
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

7

หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 
2560

สำานักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
ปริญา ปริพุฒ: ผู้วิจารณ์หนังสือ

กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายใหม้กีาร
พฒันาการศกึษาปฐมวยัอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง 
โดยไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานพจิารณาหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) เปา้หมายยทุธศาสตรก์าร
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-
2561) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย 
(พ.ศ.2560-2564) นำาไปสูก่ารกำาหนดทกัษะ
สำาคัญสำาหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีความ
สำาคัญต่อการกำาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 เลม่นีจ้งึเหมาะสม
สำาหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำาไปใช้เป็นกรอบ
และทศิทางในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุด
มุง่หมายทีก่ำาหนดเปา้หมายในการพฒันาเดก็
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ปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปญัญา เปน็คนด ีมวีนิยั สำานกึความ
เปน็ไทย และมีความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง ครอบครวั 
ชมุชน สงัคม และประเทศชาตใินอนาคต ตามคำาสัง่
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง 
ให้ใช้หลักสูตรการศกึษาปฐมวยั พทุธศักราช 2560 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศให้
ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
แทนหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 
เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัดนำาหลักสูตรฉบับน้ีไปใช้โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2561 เป็นต้นไป

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เล่มนี้ ได้กล่าวถึงที่มาและความจำาเป็นใน
การพัฒนาหลักสูตรว่าด้วยการท่ีสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ได้ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า หลักสูตรมีจุดดีหลายประการ 
เช่น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ ยืดหยุ่น  
มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย สถาน
ศกึษามสีว่นรว่มและมบีทบาทสำาคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศกึษา ให้สอดคลอ้งกบับรบิทความ
ต้องการของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุกกลุ่ม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวได้
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีมีอยู่รอบ
ด้านและความไม่ชัดเจนของการนำาหลักสูตรสู่การ
ปฏบิตั ิไดแ้ก ่ปญัหาความไมช่ดัเจนของการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั สถานศกึษาสว่นใหญ่
ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
สาระการเรียนรู้ ปัญหาการประเมินพัฒนาการใน
สภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
รวมถงึปัญหาคุณภาพเดก็ทีจ่บหลกัสตูรการศึกษา
ปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการ ในภาพรวม
ไม่เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้น
ฐานจึงได้ดำาเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้มีความสอดคล้อง
และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทกุดา้น เพือ่พฒันาไปสู่
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย พทุธศกัราช 2560 โดย
นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแผนแม่บท
กฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้ง
เป้าหมายในการพฒันาคณุภาพเด็กและกระบวนการ
นำาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษา 

หนังสือเล่มนี้มีสาระสำาคัญทำาให้สามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการ
ศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 กบัหลกัสตูรการ
ศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 ในภาพรวมไดว้า่ 
สาระสว่นใหญย่งัคงยดึจดุดขีองหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไว้เป็นสำาคัญ และ
เพิม่เตมิในส่วนที่มีความสอดคลอ้งและทันตอ่การ
เปลีย่นแปลงของการศกึษาชาต ิไดแ้ก ่การกำาหนด
ช่วงอายุจากเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เปลี่ยนเป็น 
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ เพิ่มวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กแต่ละ
ช่วงวัยพร้อมท้ังตัวบง่ช้ีและสภาพท่ีพงึประสงคอ์ย่าง
ชัดเจน กำาหนดเวลาเรียนที่ชัดเจนเป็น 5 ชั่วโมง 
ต่อวัน จำานวน 180 วันต่อภาคเรียน เพิ่มหลักการ
จดัประสบการณ์เกีย่วกบัอนสัุญญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ 
อายุ การเลน่อยา่งมคีวามหมาย การทำางานของสมอง 
แบบการเรยีนรู้ของเด็ก ทกัษะชวีติ หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
เพิม่การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาเด็กกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะพ่อ
แมภ่ายใตค้วามรว่มมอืจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผู้
เขยีนได้จำาแนกรายละเอยีดและเน้นใหเ้หน็ถึงความ
แตกต่างจากหลักสูตรเดิม ดังนี้

ปรชัญาการศกึษาปฐมวยั การศกึษาปฐมวยั
เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ 
อยา่งเปน็องคร์วม บนพืน้ฐานการอบรมเล้ียงดแูละ
การส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้ท่ีสนองตอ่ธรรมชาติ
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และพฒันาการตามวัยของเดก็แตล่ะคนใหเ้ตม็ตาม
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
ให้เด็ก พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิด
คณุคา่ตอ่ตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ

วิสัยทัศน์ (เดิมไม่มี) หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยัมุง่พฒันาเด็กทุกคนให้ไดร้บัการพฒันาดา้น
รา่งกาย อารมณ ์จติใจ สังคม และสตปิญัญา อยา่ง
มีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย 
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เปน็คนด ีมวีนิยั และสำานกึความ
เปน็ไทย โดยความรว่มมอืระหวา่งสถานศกึษา พอ่
แม ่ครอบครวั ชุมชนและทกุฝา่ยท่ีเกีย่วข้องกบัการ
พัฒนาเด็ก

หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการ
อบรมเลีย้งดแูละการส่งเสรมิพฒันาการตามอนสุญัญา
ว่าดว้ยสิทธเิดก็ ตลอดจนไดร้บัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับครูผู้สอน เด็กกับผู้
เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การ
พฒันา และ ให้การศึกษาแกเ่ดก็ปฐมวยั เพือ่ใหเ้ดก็
มโีอกาสพฒันาตนเองตามลำาดับขัน้ของพัฒนาการ
ทกุด้าน อยา่งเป็นองคร์วม มคีณุภาพ และเตม็ตาม
ศักยภาพ โดยกำาหนดหลักการดังนี้

1. สง่เสริมกระบวนการเรยีนรู้และพฒันาการ
ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน

2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การ
ศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ โดยคำานึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบท
ของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำาในสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และ
มีการพักผ่อนเพียงพอ

4. จดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้ห้เดก็มทีกัษะ
ชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนด ีมวีนิยั และมคีวามสุข

5. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาเดก็ระหวา่งสถานศกึษา
กบัพ่อแม ่ครอบครัว ชุมชน และทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สำาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ผู้เขียน
ขอยกตัวอย่าง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำาหรับ
เดก็อาย ุ3-6 ป ีเนือ่งจากมคีวามเปลีย่นแปลงหลาย
ประเด็น ดังนี้

จุดหมาย จากเดิม 12 ข้อ เปลี่ยนเป็น 4 
ข้อ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำาหนดจุดหมายเพื่อ
ให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง 
และมีสุขนิสัยที่ดีงาม

2. สขุภาพจติด ีมสีนุทรยีภาพ มคีณุธรรม 
จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม

3. มทีกัษะชวีติและการปฏบิตัตินตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. มทีกัษะการคดิ การใชภ้าษาสือ่สาร และ
การแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ปรบัจาก
จุดหมายเดิม 4 ข้อ เป็น 4 ด้าน มี 12 มาตรฐาน 
29 ตัวบ่งชี้ โดยเพิ่มรายละเอียดในส่วนของตัว
บ่งช้ี ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความ
สัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์และสภาพทีพ่งึประสงค ์ซึง่เปน็พฤตกิรรม
หรือความสามารถตามวยัท่ีคาดหวงัใหเ้ดก็เกดิ บน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตาม
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ธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อนำาไปใช้ในการ
กำาหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์
และประเมินพัฒนาการเด็ก แบ่งเป็นช่วงอายุ 3-4 
ปี 4-5 ปี และ 5-6 ดังนี้ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 
2 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที ่1 ร่างกายเจรญิเตบิโตตามวยั
และมีสุขนิสัยที่ดี มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1.1 น้ำาหนัก
และสว่นสงูตามเกณฑ์ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนสัิย
ที่ดี 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้าม
เนือ้เลก็แขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่และประสาน
สัมพันธ์กัน มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 2.1 เคลื่อนไหว
รา่งกายอยา่งคลอ่งแคลว่ประสานสมัพันธแ์ละทรงตวั
ได้ 2.2 ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน

2. พฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ ประกอบ
ด้วย 3 มาตรฐานคือ

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความ
สุข มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศลิปะ ดนตรแีละการเคลือ่นไหว ม ี1 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่
4.1 สนใจ มคีวามสขุ และแสดงออกผา่นงานศลิปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตใจที่ดีงาม มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 5.1 ซื่อสัตย์
สุจริต 5.2 มีความเมตตา กรุณา มีน้ำาใจและช่วย
เหลือแบ่งปัน 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 5.4 
มีความรับผิดชอบ

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 
มาตรฐานคือ

มาตรฐานที ่6 มทีกัษะชวีติและปฏิบัตติน
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ม ี3 ตวับง่
ชี้ ได้แก่ 6.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำาวัน 6.2 มีวินัยในตนเอง 6.3 ประหยัดและ

พอเพียง

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความเป็นไทย มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7.2 มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัรย์ิทรง
เป็นประมุข มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 8.1 ยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 8.2 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบ
ด้วย 4 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะ
สมกับวัย มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 9.2 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 10.2 มี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 10.3 มีความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

มาตรฐานที ่11 มจีนิตนาการและความคดิ
สร้างสรรค์ มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 11.1 ทำางานศิลปะ
ตามจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 11.2 แสดง
ทา่ทาง/เคลือ่นไหวตามจินตนาการอยา่งสรา้งสรรค์

มาตรฐานที ่12 มเีจตคตท่ีิดตีอ่การเรยีนรู้
และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูไ้ดเ้หมาะ
สมกับวัย มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้

การจดัเวลาเรยีน กำาหนดเวลาเรยีนไมต่่ำา
กว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวัน จะใช้
เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ให้เหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา
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สาระการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ประสบการณ์
สำาคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้

ประสบการณ์สำาคญั เปน็แนวทางสำาหรับผู้
สอนใชใ้นการออกแบบการจดัประสบการณใ์หเ้ดก็
ปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน มี 4 ด้าน รวม 110 
ประสบการณ์ ดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย มี 5 เรื่อง รวม 17 
ประสบการณ์ ประกอบด้วย 1.1 การใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ มี 5 ประสบการณ์ 1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
มี 5 ประสบการณ์ 1.3 การรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน มี 1 ประสบการณ์ 1.4 การรักษาความ
ปลอดภัย มี 4 ประสบการณ์ 1.5 การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกายตนเอง มี 2 ประสบการณ์ 

2. ด้านอารมณ์ มี 6 เร่ือง รวม 20 
ประสบการณ์ ประกอบดว้ย 2.1 สนุทรยีภาพ ดนตร ี
ม ี6 ประสบการณ ์2.2 การเลน่ ม ี4 ประสบการณ ์
2.3 คุณธรรม จริยธรรม มี 3 ประสบการณ์ 2.4 
การแสดงออกทางอารมณ์ มี 5 ประสบการณ์ 2.5 
การมอัีตลกัษณเ์ฉพาะตนและเชือ่วา่ตนเองมคีวาม
สามารถ ม ี1 ประสบการณ ์2.6 การเหน็อกเหน็ใจ
ผู้อื่น มี 1 ประสบการณ์ 

3. ด้านสังคม มี 7 เรื่อง รวม 24 
ประสบการณ์ ประกอบด้วย 3.1 การปฏบัิติกจิวตัร
ประจำาวัน มี 2 ประสบการณ์ 3.2 การดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 6 ประสบการณ์ 3.3 
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็น
ไทย มี 5 ประสบการณ์ 3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มี
วินยั มสีว่นรว่ม และบทบาทสมาชกิของสงัคม ม ี5 
ประสบการณ ์3.5 การเลน่และการทำางานแบบรว่ม
มือร่วมใจ มี 3 ประสบการณ์ 3.6 การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง มี 2 ประสบการณ์ 3.7 การยอมรับ
ในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มี 1 ประสบการณ์ 

4. ด้านสติปัญญา มี 4 เรื่อง รวม 49 
ประสบการณ์ ประกอบด้วย 4.1 การใช้ภาษา มี 
23 ประสบการณ์ 4.2 การคิดรวบยอด การคิด

เชิงเหตุผล การตัดสินใจและการแก้ปัญหา มี 19 
ประสบการณ ์4.3 จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์
มี 3 ประสบการณ ์4.4 เจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนรูแ้ละ
การแสวงหาความรู้ มี 4 ประสบการณ์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ มี 4 สาระเหมือนเดิม
แตร่ายละเอยีดนัน้ปรบัเปลีย่นไปตามความมุง่หมาย
ของหลักสูตร ได้แก่ 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2. 
เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
3. ธรรมชาติรอบตัว และ 4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

การจัดประสบการณ์ มีหลัก 5 ข้อเหมือน
เดิม และแนวทางการจัดประสบการณ ์เพ่ิมเตมิหลกั
การทำางานของสมองที่เหมาะสมกับอายุ แบบการ
เรียนรู้ของเด็ก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดกิจกรรมประจำาวัน กำาหนดระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมแต่ละช่วงวัยใหม่เป็น วัย 3-4 ปี 
มีความสนใจประมาณ 8-12 นาที วัย 4-5 ปี มี
ความสนใจประมาณ 12-15 นาที และวัย 5-6 ปี 
มีความสนใจประมาณ 15-20 นาที 

การประเมินพัฒนาการ เน้นการประเมิน
อยา่งตอ่เนือ่งและเปน็สว่นหนึง่ของกจิกรรมตามปกติ
ในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก
ต้องนำามาจัดทำาอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวม
ผลงานสำาหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอก
เรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่า เด็กเกิด
การเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด

สำาหรบับทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งและการกำากบั 
ติดตาม ประเมิน และรายงาน ยังคงเหมือนเดิม

แมว้า่หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 
2560 จะยงัมีคงสาระสำาคัญของหลกัสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไว้เป็นส่วนใหญ่ หาก
มองผิวเผินอาจเปรยีบเสมอืนขวดยาทีเ่ปลีย่นฉลาก
ใหม ่แตห่ากเราไดศ้กึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 เล่มนี้อย่างละเอียดแล้ว จะ
เข้าใจถึงตัวยาที่เปลี่ยนไป ทำาให้มีสรรพคุณที่ก้าว
ทันทั้งรักษาและป้องกันโรคเรื้อรังทางการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
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หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่มีไว้สำาหรับครูปฐมวัย
หรือผู้บริหารเท่านั้น หากแต่ยังเหมาะสมสำาหรับ
คนทั่วไปทุกเพศทุกวัยทุกระดับ เพราะการจัด
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จะประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้
นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชน และ
ครอบครัว ต้องเห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัย 
และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับ
รู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยทำางานร่วม
กนัอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ระบบในการวางแผน สง่เสรมิ 
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อ

สทิธทิีเ่ดก็ทกุคนจะตอ้งไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูละ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานนั้นจำาเป็นจะต้องมีการนำาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การ
ปฏบิตัเิพือ่สร้างรากฐานคณุภาพชวีติใหเ้ดก็ปฐมวยั
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่า
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติต่อไป ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงมีประโยชน์และ
คุณค่าที่ทุกคนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะนำา
ไปใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยให้ทัดเทียมการแข่งขันในเวทีโลกได้ในอนาคต


