�ำถำมว่ำ
“ที่ไหน” “ท�ำไม” ในกำร
ค้นหำค�ำตอบ

๑๒.๒.๑ ค้นหำค�ำตอบของ
ข้อสงสัยต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำร
ที่หลำกหลำยด้วยตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค�ำถำมว่ำ
“เมื่อไร” “อย่ำงไร” ในกำร
ค้นหำค�ำตอบ

กำรจัดเวลำเรียน
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี ก�ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์
ให้กับเด็ก ๑ - ๓ ปีกำรศึกษำ โดยประมำณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอำยุของเด็กที่เริ่มเข้ำสถำนศึกษำหรือสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย เวลำเรียนส�ำหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถำนศึกษำแต่ละแห่ง โดยมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐ วันต่อ
๑ ปีกำรศึกษำ ในแต่ละวันจะใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ ๕ ชั่วโมง โดยสำมำรถปรับให้เหมำะสมตำมบริบทของ
สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

สำระกำรเรียนรู
สำระกำรเรียนรู้ เป็นสือ่ กลำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก เพือ่ ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ทุกด้ำน ให้เป็นไปตำมจุดหมำยของหลักสูตรที่ก�ำหนด สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ส�ำคัญ
และสำระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้

๑. ประสบการณ์ส�าคัญ

ประสบกำรณ์ส�ำคัญ เป็นแนวทำงส�ำหรับผู้สอนน�ำไปใช้ในกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์
ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรครอบคลุมทุกด้ำน ดังนี้
๑.๑ ประสบการณ์สา� คัญทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มโี อกำส
พัฒนำกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก และกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำท
ในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันหรือท�ำกิจกรรมต่ำงๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกำสดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย
สุขนิสัย และกำรรักษำควำมปลอดภัย ดังนี้
ด้านร่างกาย

ประสบการณ์ส�าคัญ

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน

(๑) กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ�ำวัน

กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์ของกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่
ในกำรขว้ำง กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(๕) กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงอิสระ
กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและกำรสร้ำงสิ่งต่ำงๆ จำกแท่งไม้ บล็อก
กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
กำรปัน
กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ ด้วยเศษวัสดุ
กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก กำรตัด กำรปะ และกำรร้อยวัสดุ
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ด้านร่างกาย

ประสบการณ์ส�าคัญ

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย

(๑) กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ�ำวัน
(๒) กำรฟังนิทำน เรื่องรำว เหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และรักษำควำมปลอดภัย
(๓) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
(๔) กำรเล่นบทบำทสมมติเหตุกำรณ์ต่ำงๆ

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง

(๑) กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทำง ระดับ และพื้นที่
(๒) กำรเคลือ่ นไหวข้ำมสิ่งกีดขวำง

๑.๒ ประสบการณ์ส�าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกำรสนับสนุนให้เด็ก
ได้แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองที่เหมำะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพำะที่เป็น
อัตลักษณ์ ควำมเป็นตัวของตัวเอง มีควำมสุข ร่ำเริงแจ่มใส กำรเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ได้พฒ
ั นำคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภำพ ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และควำมเชื่อมั่นในตนเองขณะปฎิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
ด้านอารมณ์ จิตใจ

ประสบการณ์ส�าคัญ

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง และกำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบเสียงดนตรี
กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
กำรเล่นบทบำทสมมติ
กำรท�ำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม

๑.๒.๒ การเล่น

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

กำรเล่นอิสระ
กำรเล่นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมเล่นต่ำงๆ
กำรเล่นนอกห้องเรียน

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม

(๑) กำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำที่นับถือ
(๒) กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(๓) กำรร่วมสนทนำ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเชิงจริยธรรม

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
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กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
กำรเล่นบทบำทสมมติ
กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
กำรร้องเพลง
กำรท�ำงำนศิลปะ
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ด้านอารมณ์ จิตใจ

ประสบการณ์ส�าคัญ

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเอง
มีความสามารถ

(๑) กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำมสำมำรถของตนเอง

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

(๑) กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อื่นมีควำมสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้ำหรือเสียใจ
และกำรช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบำดเจ็บ

๑.๓ ประสบการณ์ส�าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมต่ำงๆ รอบตัวจำกกำรปฏิบตั กิ จิ กรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเรียนรูท้ ำงสังคม เช่น
กำรเล่น กำรท�ำงำนกับผู้อื่น ฯลฯ กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน กำรแก้ปัญหำข้อขัดแย้งต่ำงๆ ดังนี้
ด้านสังคม

ประสบการณ์ส�าคัญ

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

(๑) กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ�ำวัน
(๒) กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(๑) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกห้องเรียน
(๒) กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
(๓) กำรท�ำงำนศิลปะที่น�ำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มำใช้ซ�้ำ
หรือแปรรูปแล้วน�ำกลับมำใช้ใหม่
(๔) กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้
(๕) กำรเลี้ยงสัตว์
(๖) กำรสนทนำข่ำวและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจ�ำวัน

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเปนไทย

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนในควำมเป็นคนไทย
กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อำศัยและประเพณีไทย
กำรประกอบอำหำรไทย
กำรศึกษำนอกสถำนที่
กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

กำรร่วมก�ำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ
กำรดูแลห้องเรียนร่วมกัน
กำรร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญ
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ด้านสังคม

ประสบการณ์ส�าคัญ

๑.๓.๕ การเล่นและท�างาน
แบบร่วมมือร่วมใจ

(๑) กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
(๒) กำรเล่นและท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น
(๓) กำรท�ำศิลปะแบบร่วมมือ

๑.๓.๖ การแก้ปญหาความขัดแย้ง

(๑) กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ
(๒) กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและ (๑) กำรเล่นหรือท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

๑.๔ ประสบการณ์ส�าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญญา เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้
และเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัวผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่ำงๆ ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำย เพื่อเปดโอกำสให้เด็กพัฒนำกำรใช้ภำษำ จินตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ
กำรคิดเชิงเหตุผล กำรคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ รอบตัว และมีควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์
ที่เป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ต่อไป ดังนี้
ด้านสติปญญา
๑.๔.๑ การใช้ภาษา

ประสบการณ์ส�าคัญ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
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กำรฟังเสียงต่ำงๆ ในสิ่งแวดล้อม
กำรฟังและปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
กำรฟังเพลง นิทำน ค�ำคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องรำวต่ำงๆ
กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมต้องกำร
กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง หรือพูดเล่ำเรื่องรำว
เกี่ยวกับตนเอง
กำรพูดอธิบำยเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุกำรณ์ และควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ
กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่นและกำรกระท�ำต่ำงๆ
กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
กำรพูดเรียงล�ำดับค�ำเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำนหลำกหลำยประเภท/รูปแบบ
กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมล�ำพัง กำรอ่ำนร่วมกัน กำรอ่ำนโดยมีผู้ชี้แนะ
กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่ถูกต้อง
กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำนตัวอักษร ค�ำ และข้อควำม
กำรอ่ำนและชี้ข้อควำม โดยกวำดสำยตำตำมบรรทัดจำกซ้ำยไปขวำ
จำกบนลงล่ำง
กำรสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค�ำคุ้นเคย
กำรสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค�ำผ่ำนกำรอ่ำนหรือเขียนของผู้ใหญ่
กำรคำดเดำค�ำ วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้ำงซ�้ำๆ กัน จำกนิทำน เพลง
ค�ำคล้องจอง

ด้านสติปญญา

ประสบการณ์ส�าคัญ
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)

กำรเล่นเกมทำงภำษำ
กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียนที่ถูกต้อง
กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำส และกำรเขียนอิสระ
กำรเขียนค�ำที่มีควำมหมำยกับตัวเด็ก/ค�ำคุ้นเคย
กำรคิดสะกดค�ำและเขียนเพื่อสื่อควำมหมำยด้วยตนเองอย่ำงอิสระ

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปญหา

(๑) กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง และควำมสัมพันธ์
ของสิ่งต่ำงๆ โดยใช้ประสำทสัมผัสอย่ำงเหมำะสม
(๒) กำรสังเกตสิ่งต่ำงๆ และสถำนที่จำกมุมมองที่ต่ำงกัน
(๓) กำรบอกและแสดงต�ำแหน่ง ทิศทำง และระยะทำงของสิ่งต่ำงๆ
ด้วยกำรกระท�ำ ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ
(๔) กำรเล่นกับสื่อต่ำงๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก ทรงกรวย
(๕) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจ�ำแนกสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะ
และรูปร่ำง รูปทรง
(๖) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และกำรแยกชิ้นส่วน
(๗) กำรท�ำซ�้ำ กำรต่อเติม และกำรสร้ำงแบบรูป
(๘) กำรนับและแสดงจ�ำนวนของสิ่งต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
(๙) กำรเปรียบเทียบและเรียงล�ำดับจ�ำนวนของสิ่งต่ำงๆ
(๑๐) กำรรวมและกำรแยกสิ่งต่ำงๆ
(๑๑) กำรบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่ำงๆ
(๑๒) กำรชั่ง ตวง วัดสิ่งต่ำงๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน
(๑๓) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำรเรียงล�ำดับสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะ
ควำมยำว/ควำมสูง น�้ำหนัก ปริมำตร
(๑๔) กำรบอกและเรียงล�ำดับกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำ
(๑๕) กำรใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์กับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
(๑๖) กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท�ำ
(๑๗) กำรคำดเดำหรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมีเหตุผล
(๑๘) กำรมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล
(๑๙) กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแก้ปัญหำ

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์

(๑) กำรรับรู้และแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงำน
(๒) กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว และศิลปะ
(๓) กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้รูปร่ำงรูปทรงจำกวัสดุที่หลำกหลำย

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

กำรส�ำรวจสิ่งต่ำงๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
กำรตั้งค�ำถำมในเรื่องที่สนใจ
กำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อค้นหำค�ำตอบของข้อสงสัยต่ำงๆ
กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบเสำะ
หำควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ และแผนภูมิอย่ำงง่ำย
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๒. สาระที่ควรเรียนรู้

สำระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องรำวรอบตัวเด็กที่น�ำมำเป็นสื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิด หลังจำกน�ำสำระที่ควรเรียนรู้นั้นๆ มำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมำยที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
ไม่เน้นการท่องจ�าเนื้อหา ผู้สอนสำมำรถก�ำหนดรำยละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ควำมต้องกำร และ
ควำมสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ส�ำคัญ ทั้งนี้ อำจยืดหยุ่นเนื้อหำได้ โดยค�ำนึงถึง
ประสบกำรณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นำมสกุล รูปร่ำงหน้ำตำ อวัยวะต่ำงๆ
วิธีระวังรักษำร่ำงกำยให้สะอำดและมีสุขภำพอนำมัยที่ดี กำรรับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์ กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย กำรรู้จักประวัติควำมเป็นมำของตนเอง
และครอบครัว กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน กำรเคำรพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
กำรรูจ้ กั แสดงควำมคิดเห็นของตนเองและรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ นื่ กำรก�ำกับตนเอง กำรเล่นและท�ำสิง่ ต่ำงๆ
ด้วยตนเองตำมล�ำพังหรือกับผู้อื่น กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ควำมภำคภูมิใจ ในตนเอง กำรสะท้อน
กำรรับรู้อำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น กำรแสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกอย่ำงเหมำะสม
กำรแสดงมำรยำทที่ดี กำรมีคุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว
สถำนศึกษำ ชุมชน และบุคคลต่ำงๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ�ำวัน
สถำนทีส่ ำ� คัญ วันส�ำคัญ อำชีพของคนในชุมชน ศำสนำ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำ� คัญของชำติไทย
และกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นและควำมเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นอื่นๆ
๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง
และควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนกำรรู้จักเกี่ยวกับดิน น�้ำ ท้องฟ้ำ สภำพอำกำศ ภัยธรรมชำติ
แรงและพลังงำนในชีวติ ประจ�ำวัน ทีแ่ วดล้อมเด็ก รวมทัง้ กำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและกำรรักษำสำธำรณสมบัติ
๒.๔ สิง่ ต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเ้ กีย่ วกับกำรใช้ภำษำเพือ่ สือ่ ควำมหมำยในชีวติ ประจ�ำวัน
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนำด รูปร่ำง รูปทรง
ปริมำตร น�้ำหนัก จ�ำนวน ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลงและควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เวลำ เงิน
ประโยชน์ กำรใช้งำน และกำรเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยำนพำหนะ กำรคมนำคม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน อย่ำงประหยัด ปลอดภัย และรักษำสิ่งแวดล้อม
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กำรจัดประสบกำรณ
กำรจัดประสบกำรณ์ ส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี เป็นกำรจัดกิจกรรมในลักษณะกำรบูรณำกำร
ผ่ำนกำรเล่น กำรลงมือกระท�ำจำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ไม่จัดเปนรายวิชา โดยมีหลักกำร
จัดประสบกำรณ์ แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมประจ�ำวัน ดังนี้

๑. หลักการจัดประสบการณ์

๑.๑ จัดประสบกำรณ์กำรเล่นและกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เพื่อพัฒนำเด็กโดยองค์รวม
อย่ำงสมดุลและต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ สนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอำศัยอยู่
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก
๑.๔ จัดกำรประเมินพัฒนำกำรให้เป็นกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัด
ประสบกำรณ์ พร้อมทั้งน�ำผลกำรประเมินมำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝำยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก

๒. แนวทางการจัดประสบการณ์

๒.๑ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำรและกำรท�ำงำนของสมอง ทีเ่ หมำะกับ
อำยุ วุฒิภำวะ และระดับพัฒนำกำร เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
๒.๒ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับแบบกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท�ำ เรียนรู้
ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ได้เคลื่อนไหว ส�ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง
๒.๓ จัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และสำระกำรเรียนรู้
๒.๔ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วำงแผน ตัดสินใจลงมือกระท�ำ และน�ำเสนอควำมคิด
โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุนอ�ำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ในบรรยำกำศที่อบอุ่น มีควำมสุข และเรียนรู้กำรท�ำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่ำงๆ กัน
๒.๖ จั ด ประสบกำรณ์ ใ ห้ เ ด็ ก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ และแหล่ ง กำรเรี ย นรู ้ ที่ ห ลำกหลำยและ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
๒.๗ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน ตำมแนวทำง
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
๒.๘ จัดประสบกำรณ์ทั้งในลักษณะที่มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและแผนที่เกิดขึ้นในสภำพจริง
โดยไม่ได้คำดกำรณ์ไว้
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๒.๙ จั ด ท� ำ สำรนิ ทั ศ น์ ด ้ ว ยกำรรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นำกำรและกำรเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก
เป็นรำยบุคคล น�ำมำไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็กและกำรวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบกำรณ์โดยให้พอ่ แม่ ครอบครัว และชุมชนมีสว่ นร่วม ทัง้ กำรวำงแผน กำรสนับสนุน
สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร

๓. การจัดกิจกรรมประจ�าวัน

กิจกรรมส�ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี สำมำรถน�ำมำจัดเป็นกิจกรรมประจ�ำวันได้หลำยรูปแบบ
เป็นกำรช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์ทรำบว่ำ แต่ละวันจะท�ำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่ำงไร ทั้งนี้
กำรจัดกิจกรรมประจ�ำวันสำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรน�ำไปใช้ของแต่ละ
หน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่ส�ำคัญผู้สอนต้องค�ำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำน
กำรจัดกิจกรรมประจ�ำวัน มีหลักกำรจัดกิจกรรมประจ�ำวันและขอบข่ำยของกิจกรรมประจ�ำวัน ดังนี้
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ�าวัน
๓.๑.๑ ก�ำหนดระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมำะสมกับวัยของเด็ก
ในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก เช่น
วัย ๓ - ๔ ปี มีควำมสนใจประมำณ ๘ - ๑๒ นำที
วัย ๔ - ๕ ปี มีควำมสนใจประมำณ ๑๒ - ๑๕ นำที
วัย ๕ - ๖ ปี มีควำมสนใจประมำณ ๑๕ - ๒๐ นำที
๓.๑.๒ กิจกรรมที่ต้องใช้ควำมคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลำต่อเนื่อง
นำนเกินกว่ำ ๒๐ นำที
๓.๑.๓ กิจกรรมทีเ่ ด็กมีอสิ ระเลือกเล่นเสรี เพือ่ ช่วยให้เด็กรูจ้ กั เลือกตัดสินใจ คิดแก้ปญ
ั หำ
คิดสร้ำงสรรค์ เช่น กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลำประมำณ ๔๐ - ๖๐ นำที
๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม
และผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก�ำลังและไม่ใช้ก�ำลัง จัดให้ครบทุกประเภท
ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก�ำลังกำยควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก�ำลังมำกนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อย
เกินไป
๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรรมประจ�าวัน
กำรเลือกกิจกรรมที่จะน�ำมำจัดในแต่ละวัน สำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมในกำรน�ำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ทีส่ ำ� คัญผูส้ อนต้องค�ำนึงถึงกำรจัดกิจกรรม
ให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรง กำรทรงตัว กำรยืดหยุ่น
ควำมคล่องแคล่วในกำรใช้อวัยวะต่ำงๆ และจังหวะกำรเคลื่อนไหวในกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้เล่นอิสระกลำงแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนำม ปีนปำยเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะดนตรี
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๓.๒.๒ การพั ฒ นากล้ า มเนื้ อ เล็ ก เป็ น กำรพั ฒ นำควำมแข็ ง แรงของกล้ ำ มเนื้ อ เล็ ก
กล้ำมเนื้อมือ - นิ้วมือ กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำได้อย่ำงคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมกำรศึกษำ ฝกช่วยเหลือตนเองในกำรแต่งกำย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุ
อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว
๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำรปลูกฝังให้เด็ก
มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีควำมเชื่อมั่น กล้ำแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด
เมตตำกรุณำ เอื้อเฟอ แบ่งปัน มีมำรยำท และปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่นับถือ โดยจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเล่น ให้เด็กได้มโี อกำสตัดสินใจเลือก ได้รบั กำรตอบสนองตำมควำมต้องกำร ได้ฝก ปฏิบตั ิ
โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
๓.๒.๔ การพั ฒ นาสั ง คมนิ สั ย เป็ น กำรพั ฒ นำให้ เ ด็ ก มี ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี แสดงออก
อย่ำงเหมำะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือตนเองในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน มีนิสัย
รักกำรท�ำงำน รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรำยจำกคนแปลกหน้ำ
ให้เด็กได้ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันอย่ำงสม�ำ่ เสมอ รับประทำนอำหำร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่ำย ท�ำควำมสะอำด
ร่ำงกำย เล่นและท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้ำที่เมื่อเล่น
หรือท�ำงำนเสร็จ
๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
คิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต จ�ำแนก
เปรียบเทียบ สืบเสำะหำควำมรู้ สนทนำ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เชิญวิทยำกรมำพูดคุยกับเด็ก
ศึ ก ษำนอกสถำนที่ เล่ น เกมกำรศึ ก ษำ ฝ ก แก้ ป ั ญ หำในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ฝ ก ออกแบบและสร้ ำ งชิ้ น งำน
และท�ำกิจกรรมทั้งเป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นกำรพัฒนำให้เด็กใช้ภำษำสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ ที่เด็กมีประสบกำรณ์ โดยสำมำรถตั้งค�ำถำมในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรม
ทำงภำษำให้มีควำมหลำกหลำยในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้ำแสดงออก
ในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน มีนิสัยรักกำรอ่ำน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภำษำ ทั้งนี้
ต้องค�ำนึงถึงหลักกำรจัดกิจกรรมทำงภำษำที่เหมำะสมกับเด็กเป็นส�ำคัญ
๓.๒.๗ การส่ ง เสริ ม จิ น ตนาการและความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ได้ถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกและเห็นควำมสวยงำมของสิ่งต่ำงๆ โดยจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้ำงสรรค์ ดนตรี กำรเคลือ่ นไหวและจังหวะตำมจินตนำกำร ประดิษฐ์สงิ่ ต่ำงๆ อย่ำงอิสระ เล่นบทบำท
สมมติ เล่นน�้ำเล่นทรำย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้ำง
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กำรประเมินพัฒนำกำร
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี เป็นกำรประเมินพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญำของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้
เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จำกกำรสังเกตพัฒนำกำรเด็ก ต้องน�ำมำจัดท�ำสำรนิทัศน์ หรือจัดท�ำข้อมูลหลักฐำน
หรือเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ ด้วยกำรรวบรวมผลงำนส�ำหรับเด็กเป็นรำยบุคคลที่สำมำรถบอกเรื่องรำวหรือ
ประสบกำรณ์ที่เด็กได้รับว่ำเด็กเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมก้ำวหน้ำเพียงใด ทั้งนี้ ให้น�ำข้อมูลผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กมำพิจำรณำปรับปรุง วำงแผนกำรจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับกำรพัฒนำ
ตำมจุดหมำยของหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินพัฒนำกำรควรยึดหลัก ดังนี้
๑. วำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเป็นระบบ
๒. ประเมินพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำน
๓. ประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคลอย่ำงสม�่ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดปี
๔. ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริงจำกกิจกรรมประจ�ำวัน ด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ำรทีห่ ลำกหลำย
ไม่ควรใช้แบบทดสอบ
๕. สรุปผลกำรประเมิน จัดท�ำข้อมูลและน�ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำเด็ก
ส�ำหรับวิธีกำรประเมินที่เหมำะสมและควรใช้กับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี ได้แก่ กำรสังเกต กำรบันทึก
พฤติกรรม กำรสนทนำกับเด็ก กำรสัมภำษณ์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลงำนเด็กที่เก็บอย่ำงมีระบบ

กำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถำนศึกษำทีเ่ ปดสอนระดับปฐมวัย แต่ละแห่งวำงแผน
หรือก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
และสภำพที่พึงประสงค์ ตำมที่หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยก�ำหนด สถำนศึกษำต้องค�ำนึงถึงวิสัยทัศน์ จุดเน้น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สภำพบริบทและควำมต้องกำรของชุมชน มำออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ ดังนี้

๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

สถำนศึกษำต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ บนพื้นฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
โดยสถำนศึกษำต้องเชื่อมโยงมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำร
จัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ และสะท้อนให้เห็นหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย เช่น กำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงครอบครัว ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้สอนปฐมวัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก

๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถำนศึกษำจะต้องสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับธรรมชำติและกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ควรด�ำเนินกำร ดังนี้
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๒.๑ ศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และ
เอกสำรประกอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภำพปัจจุบัน
สภำพต่ำงๆ ที่เป็นปัญหำ จุดเด่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๒ จัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยก�ำหนดปรัชญำกำรศึกษำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจหรือพันธกิจ
เป้ำหมำย มำตรฐำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภำพทีพ่ งึ ประสงค์ โดยโครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย
กำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยปี เพื่อก�ำหนดประสบกำรณ์ส�ำคัญและสำระที่ควรเรียนรู้ในแต่ละช่วงอำยุ
ระยะเวลำเรียน กำรจัดประสบกำรณ์ กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ กำรประเมิน
พัฒนำกำร และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ซึง่ สถำนศึกษำอำจก�ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรได้ตำมควำมเหมำะสม
และควำมจ�ำเป็นของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง
๒.๓ ประเมินหลักสูตรของสถำนศึกษำปฐมวัย แบ่งออกเป็น กำรประเมินก่อนน�ำหลักสูตร
ไปใช้เป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภำพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจำกที่ได้จัดท�ำแล้ว
โดยอำศัยควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำหลักสูตร ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำน
ต่ำงๆ กำรประเมินระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรใช้หลักสูตรเป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบว่ำหลักสูตรสำมำรถ
น�ำไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด และกำรประเมินหลังกำรใช้หลักสูตรเป็นกำรประเมิน
เพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจำกที่ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอำยุ เพื่อสรุปผลว่ำหลักสูตรที่จัดท�ำควร
มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไร

กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (เด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี) ส�ำหรับกลุ่มเปำหมำยเฉพำะ
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (เด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี) ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ สำมำรถน�ำหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้ำงหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ กำรจัดประสบกำรณ์
และกำรประเมินพัฒนำกำรให้เหมำะสมกับสภำพบริบท ควำมต้องกำร และศักยภำพของเด็กแต่ละประเภท
เพื่อพัฒนำให้เด็กมีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยก�ำหนด
โดยด�ำเนินกำร ดังนี้
๑. กำรก�ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพเด็ก ซึง่ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยได้กำ� หนดมำตรฐำนคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์และสำระกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำงเพือ่ ให้ทกุ ฝำยทีเ่ กีย่ วข้องใช้ในกำรพัฒนำเด็ก
สถำนศึกษำหรือผู้จัดกำรศึกษำส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะสำมำรถเลือก หรือปรับใช้ตัวบ่งชี้และสภำพที่
พึงประสงค์ในกำรพัฒนำเด็ก เพื่อน�ำไปจัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนำกำร
ของเด็ก ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
๒. กำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก จะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยควำมแตกต่ำงของเด็ก อำทิ เด็กทีม่ คี วำมพิกำร
แต่ละด้ำน อำจต้องมีกำรปรับกำรประเมินพัฒนำกำรที่เอื้อต่อสภำพควำมพิกำรของเด็ก ทั้งวิธีกำรและ
เครื่องมือที่ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะด้ำนดังกล่ำว
๓. สถำนศึ ก ษำที่ มี เ ด็ ก กลุ ่ ม เป้ ำ หมำยเฉพำะ ควรได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น ครู พี่ เ ลี้ ย งให้ ก ำรดู แ ล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนำกำร กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะมีผลพัฒนำกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ควรมีกำรส่งต่อไปยังสถำนพัฒนำเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษเพื่อให้ได้รับกำรพัฒนำต่อไป
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กำรสรำงรอยเชื่อมต่อระหว่ำงกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
กำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อระหว่ำงกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ มีควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่ง ส่งผลดีต่อกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในกำรปรับตัวรับควำมเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรำบรื่น กำรเชื่อมต่อของกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
จะประสบผลส�ำเร็จได้ บุคลำกรทุกฝำยที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นบุคคลส�ำคัญที่มีบทบำทเป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อระหว่ำง
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
โดยต้องศึกษำหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อท�ำควำมเข้ำใจและจัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรที่จะเอื้อต่อ
กำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อกำรศึกษำ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำควรด�ำเนินกำร ดังนี้
๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษำ ร่วมกันสร้ำงควำมเข้ำใจ
รอยเชือ่ มต่อของหลักสูตรทัง้ สองระดับให้เป็นแนวปฏิบตั ขิ องสถำนศึกษำ เพือ่ ผูส้ อนทัง้ สองระดับ จะได้เตรียม
กำรสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้
๑.๒ จัดหำเอกสำรหลักสูตรและเอกสำรทำงวิชำกำรของทั้งสองระดับ มำไว้ให้ผู้สอนและ
บุคลำกรอื่นๆ ได้ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจ อย่ำงสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับ มีโอกำสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน
๑.๔ จัดหำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อ
๑.๕ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ และจัดท�ำเอกสำรเผยแพร่ให้กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครองอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้ำใจกำรศึกษำทั้งสองระดับ และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรช่วยเด็กให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมใหม่ได้ดี
ในกรณีที่สถำนศึกษำไม่มีระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ในสถำนศึกษำของตนเอง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ควรประสำนกับสถำนศึกษำที่คำดว่ำเด็กจะไปเข้ำเรียน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ในกำรช่วยเหลือเด็กให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนศึกษำใหม่ได้

๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย

ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลำกรอื่นๆ รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กในกำรปรับตัวก่อนเลือ่ นขึน้ ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ ๑ โดยผูส้ อนระดับปฐมวัยควรด�ำเนินกำร
ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับตัวเด็กเป็นรำยบุคคล เพือ่ ส่งต่อผูส้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ ๑
ซึง่ จะท�ำให้ผสู้ อนระดับประถมศึกษำสำมำรถใช้ขอ้ มูลนัน้ ช่วยเหลือเด็กในกำรปรับตัวเข้ำกับกำรเรียนรูใ้ หม่ตอ่ ไป
๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบกำรณ์ทดี่ ๆี เกีย่ วกับกำรจัดกำรเรียนรูใ้ นระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ ๑
เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกำสท�ำควำมรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศของห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
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๒.๔ จั ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หนั ง สื อ ที่ เ หมำะสมกั บ วั ย เด็ ก ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ได้ เรี ย นรู ้ แ ละ
มีประสบกำรณ์พื้นฐำนที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อในกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา

ผู้สอนระดับประถมศึกษำต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และมีเจตคติที่ดี
ต่อกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อน�ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับกำรพัฒนำเด็กในระดับปฐมวัย โดยผู้สอนระดับประถมศึกษำ
ควรด�ำเนินกำร ดังนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกำสได้ท�ำควำมรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและ
ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ก่อนเปดภำคเรียน
๓.๒ จัดสภำพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบกำรณ์
ภำยในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสท�ำกิจกรรมได้อย่ำงอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมกำรศึกษำ
เพื่อช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในกำรสร้ำงข้อตกลงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตน
๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับเด็กตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๓.๕ เผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และชุมชน

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง

พ่อแม่ ผูป้ กครอง เป็นผูม้ บี ทบำทส�ำคัญในกำรอบรมเลีย้ งดูและส่งเสริมกำรศึกษำของบุตรหลำน
และเพื่อช่วยบุตรหลำนของตนเองในกำรศึกษำต่อชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรด�ำเนินกำร
ดังนี้
๔.๑ ศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจหลักสูตรของกำรศึกษำทั้งสองระดับ
๔.๒ จัดหำหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมำะสมกับวัยเด็ก
๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลำน ให้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ ดูแลบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิด
๔.๔ จัดเวลำในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลำน เช่น เล่ำนิทำน อ่ำนหนังสือร่วมกัน สนทนำ
พูดคุย ซักถำมปัญหำในกำรเรียน ให้กำรเสริมแรงและให้ก�ำลังใจ
๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถำนศึกษำในกำรช่วยเตรียมตัวบุตรหลำน เพื่อช่วยให้บุตรหลำน
ของตน ปรับตัวได้ดีขึ้น
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กำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีหลักกำรส�ำคัญในกำรให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
และกระจำยอ�ำนำจกำรศึกษำลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพำะสถำนศึกษำหรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
ซึง่ เป็นผูจ้ ดั กำรศึกษำในระดับนี้ ดังนัน้ เพือ่ ให้ผลผลิตทำงกำรศึกษำปฐมวัยมีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม จ�ำเป็นต้องมีระบบกำรก�ำกับ ติดตำม
ประเมินและรำยงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝำยที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ
เห็นควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วำงแผน
และด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง
กำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรกำรศึกษำ กระบวนกำรนิเทศ และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทีต่ อ้ งด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนือ่ ง
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย สร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีกำร
ด�ำเนินกำรที่เป็นระบบเครือข่ำยครอบคลุมทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ในรูปแบบของคณะกรรมกำร
ที่มำจำกบุคคลทุกระดับและทุกอำชีพ กำรก�ำกับ ติดตำม และประเมิน ต้องมีกำรรำยงำนผลจำกทุกระดับ
ให้ทุกฝำย รวมทั้งประชำชนทั่วไปทรำบ เพื่อน�ำข้อมูลจำกรำยงำนผลมำจัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำหรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยต่อไป
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