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 เสนอ
อาจารย นิธินาถ   อุดมสนัต

สรุป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย



การศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการ

อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม

ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน 

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม

(5 ป หมายถึง อายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน)



1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

2. ยืดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม
และวัฒนธรรมไทย

3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย

4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข

5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา
เด็ก



หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป

จุดหมาย

1. รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี

2. ใชอวัยวะของรางกายไดคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน

3. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย

4. รับรูและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว

5. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย

6. สื่อความหมายและใชภาษาไดเหมาะสมกับวัย

7. สนใจเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว





แรกเกิด-2 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- ผงกหัวหันซานหันขวาในทาควํ่า
ได
- พลิกตัวตะแคงขางไดเมื่อนอน
หงาย
- จองมองได มองเห็นในระยะหาง 
8-12 นิ้ว
- จับถือของไดนาน 2-3 นาที พัฒนาการดานสติปญญา

- หยุดฟง หันหาเสยีง
- ทําเสยีงออแอ
- ใชเสียงรองที่ตางกันเมื่อหิวหรือ
เจ็บ
- สนใจมองใบหนาคนมากกวา
สิ่งของ

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- ตกใจงายเมื่อไดยินเสียงดัง
- ทําเสยีงในคอเบาๆเมื่อรูสึกพอใจ

พัฒนาการดานสังคม
- สบตา จองหนา
- ยิ้มได
- หยุดรองไหเมื่อมีคนอุม
- ชอบใหมีคนเลนดวย



เด็กอายุ 2-4 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- ชันคอในทาควํ่าได
- เหยีดขายันพ้ืนไดเมื่อจับยืน
- มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวซาย/ขวา 
บน/ลาง

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- ยิ้มงาย หัวเราะเสียงดังเมื่อ
พอใจ
- แสดงอารมณ ความรูสึกทางสี
หนา

พัฒนาการดานสังคม
- รองไหเพื่อบอกความตองการ 
เงียบเสียงเมื่อเห็นหนาคน
- สงเสียงโตตอบเสียงพูดและ
รอยยิ้มของแม
- สนใจมองและยิ้มใหกลับตนเอง
ในกระจก

พัฒนาการดานสติปญญา
- จําหนาแมและคนในครอบครัว
ได
- สงเสียงออแอ พยายามทําเสียง
ตางๆในคอ
- หยุดฟงเสียง หันตามเสียงเคาะ
- สนใจจองมองสิ่งเคลื่อนไหวหรือ
มีเสยีง



เด็กอายุ 4-6 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- นอนคว่ํา ยกศรีษะ ยัน
หนาอกใหสูง
- นั่งไดโดยพอ แม ตอง
ประคอง
- คืบ พลิกคว่ําพลิกหงาย
- มองตามสิ่งที่ผานไปเร็วได
- ไขวควา ใชมือควาหยิบของ
ไดมากขึ้ย

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- สงเสียง แสดงอารมณตางๆ
- รูจักแสดงปฏิกริิยาตอตานเมื่อ
ไมพอใจ

พัฒนาการดานสังคม
- หันหาเสยีงเรยีกชื่อ
- ยิ้มใหคนอื่น

พัฒนาการดานสติปญญา
- จําหนาแมและคนคุนเคยได
- สงเสียงตามเมื่อไดยินเสยีงพูด 
หรือมีใครมาพูดดวย
- เขาใจคําเรียกชื่อคนหรือ
สิ่งของงายๆ
- ชอบมองสํารวจสิ่งของ สนใจ
รายละเอียดตางๆ



เด็กอายุ 6-8 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- หันหนาและเอี้ยวตัวไปมาไดดี
- นั่งทรงตัวไดเอง
- ลุกขึ้นนั่งเองได
- ยกตัวในทาคลาน
- คลานได
- เอื้อมมือหยิบของดวยมือขาง
เดียว
- เปลีย่นมือถือของได

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- ผูกพันกับพอแมหรือผูเลีย้งดูใกลชิด
- เริ่มกลัวคนแปลกหนา
- แสดงอารมณเปดเผยตามรูสกึ
- รูจักแสดงทาทาง ดีใจ อาย

พัฒนาการดานสังคม
- เลยีนแบบกริิยาทาทางของคน
- แสดงออกถึงการรับรูอารมณ
และความรูสึกของคนอื่น

พัฒนาการดานสติปญญา
- พยายามเลียนแบบเสียงตางๆที่ได
ยิน
- พูดคนเดียว
- ทําเสยีงซ้ําๆ เชน มาๆ หม่ําๆ
- ชอบสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัวโดยเอา
เขาปาก
- สนใจรายละเอียดเล็กนอยๆของ
สิ่งของ



เด็กอายุ 8-12 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- คลานไดคลอง คลานขึ้นบันไดได
- นั่งตัวตรง
- เกาะยืนไดชวงสั้นๆ 
- เกาะเดินได
- หยิบของใส ออก ถวยได
- ตบมือ โบกมือได

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- เริ่มรูจักการทําตามใจตนเอง
- ผูกพันกับผูเลี้ยงดูใกลชิด

พัฒนาการดานสติปญญา
- รูจักเชื่อมโยงคําพูดกับการ
กระทํา
- ชอบฟงคําซ้ําๆ เสยีงสูงๆ ต่ําๆ
- รูวาคําตางๆเปนสญัลักษณของ
วัตถุนั่นๆ
- เริ่มพูดเปนคําๆไดบาง เชน พอ 
แม
- เรียนรูคําใหมเพิ่มขึ้น
- คนหาของท่ีปดซอนจากสายตา
ได

พัฒนาการดานสังคม
- ติดแม กลัวการแยกจาก
- เขาใจทาทางและสีหนาคนอ่ืน
- กลัวคนแปลกหนาและสถานท่ี
ใหม
- เลยีนแบบสีหนา ทาทางและ
เสยีง
- ชี้บอกความตองการได



เด็กอายุ 12-18 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- ลุกขึ้นยืนไดเอง
- เดินไดเอง
- ขึ้นบันไดโดยมีคนจูง
- เริ่มวิ่งได
- เลนกลิ้งลูกบอลเบาๆได
- ถอดเสื้อผางายๆไดเอง

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- พยายามทําสิ่งตางๆดวยตนเอง
- แสดงทาทางพอใจเมื่อไดยินเสียง
- อารมณเปลี่ยนแปลงงาย

พัฒนาการดานสติปญญา
- รูจักชื่อตนเอง
- แสดงความคิดและจินตนาการ
- เริ่มเปลงหรือกลาวคําพูกกับการ
กระทําทีเ่ปนอยู
- เขาใจคําพูดงายๆได
- พูดเปนคําๆไดมากขึ้น
- ทักทายโดยการใชเสียงพรอม
ทาทางอยางเหมาะสม

พัฒนาการดานสังคม
- เขาใจทาทางและสีหนาคนอ่ืน
- สนใจการกระทําของผูอื่น
- ชวยเหลือตนเองได
- ชอบเลนคนเดียว แตมผีูใหญอยู
ในสายตา
- หวงของ



เด็กอายุ 18-24 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- เดินไปขางหนาหรือดานขาง
- เดินถอยหลัง
- กระโดดสองขาอยูกับที่ได
- เดินขึ้นบันไดโดยจับราว
- ดึงหรือผลกัสิ่งของขณะเดิน
- ใชขอมือไดมากขึ้น

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
- กลัวความมืด กลัวเสียงดัง กลัว
การถูกท้ิงใหอยูคนเดียว
- ใชคําพูดแสดงอารมณ
- ตองการความเปนตัวของตัวเอง 
ตอตานคําสั่ง

พัฒนาการดานสติปญญา
- พูดคําตอกัน เชน กินขาว
- เลยีนแบบคําพูดทีผู่ใหญพูด
- ชอบฟงนิทานเรื่องสั่นๆ
- พยายามทําตามคําสั่ง
- มีความเขาใจเรื่องเวลา จํากัด
มาก รูแตเพียงเดีย๋วนี้ เดีย๋วกอน
- เรียกหรือช้ีสวนตางๆของรางกาย
ได

พัฒนาการดานสังคม
- ใชชอนตักอาหารไดเอง แตหก
เลอะเทอะบาง
- ดื่มน้ําจากแกวไดเอง
- ชอบมีสวนรวมในงานบาน
- บอกสิ่งที่ตองการดวยคําพูด
งายๆได
- รูจักการขอ



เด็กอายุ 24-36 เดือน

พัฒนาการดานรางกาย
- วิ่งคลองขึ้นแตไมสามารถหยุด
ไดทันที
- เดินถอยหลังได
- เดินขึ้น-ลงบันไดไดเอง โดยวาง
เทาทั้ง 2 ขาง บนบันไดขั้นเดียว
- หยิบของชิ้นเล็กๆไดแตหลุดมือ
งาย

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ
 - แสดงอารมณความรูสึกตางๆ
ดวยคําพูด
- มีความรูสึกที่ดีตอตนเองเมื่อ
ไดรับการยอมรับหรือชมเชย
- มีความเปนตัวของตัวเอง

พัฒนาการดานสติปญญา
 - มีชวงความสนใจกับของ
บางอยางไดนาน 3-5 นาที
- ชอบดูหนังสือภาพ
- ชอบฟงบทกลอน นิทาน คํา
คลองจองตางๆ
- สนใจ คนควา สํารวจสิ่งตางๆ
- เริ่มประโยคคําถาม“อะไร”

พัฒนาการดานสังคม
- เลนรวมกับคนอื่น แตตางคน
ตางเลน
- เริ่มรูจักเลนเปนกลุมกับกลุมอื่น
- พยายามชวยตัวเองในเรื่องการ
แตงตัว
- รูจักขอ และเริ่มรูจักให



สาระการเรียนรู

เด็กอายุต่ํากวา  ๓  ป  สามารถรับรูและเรียนรูสิ่งตาง ๆ  รอบตัวได
ตั้งแตเกิด   พอแมหรือผูเลี้ยงดูถือเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการชวยสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่  โดยวางรากฐานการ
เรียนรูจากประสบการณตรง   ใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับบุคคลตาง  ๆ  ที่อยูใกลตัว
และกับสิ่งแวดลอมรอบตัวในชีวิตประจําวัน   ซึ่งเด็กจะรับรูและเรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕   และการเคลื่อนไหว   จากเรื่องที่งายไปสูเรื่องที่ซับซอน
มากขึ้นตามความสามารถของวัย   การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กใหเหมาะสม
กับความตองการความสนใจ  พัฒนาการ   และความสามารถของเด็กจึง
จําเปนตองคํานึงถึงประสบการณสําคัญและสาระที่เด็กในวัยนี้ควรเรียนรู



1. ประสบการณสําคัญ

ประสบการณสําคัญเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเกิดขึ้นในตัวเด็ก  เพื่อพัฒนาเด็ก
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตหรือ
ชวงระยะปฐมวัยมีความสําคัญเปนพิเศษ  เนื่องจากเปนรากฐานของการพัฒนาการกาวตอไป
ของชีวิตบุคคลแตละคน  ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถ  แรงจูงใจ  ใฝ
เรียนรู ใฝดี  และความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองของเด็ก 

2. สาระท่ีควรเรียนรู

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก

 - ธรรมชาติรอบตัว

       - สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก

สาระการเรียนรูกําหนดเปน  ๒    สวน  ดังน้ี



การจัดประสบการณ

การจัดประสบการณสํ าหรับเด็กอายุต่ํ ากวา  ๓ ป  เพื่อให เด็กได เรียนรูจาก
ประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ไดพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน 

หลักการจัดประสบการณ

1. เลี้ยงดูเด็กใหมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภัย

2. มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กดวยวาจาและทาทีที่อบอุนเปนมิตร

3. จัดประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติ ความตองการและพัฒนาการของเด็ก

4. จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูตามวัยของเด็ก 

5. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

6. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก



แนวการจัดประสบการณ

1. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจของเด็ก

2. สรางบรรยากาศของความรัก ความอบอุน ความไววางใจ และความมั่นคงทางอารมณ

3. จัดประสบการณตรง ใหเด็กไดเลือก ลงมือกระทําและเรียนรูจาก ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และ
การเคลื่อนไหวผานการเลน

4. เปดโอกาสใหเดก็มีปฏสิัมพันธกับบุคคลที่แวดลอมและสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก อยางหลากหลาย

5. จัดสถานท่ี วสัดุอุปกรณ เครื่องใชและของเลนที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก 

6. ใชการสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

7. ใหครอบครัว ชุมชน และสถานศกึษามีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก



การจัดกิจกรรมประจําวัน

ควรจัดใหสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และ ความสามารถของเด็กตาม
วัย โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูผานการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจําวันและการเลน
ของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้

1. การฝกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี

2. การใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

3. การฝกการประสานสัมพันธระหวางมือ-ตา 

4. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว 

5. การสงเสริมดานอารมณและจิตใจ 

6. การสงเสริมทักษะทางสังคม 

7. การสงเสริมทักษะทางภาษา 

8. การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 



การประเมินพัฒนาการ

ควรประเมินทุกชวงอายุ เพราะเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและสมอง
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงขวบปแรกและมีความเสี่ยงตอสภาพความผิดปกติตางๆ สังเกต
พัฒนาการเด็กจากคุณลักษณะตามวัย โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กแตละ
คน โดยมีหลักในการประเมินพัฒนาการ ดังนี้

1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดาน

2. ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง

3. ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็กใน
กิจกรรมตางๆ และกิจวัตรประจําวันหรือสัมภาษณผูใกลชิดกับเด็ก

4. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หรือของหนวยงานอื่น

5. นําผลที่ไดจากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพื่อเปดโอกาสให
เด็กเรียนรูและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย



การใชหลักสูตร

การใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. การเตรียมการใชหลักสูตร

- ศึกษารวบรวมขอมลูดานตางๆ เชน วิธีการอบรมเลี้ยงดูและความตองการของพอแม

นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปาหมายการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กแตละชวงอายุ

- จัดหาผูเลี้ยงดูเด็กหรือผูสอนที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีตอการพัฒนาเด็ก มีความเขาใจในเปาหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางชัดเจน



2. การดําเนินการใชหลักสูตร

2.1 การจัดทําสาระของหลักสูตร

- ศึกษาจุดหมายหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรระบุถึงความสามารถ
หรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองเกิดขึ้นหลังจากเด็กไดรับประสบการณที่ เหมาะสมในแตละชวง
อายุ

- กําหนดสาระที่ควรเรียนรูในแตละชวงอายุอยางกวางๆ ใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
๔ ดาน  โดยผานประสบการณสําคัญและมีลําดับขั้นตอนของการเรียนรูจากงายไปหายาก หรือ
จากสิ่งใกลตัวไปไกลตัว

- จัดทําแผนการจัดประสบการณพรอมสื่อการเรียนรู โดยคํานึงถึงความยากงายตอ
การรับรูและเรียนรูตามความสามารถของเด็กแตละวัยและความแตกตางทางสังคม-วัฒนธรรม
โดยอาจประยุกตใชสื่อที่ทําข้ึนเองได



2.2 การจัดประสบการณสําหรับเด็กตองมุงเนนการจัดประสบการณที่ยึดเด็กเปน
สําคัญ โดยคํานึงถึงการพัฒนาเด็กโดยองครวม การจัดกจิกรรมตางๆ ตามกิจวัตรประจําวันและ
การบูรณาการผานการเลน

2.3 การสรางบรรยากาศการเรียนรู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองจัดบรรยากาศที่
อบอุนคลายบานหรือครอบครัว ตลอดจนดูแลความปลอดภยัของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งจัดใหมสีื่อและอปุกรณตางๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก เพื่อสนับสนุนให
เด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและเรียนรูอยางมีความสุข



การใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับพอแมหรือผูเลี้ยงดู

1. ศึกษาปรัชญา หลักการ และจุดหมายของหลักสูตร เพื่อทําความเขาใจกับแนวทางการ
พัฒนาเด็กอยางมีคุณภาพโดยยึดเด็กเปนสําคัญ

2. ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยและการเรียนรูอยางมีความสุข

3. อบรมเลี้ยงดูและจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสมกับวัย โดยดูจากสาระ
การเรียนรูและการจัดประสบการณ

4. ติดตามประเมินพัฒนาการทุกดานของเด็ก โดยการสังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามชวงอายุที่กําหนด รวมถึงการเฝาระวังปญหาพัฒนาการที่ลาชาหรือความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก

5. ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เด็กแตละคนมีพัฒนาการ เร็ว ชาตางกัน พอ
แมหรือผูเลี้ยงดูไมควรเปรียบเทียบกับเด็กอื่น หรือเลือกปฏิบัติตอเด็กเฉพาะคน แตควรจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานที่บกพรองหรือดานที่เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู



การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป) 
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแตละประเภท
โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ํากวา ๓ ป มีความเสี่ยงตอสภาพความผิดปกติ พอแมหรือผูเลี้ยงดูตอง
เฝาระวังอยางใกลชิด หากพบความผิดปกติตองชวยเหลือบําบัด ฟนฟูโดยเร็วท่ีสุด

การเชื่อมตอของการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุต่ํากวา ๓ ป) กับการเรียนรูในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีการเตรียมตัวพอแมผูเลี้ยงดูหรือผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กในการสรางรอยตอการเรียนรูของเด็กที่ไดประสบการณจากบานสูสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจะมีผลใหเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ครอบครัวและ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรปฏิบัติดังนี้



1. ครอบครัว

1.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก

1.2 ขอมูลดานการเจริญเติบโตทางรางกาย ไดแก ขนาด ความยาวเสนรอบศีรษะ 
น้ําหนัก  สวนสูงตวรอยูในเกณฑปกติ

1.3 ดานพัฒนาการของเด็ก

1.4 ขอมูลดานสุขภาพและประวัติการเจ็บปวย 

1.5 บทบาทพอแม ผูเลี้ยงดู หรือผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กมีดังน้ี

- ตองมีความพรอมในการใหขอมูลพื้นฐานของเด็ก 

- เปนแบบอยางที่ดีของเด็กในการใชชีวิตครอบครัวอยางอบอุนมั่นคง

- ตองพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผานเกณฑมาตรฐานตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํา
กวา ๓ ป

- ตระหนักถึงความสําคัญที่จะรวมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

- ใหความรวมมือ ปฏิบัติตามคําแนะนําของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- ประสานความรวมมือระหวางบานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน



2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

2.1 บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

- ตองตระหนักถึงการสรางบรรยากาศของความรัก ความอบอุน มีความเปนมิตร มีความ
เมตตาตอเด็ก

- ควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก 

2.2 การจัดกจิกรรม

- จัดกิจกรรมทีส่งเสรมิใหเด็กเกิดความคุนเคยกับสิ่งแวดลอมใหม ทัง้ในดานบุคคล 

- ใหคําชมเมื่อเด็กทําถูกตองแตไมลงโทษหรือดุวาอยางรุนแรงเมื่อทาํไมถูกและควรอธิบาย
ใหเด็กเขาใจ

- จัดกิจกรรมทีส่งเสรมิพัฒนาการทุกดาน และสงเสริมใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองตาม
โอกาส

- จัดกิจกรรมทีส่รางสัมพันธภาพระหวางบานกับสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยอยางสม่ําเสมอ



หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป



หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป

จุดหมาย

1. รางกายเจรญิเติบโตตามวัย และมสีุขนิสัยทีด่ี

2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน

3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมจีิตใจที่ดีงาม

5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย

6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวยั

7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย



(ตอ)

8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสงัคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข

9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวยั

10. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

12. มีเจตคติทีด่ีตอการเรยีนรู และมีทกัษะในการแสวงหาความรู 



คุณลักษณะตามวัย
เด็กอายุ 3-5 ป



เด็กอายุ 3 ป
พัฒนาการดานรางกาย

• กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได

• รับลูกบอลดวยมือและลําตัว

• เดินขึ้นบันไดสลับเทาได

• เขียนรูปวงกลมตามแบบได

• ใชกรรไกรมือเดียวได

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ

• แสดงอารมณตามความรูสึก

• ชอบท่ีจะทําใหผูใหญพอใจและไดคําชม

• กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยงดูใกลชิด
นอยลง

พัฒนาการดานสังคม 

• รับประทานอาหารไดดวยตนเอง

• ชอบเลนแบบคูขนาน

• เลนสมมติได

• รูจักรอคอย

พัฒนาการดานสติปญญา

• สํารวจสิ่งตางๆ ที่เหมือนกันและตางกันได

• บอกชื่อของตนเองได

• ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา

• สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ 
ได

• สนใจนิทานและเรื่องราวตางๆ 

• รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองงายๆ



เด็กอายุ 4 ป

พัฒนาการดานรางกาย

• กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได

• รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง

• เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาได

• เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได

• ตัดกระดาษเปนเสนตรงได

• กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ

• แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบาง
สถานการณ

• เร่ิมรูจักชื่นชมความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผูอื่น

• ชอบทาทายผูใหญ

• ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ

พัฒนาการดานสังคม 

• แตงตัวไดดวยตนเอง ไปหองสวมไดเอง

• เลนรวมกับคนอื่นได 

• รอคอยตามลําดบักอน-หลัง

• แบงของใหคนอื่น

• เก็บของเลนเขาที่ได

พัฒนาการดานสติปญญา

• จําแนกสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได

• บอกชือ่และนามสกุลของตนเองได

• พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคํา
ชี้แนะ

• สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องเปนประโยคอยาง
ตอเนื่อง

• รูจักใชคําถาม  ทําไม 



เด็กอายุ 5 ป

พัฒนาการดานรางกาย

• กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได

• รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้ง
สอง

• เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว

• เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได

• ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ

• แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยาง
เหมาะสม

• ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและ
ผูอื่น

• ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง

พัฒนาการดานสังคม 

• ปฏิบัติกจิวัตรประจําวันไดดวยตนเอง

• เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอื่น
ได 

• พบผูใหญ รูจักไหว ทําความเคารพ

• รูจักขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใหญ

พัฒนาการดานสติปญญา

• บอกความแตกตางของกลิ่น ส ีเสียง รส 
รูปราง จําแนก และ จัดหมวดหมูสิ่งของได

• บอกชือ่ นามสกุล และอายุของตนเองได

• พยายามหาวิธแีกปญหาดวยตนเอง

• สนทนาโตตอบ / เลาเปนเร่ืองราวได

• สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม



ระยะเวลาเรียน

ใช้เวลาในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก ๑ - ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ 
ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัอายขุองเด็กที�เริ�มเข้าสถานศกึษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยั



สาระการเรียนรู

1. ประสบการณสําคัญ

ประสบการณสําคัญทีส่งเสรมิพัฒนาการดานรางกาย ไดแก

• การทรงตัวและการประสานสัมพนัธของกลามเนื้อใหญ

การเคลื่อนไหวอยูกับทีแ่ละการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

• การประสานสัมพันธของกลามเนือ้เล็ก

การเขียนภาพและการเลนกับสี

• การรักษาสุขภาพ

การปฏิบัตตินตามสุขอนามัย

• การรักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอื่นในกิจวัตรประจําวัน



ประสบการณสําคัญทีส่งเสรมิพัฒนาการดานอารมณและจติใจ ไดแก

• ดนตรี 

การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี

• สุนทรยีภาพ

การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม

• เลน

การเลนอิสระ

การเลนรายบุคคล การเลนเปนกลุม

• คุณธรรม จรยิธรรม

การปฏิบัตตินตามหลักศาสนาที่นบัถือ



ประสบการณสําคัญทีส่งเสรมิพัฒนาการดานสังคม ไดแก

• การเรียนรูทางสังคม

การปฏิบัตกิิจวัตรประจําวันของตนเอง

การเลนและการทํางานรวมกับผูอืน่

การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ

การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอื่น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น

การแกปญหาในการเลน

การปฏิบัตติามวัฒนธรรมทองถ่ินที่อาศัยอยูและความเปนไทย



ประสบการณสําคัญทีส่งเสรมิพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก

• การคิด 

• มิติสัมพันธ (พ้ืนที่/ระยะ)

• การใชภาษา

• การสังเกตจําแนก

• จํานวน

• เวลา



สาระที่ควรเรียนรู

สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัดกจิกรรม ใหเด็ก
เกิดการเรียนรู ไมเนนทองจําเนื้อหา ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอยีดขึ้นเองใหสอดคลอง
กับวัย ความตองการ และความสนใจของเด็ก

1. เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2. เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก

3. ธรรมชาติรอบตัว

4. สิ่งตางๆรอบตัว



การจัดประสบการณ

 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป จะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อในเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรูทักษะ 
คุณธรรม จรยิธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ ดังนี้

1. หลักการจัดประสบการณ

2. แนวการจัดประสบการณ

3. การจัดกิจกรรมประจําวัน



หลักการจัดประสบการณ

1. จัดประการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง

2. เนนเดก็เปนสําคญั สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู

3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคญัทั้งกับกระบวนการและผลผลิต

4. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการ
จัดประสบการณ

5. ใหผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการพัฒนาเดก็



แนวการจัดประสบการณ
1. จัดประการณใหสอดคลองกับจิตวทิยาพัฒนาการ

2. จัดประสบการณใหสอดคลองกับลกัษณะการเรียนรูของเด็ก

3. จัดประสบการณในรูปแบบประสบการณบรูณาการ

4. จัดประสบการณใหเด็กไดรเิริ่มคดิ วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอความคิด

5. จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสมัพันธกับผูอื่น

6. จัดประสบการณใหกับเด็กมีปฏสิัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลายและอยูใน
วิถีชีวิตของเด็ก

7. จัดประสบการณทีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทกัษะการใชชีวิตประจําวัน

8. จัดประสบการณทั้งในลกัษณะทีม่กีารวางแผนไวลวงหนาและแผนทีเ่กิดขึ้นสภาพจริงโดย
ไมไดคาดการณไว

9.  ใหผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการจัดประสบการณ

10. จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปน
รายบุคคล



การจัดกิจกรรมประจําวัน

หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน

• กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละ
วัน

•  กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญควรใชเวลาตอเนื่องนานเกิน 
20 นาที

• กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใช
เวลาประมาณ 40-60 นาที

• กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ 
กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังไมใชกําลังจัดให
ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกิจกรรมที่ไมตองออก
กําลังกายมากนัก เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป



ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน

• การพัฒนากลามเนื้อใหญ เพื่อใหเด็กพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ การ
เคลื่อนไหว

•  การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก การ
ประสานสัมพันธระหวางมือและตา

• การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและผูอื่น

• การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยางเหมาะสมและอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมี

• การพัฒนาการคิด เพื่อใหเด็กพัฒนาการคิดรวบยอด สังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จัด
หมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ หรือรายบุคคล

• การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสารถายทอดความรูสึก 

• การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่ม



การประเมินพัฒนาการ

• การประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก

• ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป

• สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน

• ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน

• ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลายๆ
ดาน ไมควรใชการทดสอบ

สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใชกับเด็กอายุ 3-5 ป ไดแก การสังเกต
การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็กที่เก็บ
อยางมีระบบ



การจัดหลักสูตรสถานศึกษา

 1. จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

มุงใหเด็กมีการพัฒนาทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
อยางเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตางของบุคคล เพื่อพัฒนาเด็กใหเกิด
ความสุขในการเรียนรู เกิดทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคใหแกเด็ก

 2. การสรางหลักสูตรสถานศึกษา

•  ศึกษาทําความเขาใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเอกสารหลักสูตรอื่นๆ

• จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค สาระการเรียนรูรายป การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การ
ประเมินพัฒนาการ สื่อและแหลงการเรียนรู รวมทั้งจัดทําแผนการจัดประสบการณ

• การปะเมินเปนขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาแบงออกเปน การ
ประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช การประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร การประเมิน
หลังการใชหลักสูตร

 



สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
การจัดการศึกษา ปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ป) 

สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ 1

1. ผูบริหารสถานศึกษา

– จัดประชุมผูสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษารวมกันพัฒนารอยเชื่อมตอของหลักสูตร
ทั้งสอง

– จัดหาเอกสารดานหลักสูตร และเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไวใหผูสอนและ
บุคลากรอื่นๆ

– จัดกิจกรรมใหผูสอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพรความรูใหมๆ

– จัดเอกสารเผยแพรตลอดจนกจิกรรมสัมพันธในรูปแบบตางๆ

– ระหวางท่ีเด็กอยูในปฐมวัย ผูบริหารควรจัดใหมีการพบปะทํากิจกรรมรวมกับผูปกครองอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่อง

– สถานศึกษาที่มีเด็กทั้งสองระดับควรจัดกิจกรรมท่ีผูสอน ผูปกครองและเดก็ไดทํากิจกรรม
รวมกันในบางโอกาส

– สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาท้ังสองระดับ ควรจัดปฐมนิเทศผูปกครอง 2 ครั้ง



2. ผูสอนระดับปฐมวัย

– เก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเปนรายบุคคลเพื่อสงตอผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งจะ
ทําใหผูสอนระดับประถมศึกษาสามารถใชขอมูลน้ันชวยเหลือเด็กในการปรับตัวเขากับการ
เรียนรูใหมตอไป

– พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณที่ดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน

– จัดใหเด็กไดมีโอกาสทําความรูจักกับผูสอนตลอดจนสภาพแวดลอมบรรยากาศหองเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท้ังที่อยูในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่น



3. ผูสอนระดับประถมศึกษา

– จัดกิจกรรมใหเด็กและผูปกครองมีโอกาสไดทําความรูจักคุนเคยกับผูสอนและหองเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 กอนเปดภาคเรียน

– จัดสภาพหองเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดใหมีมุมประสบการณภายใน
หองเพื่อใหเด็กมีโอกาสทํากิจกรรมไดอยางอิสระ เชน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมของ
เลน เพื่อชวยใหเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดปรับตัวและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

– จัดกิจกรรมสรางขอตกลงที่เกิดจากเด็กรวมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

– เผยแพรขาวสารดานการเรียนรูและสรางความสัมพันธท่ีดีกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน

4. ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษา

ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตองทําความเขาใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสอง
ระดับและเขาใจวาถึงแมเด็กจะอยูในระดับประถมศึกษาแลวแตเด็กยังตองการความรักความเอาใจใส
การดูแลและการปฏิสัมพันธที่ไมไดแตกตางไปจากระดับปฐมวัยและควรใหความรวมมือกับผูสอนและ
สถานศึกษาในการชวยเตรียมตัวเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถปรับตัวไดเร็วยิ่งขึ้น 



การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน

ผูจัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้นเพื่อใหผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและสอดคลองกับความตองการชุมชนและสังคม จําเปนตองมี
ระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกลุมทุกฝายที่มีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเห็นความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนการใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน การวางแผน และดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพอยาง
แทจริง

การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สรางความมั่นใจใหผู เกี่ยวของโดยตองมีการ
ดําเนินการที่เปนระบบเครือขายครอบคลุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอกตั้งแตระดับชาติ  เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจาก
บุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การกํากับดูแลและประเมินผลดังตองมีการรายงานผลจากทุกระดับให
ทุกฝายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนําขอมูลจากรายงานผลมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป



แหลงขอมูล

เอกสารประกอบการสอน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546)

เอกสารคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป)



สมาชิกในกลุม

นางสาวบุษบง   นาไชย รหัส 53818601020

นางสาวบุษยา   บุบผากัณฑ รหัส 53818601021

นางสาวพรสุดา   บุญทัศไทย รหัส 53818601029

นางสาวพรสุดารัตน   งามณี รหัส 53818601030

นางสาวณัฐณิชา   ฉลาดเอื้อ รหัส 53818601069

สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 4   หอง 1



ประวัติ

ชื่อ นางสาวบุษบง   นาไชย ชื่อเลน  น้ําคาง

วัน/เดือน/ปเกิด วันท่ี  7 กันยายน 2534

ที่อยู 95 หมู 5 บ.โพธิ์ศรสีวาง ต.โพธิ์ศรีสวาง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 45110

เบอรโทร 0883090407

ปจจุบนักําลังศึกษา ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 4 



ประวัติ

ชื่อ นางสาวบุษยา   บุบผากณัฑ ชื่อเลน บี

วัน/เดือน/ปเกิด วันที่ 14 มีนาคม 2535

ที่อยู 13 หมู 7 บ.หนองบัวบาน ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 45120

เบอรโทร 0880264472

ปจจุบนักําลังศึกษา ที่มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 4 



ประวัติ

ชื่อ นางสาวพรสุดา  บญุทัศไทย             ชื่อเลน  เล็ก

วัน/เดือน/ปเกิด  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2535

ที่อยู 109 หมู ่14 บ.เหลา่แขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

เบอรโทร 0833723497

ปจจุบนักําลังศึกษา ที่มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 4 



ประวัติ

ชื่อ นางสาวพรสุดารัตน   งามณี ชื่อเลน แตงโม

วัน/เดือน/ปเกิด วันท่ี 15 กรกฎาคม 2533
ที่อยู 20 หมู 4 บ.ทาคอ ต.บานแจง อ.อาสามารถ จ.รอยเอ็ด 45160

เบอรโทร 0845130014

ปจจุบนักําลังศึกษา ที่มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 4 



ประวัติ

ชื่อ นางสาวณัฐณิชา   ฉลาดเอื้อ ชื่อเลน ตุก

วัน/เดือน/ปเกิด วันท่ี 2 เมษายน 2532
ที่อยู หมู 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด 45170 

เบอรโทร 0814030822

ปจจุบนักําลังศึกษา ที่มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอ็ด สาขาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปท่ี 4 



หนาที่ ท่ีไดรับหมอบหมายของแตละคน

ชื่อ -สกุล ทําหนาที่

นางสาวบุษบง   นาไชย สืบคนขอมูล / สรุปขอมูล

นางสาวบุษยา   บุบผากัณฑ สรุปขอมูล/ทําPowerPoint

นางสาวพรสุดา   บุญทัศไทย สรุปขอมูล/ทําPowerPoint

นางสาวพรสุดารัตน   งามณี สืบคนขอมูล / สรุปขอมูล

นางสาวณัฐณิชา   ฉลาดเอื้อ สืบคนขอมูล / สรุปขอมูล




