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ขับเคล่ือนการพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพ้ืนที่

ส านักงานศกึษาธกิารภาค ๑

ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี



โครงการขับเคลื�อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื�นที� 

ป�งบประมาณ พ.ศ.2565 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

งบประมาณ 70,000 บาท (เบิกจ่าย 100%)

Activity

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
2. นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
    ด้วยกระบวนการ ICAP
3. จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้

1. เพื�อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด
   การศึกษาอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั�งได้รับการพัฒนา
   ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติป�ญญา และทักษะการเรียนรู้ที�สมวัย 
   มีพื�นฐานชีวิตที�มั�นคงเข้มแข็ง
2. เพื�อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   รวมทั�งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ
   และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
3. เพื�อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื�อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
   ปฐมวัยในระดับพื�นที� อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื�นที�

Outputs :
   - ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป�) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์
      การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
   - ร้อยละ 80 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเอง ประจําป�การศึกษา
      2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยรวมอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
      ขั�นต้นขึ�นไป
   - ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกภาคส่วน     
      จํานวน 500 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
      มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
      ให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ
Outcomes : ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที�จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
      ในทุกด้านอยู่ในระดับดี

Objective

Outputs / Outcomes

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ (7,600.-)

หลักสูตรที� 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื�อง การเฝ�าระวัง การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเบื�องต้นในเด็ก 0-5 ป� โดยการใช้คู่มือ DSPM ให้กับผู้บริหารและครูปฐมวัย
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในอําเภอเมืองลพบุรี รวม 56 แห่ง (59 คน) 
เมื�อวันที� 27 เม.ย. 65 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

หลักสูตรที� 2 การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป�นศูนย์กลางด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทํา “Integrated Child-Centered Active Learning
Project” ให้กับ
   2.1 ทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี ระหว่างวันที� 13,14,15,16,27,28,29 ธ.ค.64 
ณ ร.ร.วัดปากคลองบางคู้
   2.2 ผู้บริหารและครูปฐมวัยที�สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 19 แห่ง  รวม 80 คน
   - ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM เมื�อวันที� 11 ม.ค. 65
   - Onsite ในห้องเรียนปฐมวัย ระหว่างวันที� 3 ก.พ. 65 ถึง วันที� 1 มี.ค. 65 
ณ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที� 50 และ ร.ร.บ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดําริบํารุง) 

หลักสูตรที� 3 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการนําเข้าข้อมูลในระบบ 
ป�การศึกษา 2564 ให้กับสถานรับเลี�ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ในจังหวัดลพบุรี 
ที�ประเมินตนเองอยู่ในระดับ D ต้องปรับปรุง จํานวน 90 แห่ง เมื�อวันที� 27 ส.ค.65
ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที� 50 

1. เชิงปริมาณ :
   - จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดูแลและจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
      จํานวน 3 หลักสูตร
   - นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 15 แห่ง
   - จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้การขับเคลื�อนงานด้านเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ครั�ง
 2. เชิงคุณภาพ : ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู้เกี�ยวข้องสามารถบูรณาการ
การทํางานเพื�อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป�นรูปธรรม

Output โครงการ



นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP (40,235.-) จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (22,165.-)

Performance

จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปลี�ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี” วันที�  10  ส.ค. 65
ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กลุ่มเป�าหมายที�เข้าร่วมกิจกรรม รวม 100 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูปฐมวัย และคณะทํางานจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื�นที�จังหวัดลพบุรี มีกิจกรรม
ดําเนินงาน 3 กิจกรรม คือ 
   1. แสดงนิทรรศการแสดงผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ICAP 
   2. แลกเปลี�ยนเรียนรู้ นําเสนอผลการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย
       - ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย : นายทรงกต เอี�ยมบัว ผอ.ร.ร.วัดปากคลองบางคู้
       - ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย  : นางหทัยชนก ราชบรรเทา 
         ครู ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที� 50  
    3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารและครูที�มีวิธีปฏิบัติที�ดี และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี 

1. วัตถุประสงค์ บรรลุทุกข้อ
2. เป�าหมายโครงการ บรรลุทุกข้อ
   2.1 เชิงปริมาณ 
        - จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี�ยวกับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 หลักสูตร
        - นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จํานวน 20 แห่ง
        - จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้การขับเคลื�อนงานด้านเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ครั�ง
   2.2 เชิงคุณภาพ : ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู้เกี�ยวข้องสามารถบูรณาการ
การทํางานเพื�อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป�นรูปธรรม
3. ตัวชี�วัดเป�าหมายและผลลัพธ์ บรรลุทุกข้อ
   3.1 ตัวชี�วัดเป�าหมายโครงการ (Outputs) 
       - ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป�) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน (กรณีเด็กที�มีความต้องการพิเศษผู้ปกครองและครู
ได้รับความรู้ในการดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ)
       - ร้อยละ 100 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจําป�การศึกษา 2564 อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั�นต้นขึ�นไป
       - ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกภาคส่วนมากกว่า 500
คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ
   3.2 ตัวชี�วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
        - ร้อยละ 98.00 ของเด็กปฐมวัยที�จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
อยู่ในระดับดี

รายงานโดย....นางพิฐชญาณ ์ ไพรดํา
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ป�ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข : จํานวนกลุ่มเป�าหมายเกินที�ตั�งไว้ ต้องขอใช้งบประมาณ
(เพิ�มเติม) จากโครงการอื�นๆ (โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                   
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565)



ก 
 

คำนำ 
 
 การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  เป็นการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 256๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนา  
ในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ทีมโค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี ตลอดจน 
ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินโครงการในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษา สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป  
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
30 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบญั 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  และ ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่าย
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของ
พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย คือ ๑) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี และองค์การภาคเอกชนหรือมูลนิธิ ๒) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
หรือผู้สอนในระดับปฐมวัย และผู้ปกครอง มีกิจกรรมดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
2) นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม ICAP และ 3) จัดเวทีแลกเปล่ียนวิธีการส่งเสริม พัฒนา 
และจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้ 
  1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่ลพบุรี จำนวน ๒,๔๗๕ คน (นับจากครูปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบ 
ในห้อง) ได้รับการดูแลและรับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยครูได้รับความรู้ความเข้าใจจากการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง 
การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM, การประชุมชี้แจง
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “Integrated 
Child-Centerer Active Learning Project”, การอบรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) 
และกิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 
  2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ในจังหวัดลพบุรีทุกสังกัด รวม 535 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการนำข้อมูลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป จำนวน ๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖  
  3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน และสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ เครือข่าย 
และจำนวนบุคคล ๒๑๐ คน 
  ๔. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุร ีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการทุกข้อ 
   ๔.๑ เป้าหมายโครงการ 
    ๔.๑.๑ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM, การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
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โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “ Integrated Child-Centerer Active Learning 
Project” และการอบรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) 
    4.1.2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 
วัดปากคลองบางคู้, โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง), โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50, โรงเรียน 
วัดชีแวะ, โรงเรียนวัดตะลุง, โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์, โรงเรียนบ้านพรมทิน, โรงเรียนวัดหนองคู, โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 
(สังวรราษฎร์นุสรณ์), โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ, โรงเรียนวัดเขาวงกฎ, โรงเรียนพานิชธรรมิการาม, โรงเรียนโคกสำโรง, 
โรงเรียนวัดดงสวอง, โรงเรียนวัดเกตุ, โรงเรียนพิบูลปัทมาคม, โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา, โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา, โรงเรียนนารายณ์วิทยา และโรงเรียนเพ็ญพัฒนา 
    ๔.๑.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง โดยใช้ 
ช่ือว่า งานสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี” มีการดำเนินงาน ๓ กิจกรรม 
คือ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  
โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Integrated Child-Centered Active Learning 
Project), กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้าน 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารและครูท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี  
(Best Practice) และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี 
    4.1.4 ผู ้ร ับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู ้เกี ่ยวข้อง สามารถบูรณาการ 
การทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประชุม จัดอบรม และการลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม 
   ๔.๒ ตัวชี้วัดโครงการ 
    4.2.1 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้ร ับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
    4.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 
2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยรวม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป 
    4.2.3 จำนวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
มากกว่า 500 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
    4.2.4 ร้อยละ 98.00 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
อยู่ในระดับดี 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง ๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  และ ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่าย
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของ
พื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย คือ ๑) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุ รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี และองค์การภาคเอกชนหรือมูลนิธิ ๒) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก
หรือผู้สอนในระดับปฐมวัย และผู้ปกครอง มีกิจกรรมดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
2) นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม ICAP และ 3) จัดเวทีแลกเปล่ียนวิธีการส่งเสริม พัฒนา 
และจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้ 
  1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่ลพบุรี จำนวน ๒,๔๗๕ คน (นับจากครูปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบ 
ในห้อง) ได้รับการดูแลและรับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยครูได้รับความรู้ความเข้าใจจากการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง 
การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM, การประชุมชี้แจง
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “Integrated 
Child-Centerer Active Learning Project”, การอบรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) 
และกิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 
  2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ในจังหวัดลพบุรีทุกสังกัด รวม 535 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการนำข้อมูลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป จำนวน ๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖  
  3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน และสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ เครือข่าย 
และจำนวนบุคคล ๒๑๐ คน 
  ๔. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุร ีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการทุกข้อ 
   ๔.๑ เป้าหมายโครงการ 
    ๔.๑.๑ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM, การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
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โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “ Integrated Child-Centerer Active Learning 
Project” และการอบรมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) 
    4.1.2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 
วัดปากคลองบางคู้, โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง), โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50, โรงเรียน 
วัดชีแวะ, โรงเรียนวัดตะลุง, โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์, โรงเรียนบ้านพรมทิน, โรงเรียนวัดหนองคู, โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 
(สังวรราษฎร์นุสรณ์), โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ, โรงเรียนวัดเขาวงกฎ, โรงเรียนพานิชธรรมิการาม, โรงเรียนโคกสำโรง, 
โรงเรียนวัดดงสวอง, โรงเรียนวัดเกตุ, โรงเรียนพิบูลปัทมาคม, โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา, โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา, โรงเรียนนารายณ์วิทยา และโรงเรียนเพ็ญพัฒนา 
    ๔.๑.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง โดยใช้ 
ช่ือว่า งานสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี” มีการดำเนินงาน ๓ กิจกรรม 
คือ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  
โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Integrated Child-Centered Active Learning 
Project), กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้าน 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารและครูท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี  
(Best Practice) และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี 
    4.1.4 ผู ้ร ับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู ้เกี ่ยวข้อง สามารถบูรณาการ 
การทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประชุม จัดอบรม และการลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม 
   ๔.๒ ตัวชี้วัดโครงการ 
    4.2.1 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้ร ับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
    4.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 
2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยรวม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป 
    4.2.3 จำนวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
มากกว่า 500 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
    4.2.4 ร้อยละ 98.00 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
อยู่ในระดับดี 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ  
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเน ินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) รับผิดชอบภารกิจสำคัญ 
คือ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561-2564 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เมื ่อปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีโดยอาศัยจังหวัดเป็นฐาน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นบทบาทของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่าง
ดียิ่ง ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ เกิดเครือข่ายการพัฒนางานด้านเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน มีเป้าหมายร่วมเพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ไขข้อบกพร่องที่ยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย พระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จึงจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการประสาน และ
บูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี  
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู ้ปฏิบัต ิงาน  
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นท่ี อยา่งบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี 
 
เป้าหมายโครงการ (Output) 
 ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.1 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
จำนวน 3 หลักสูตร 
  3.2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 15 แห่ง 
  3.3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง 
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 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู ้เกี ่ยวข้อง สามารถบูรณาการการทำงาน  
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป็นรูปธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ๑. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๒ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
และองค์การภาคเอกชนหรือมูลนิธิ 
 ๒. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดลพบุรี ผู ้เชี ่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครูปฐมวัย ผู ้ดูแลเด็กหรือผู้สอนในระดับปฐมวัย และ
ผู้ปกครอง 
 
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 ๑. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
  1.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  1.2 ร้อยละ 80 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยรวม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป 
  1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 500 คน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
 2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 
วิธีดำเนินการ (Activity)  
 1. วิธีดำเนินการ  
  1.1  สังเคราะห์สภาพความต้องการ ปัญหา และความจำเป็นพัฒนาจากผลการดำเนินงานรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ร่วมกับแนวทางขับเคล่ือนโครงการของต้นสังกัด (สป.) 
  1.2  ยกร่างโครงการผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อขออนุมัติโครงการ 
  1.3  ประสานหน่วยงาน แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
  1.4  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
  1.5  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ 
  1.6  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
  1.7  วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการ  
  1.8 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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 2. กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

   1.1 พัฒนาแกนนำเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
   1.2 การประชุมช้ีแจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ 
“Integrated Child-Centered Active Learning 
Project” 
   1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
เมษายน ๖๕ 

ธันวาคม ๖๔ - มกราคม ๖๕ 
 
 
 
 

มีนาคม ๖๕ 

นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ 
และคณะกรรมการ 

2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ด้วยนวัตกรรม ICAP 

ธันวาคม ๖๔ - ตุลาคม ๖๕ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ 
และคณะกรรมการ 

3 จัดเวทีแลกเปล่ียนวิธีการส่งเสริม พัฒนา และ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี 

สิงหาคม ๖๕ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ 
และคณะกรรมการ 

 
ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)ี มกราคม - กันยายน 2565 
งบประมาณ  
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ผลผลิต - งบรายจ่ายอื่น : 
รายการ – งบประมาณ  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๑. ความเสี่ยง : สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การลงพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
และการยินยอมจากผู้รับการนิเทศ  
 ๒. การบริหารความเส่ียง : ปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกับการใช้ส่ือออนไลน์ 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1.  เด ็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้ร ับการส่งเสร ิม สนับสนุนและพัฒนาให้ม ีพ ัฒนาการสมวัย 
มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค์ มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง 
 3.  เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังในระดับพื้นท่ี
และระดับกระทรวง 
 



๔ 
 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
  และฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
  4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
  ๕. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  6.  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
  ๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
  ๘. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
  ๙. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  
  10.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๑๑.  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  ๑๒.  บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
   (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
  ๑๓. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑๔. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
   แบบลงมือกระทำ “Integrated Child-Centered Active Learning Project” 
 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ราชกิจจานุเบกษา (2560 หน้า 14, 79-80) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลายมาตรา คือ  
 มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาค



๕ 
 

ทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้านการศึกษา (๑) ให้สามารถเริ ่มดำเนินการให้ 
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ัง
กองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรองและพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้ผู ้ม ีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไก
สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 
 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 ราชกิจจานุเบกษา (2542 หน้า 4, 6) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
 มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้  
  (๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาแก่บุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
  (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูและท่ี
ครอบครัวจัดให้ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  (3) การลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ของ
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการ  พิเศษหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอื่น  
  (2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
  (3)  ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด 
 
๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560 หน้า 108-118) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป้าหมายข้อ ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื ่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ ่งพัฒนาผู้เ รียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพิ่มขึ้น  



๖ 
 

  โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก (๐-๒ ป)ี ได้รับการดูแลและพัฒนาท่ีสมวัย รอบด้านอย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (๐-๒ ปี) และการศึกษาปฐมวัย (๓-๕ ปี) 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ และการเลี้ยงดูและพัฒนา 
เด็กเล็กให้มีพัฒนาการตามวัย และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพื่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้านสมวัยของเด็กปฐมวัย 
 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 ราชกิจจานุเบกษา (๒๕๖๑ หน้า 4-37) ได้ระบุว่า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไว้ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญ ดังนี้  
 เป้าหมาย  
  ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 ตัวชี้วัด  
  ๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
  ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ๓.  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทย 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป็น “วิถ”ี การดำเนินชีวิต 
  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั ้งแต่ช่วง  
การตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพมีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถ
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยในช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย 
นมแม ่การส่งเสริมการให้สารอาหารท่ีจำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 
ท่ีสมวัยในทุกด้าน 
  ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 



๗ 
 

  ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะ
และมิติดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู ้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 
การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู ้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  
  ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้น  
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อม
ท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะด้านสุขภาวะท่ีเหมาะสม  
  ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ ่งเน้น 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร  และมีคุณภาพ
มาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและกีฬาเพื ่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื ่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา  
 
๕. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (2563 หน้า ออนไลน์) ได้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย คือ แผนย่อยที่ ๑ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และแผนย่อยท่ี ๒ การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ท่ีหลากหลาย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  ๑. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
  ๑.๑ ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑.๒ การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
 ๑.๔ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ๑.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
 ๑.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 ๑.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 



๘ 
 

  ๒. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
  ๒.๒ สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ  
 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. สัดส่วนสถานศึกษา                     
ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน
ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน และ                  
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ ๑๐ สถานศึกษา 
ทุกแห่งสามารถ

จัดการเรียน 
ตามพหุปัญญา 

สถานศึกษา 
ทุกแห่งสามารถ

จัดการเรียน 
ตามพหุปัญญา 

สถานศึกษา 
ทุกแห่งสามารถ

จัดการเรียน 
ตามพหุปัญญา 

๒. สัดส่วนเด็กและเยาวชน             
ท่ีได้รับการส่งต่อและพัฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

 
6.  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
 ราชกิจจานุเบกษา (๒๕๖๔ หน้า 293-324) ได้ประกาศแผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปรับปร ุง ) 
ด้านการศึกษา มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล  
ซึ่งการศึกษาท่ีจะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จำกัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ตามระดับเท่านั้น โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย  
  ๑.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
  ๒.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๓.  การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  ๔.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน และ  
  ๕.  การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
 ท้ังนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป โดยมีเป้าหมาย 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคล่ือน ดังภาพ 1-2 
 



๙ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rocks) 

 

 

 
ภาพท่ี ๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rocks) 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 ท้ังนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ยังระบุผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ในปีพ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปีพ.ศ.๒๕๖๕ 
1. ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเป็น
ของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองท่ีดี 
รู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และ             
มีจิตสาธารณะ 

เครื่องมือสำรวจความพร้อม 
ของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่
การศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีการทดสอบเครื่องมือสำรวจ           
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย                          
ในการเข้าสู่การศึกษา                      
ระดับประถมศึกษา 

 
 สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับ 
เด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ และ ๒ โดยมีรายละเอียดังนี้ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
  เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการ 
ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล หากเด็กในช่วงวัยนี้ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวที่ด้อยโอกาส  
ขาดความพร้อม จะส่งผลให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันเด็กในช่วงอายุก่อนวัยเรียนท่ีไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือห้องเรียน
ระดับอนุบาลยังมีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อแม่ผู้ปกครอง
มีอาชีพรับจ้างและทำงานอยู่ต่างถิ่น ซึ่งมักนำบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลล่าช้า หรือไม่ได้ส่งเข้าเรียน ทำให้เด็ก
เหล่านี้ เสี ่ยงต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ล่าช้า ไม่ทันเพื่อน นับต้ั งแต่เริ ่มเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ซึ่งช่องว่างของความเหล่ือมล้ำด้านพัฒนาการนี้ หากไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะมีแนวโน้มแย่ลง
ในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ และความเสี่ยงต่อการออกจากระบบ
การศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในท่ีสุด รวมทั้งยังมีเด็กและเยาวชนท่ีออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมาก 
ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ดำรงชีวิต อีกทั้งยังมีประชากรวัยแรงงานขาดทักษะด้านการอ่าน และคณิตศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
การขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยาวชนออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม 
และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของ  
เด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) และการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce 
Readiness Survey) เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและความเสมอ
ภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีกลไกการสนับสนุนอย่างเพียงพอ  ทั้งในการ
ป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย การดำเนินงานในระดับ
พื้นที่และต้นสังกัด และการติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม อย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลด
ความเหล่ือล้ำทางการศึกษา การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยตามกิจกรรมปฏิรูป
นี้ นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญของ
การพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้สามารถก้าวออกจาก



๑๑ 
 

กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High Income Country) ให้ได้ภายใน 
๒๐ ปีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
  ๑.  เป้าหมาย  
   ๑.๑ เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓ - ๕ ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอ
ภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   ๑.๒ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้  
   ๑.๓ ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) 
ในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
   ๑.๔ เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 
  ๒.  ตัวชี้วัด  
   ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๖๕  
   ๒.๒ สัดส่วนประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ ๖-๑๔ ป.ี ไม่เกินร้อยละ ๕ ในป ี๒๕๖๕  
   ๒.๓ มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็กเยาวชนด้วย
เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก งบประมาณ ตัวช้ีวัด และนโยบายต้ังแต่ระดับปฐมวัยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และความเสมอภาคทาง
การศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
   ๒.๔ มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา 
และเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน 
รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  การจัดการศึกษาของประเทศ จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และพลวัตรของโลกยุคใหม่ ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัย ท่ีจะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถี
ชีวิตใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายท่ีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) สามารถเช่ือมโยงนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะ
ชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  (Active Citizen) มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ในปัจจุบันไปสู ่การเรียนรู ้ท ี ่พ ัฒนาสมรรถนะผู ้ เร ียน 
(Competency-based Learning) เป็นสำคัญ ท้ังนี้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้
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ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์  
ที่สมบูรณ์ผ่านการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การมีครูอาจารย์ที่มีสมรรถนะ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
มีสมรรถนะในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้การนิเทศการเรียนรู้การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถกำหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning)
อย่างมีความหมาย มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจุดเน้นของการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
   ระดับก่อนอนุบาล ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กของผู้ปกครองและชุมชน เน้นการจัด 
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัยและพัฒนาการท่ีดีท้ังกาย ใจ และอารมณ์  
   ระดับอนุบาล มุ ่งส่งเสริมสถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื ่อพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย  
สติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคม บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วยประสบการณ์ตามมุมต่าง ๆ 
เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เห็นแบบอย่างของพฤติกรรมการ
ดำเนินชีวิตท่ีดีงาม 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
  ๑.  เป้าหมาย  
   ๑.๑ ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
   ๑.๒ ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  
   1.๓ ผู ้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และ 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการ
ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและ
ชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยสำหรับผู้เรียน  
  ๒.  ตัวชี้วัด 
   ๒.๑ มีหลักสูตรการศึกษาท่ียืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล 
   ๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
   ๒.๓ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ และเจตคติค่านิยม 
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
   ๒.๔ ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู ้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของ 
การนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
   ๒.๕ มีแพลตฟอร์มการเรียนรู ้อ ัจฉริยะ ที ่รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  
สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (personalized 
learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
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๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี (ม.ป.ป.) กล่าวว่า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศ
ไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบท่ี
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท่ีกำหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไป 
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ใน
ระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ท้ังนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมของการพัฒนาไว้ดังนี้ 
  ๑. วัตถุประสงค ์
   ๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
   ๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้ 
   ๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
   ๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื ่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  ๒. เป้าหมายรวม 
   เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
   ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็น
ไทย 
   ๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 



๑๔ 
 

   ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั ้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
   ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบ
กับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และ
รักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชน
จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยกำหนดแนวทางพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม ไว้ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่จะ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐ – ๓ ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน 
 ๒.  กำหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พ่อแม่สามารถเล้ียงดูบุตรได้ด้วย
ตนเองทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ทำหน้าท่ีในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 
 ๓.  พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจำ 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ 
 ๔.  สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที ่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนา  
เด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 



๑๕ 
 

 ๕.  ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้น  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะ
การอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
 
๘. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๖๔) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ที่ดำเนินการจัดทำโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย เสนอโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ 
การพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัย 
ทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนา ศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึง
ความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิและความต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน 
โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมการเป็นที่ยอมรับของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและการกระทำท้ังปวง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ” อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และเติบโต เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ปรัชญา เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์และมาตรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  นโยบายด้านเด็กปฐมวัย ๓ ประการ ได้แก่ 
  ๑.  เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ  ตามวัยและ
ต่อเนื่อง  
  ๒. การพัฒนาเด็กตามข้อ ๑ ต้องจัดให้เป็นระบบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดย บูรณาการชัดเจน
ระหว่างหน่วยงานราชการ และท่ีไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพท่ีสัมพันธ์กับการ พัฒนาเด็กปฐมวัย และระหว่างระดับ
ต่าง ๆ ของการบริหารราชการแผ่นดินจากระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
  ๓. รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามนโยบายข้อ ๑  
 วิสัยทัศน์  
  “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของ ความเป็นพลเมือง
คุณภาพ”  
 ปรัชญา  
  เด็กปฐมวัยทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และเอกลักษณ์ มีความสามารถ ในการเรียนรู้ทุกส่ิง 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตที่ซึมซับสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ดังนั้น เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดแูล 
พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ 
และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนา ศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี  
การคุ้มครองสิทธิและความต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน  โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระทำทั้งปวงเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสำคัญ  
 เป้าประสงค์  
  เด็กปฐมวัยทุกคน ซึ่งหมายถึงเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและ
เด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  อย่างมีคุณภาพ 
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ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียม
กัน 
  เพื่อให้นโยบายด้านเด็กปฐมวัยดังกล่าวข้างต้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึง
กำหนดให้มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลในระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม  
   ๒. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาอย่างรอบด้าน ท้ังด้านสุขภาวะ การศึกษา และสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
   ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการสำรวจ คัดกรองและวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษ/  
ด้อยโอกาสเพื่อให้สามารถรับบริการด้านต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ และความพร้อมของระบบเครื่องมือ 
บุคลากร เพื่อสำรวจ คัดกรองและวินิจฉัยในการหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส  
  มาตรการ  
   ๑. ให้มีการพัฒนาระบบการดูแลและให้ความรู้แก่ทั้งพ่อและแม่ของทารกในครรภ์อย่างทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ  
   ๒. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดทุกคนได้รับบริการทางสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงหญิงต้ังครรภ์ท่ีไม่มีบัตรประชาชน และอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล  
   ๓. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันครอบครัวในการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  
   ๔. พัฒนาระบบการดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้ได้ร ับบริการด้านสุขภาวะ การศึกษา  และ
สวัสดิการสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ  
   ๕. จัดให้มีระบบการสำรวจ คัดกรองและวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส และ
ระบบส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ  
   ๖. พัฒนาบุคลากรที่เกี ่ยวข้องให้มีความสามารถในการคัดกรองและวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความ
ต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส  
   ๗. สร้างความพร้อมเรื่องเครื่องมือสำหรับสำรวจ คัดกรองและวินิจฉัยในการหาภาวะ ความต้องการ
พิเศษ/ด้อยโอกาสอย่างรอบด้าน  
   ๘. พัฒนาระบบในการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและส่งต่อเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อรับ
บริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   ๙. ทุกกระทรวงดำเนินงานร่วมกันในการสำรวจ คัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ/  
ด้อยโอกาส  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑. พ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัวมีทักษะความเป็นพ่อแม่ (Parenting Skills) 
   ๒. พ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัวมีการดูแล พัฒนา และคุ้มครองสิทธิเด็ก  
   ๓. หญิงวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนต้ังครรภ์  
  มาตรการ  
   ๑. สร้างชุดอบรม/สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพ่อแม่ (Parenting Skills) ให้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง และครอบครัว  
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   ๒. ระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร/ส่ือการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นพ่อแม่ (Parenting Skills) ให้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัว  
   ๓. พัฒนาทักษะความเป็นพ่อแม่ (Parenting Skills) ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว  
   ๔. พัฒนาทักษะความเป็นพ่อแม่ (Parenting Skills) ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวที่มีเด็ก 
ท่ีมีความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาส ในการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
   ๕. มีกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวในการดูแล ปกป้องสิทธิและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ  
   ๖. จัดหรือสนับสนุนให้มีบริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กทารกวัยเตาะแตะในชุมชน/ สถานประกอบการ 
สำหรับช่วงกลางวันท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครองทำงาน และสนับสนุนความร่วมมือ กับภาคเอกชน/ภาคประชาชนในการจัดบริการ
รับเล้ียง พัฒนาและอบรมเล้ียงดูเด็กในสถานท่ีทำงาน อย่างเหมาะสม  
   ๗. มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อมวลชนหรือองค์กรเอกชนที่ช่วยพัฒนาเด็ก หรือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ปกป้องและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
   ๘. สร้างและพัฒนาชุดอบรม/สื่อการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของ
หญิงวัยเจริญพันธุ์และเยาวชนวัยเจริญพันธุ์  
   ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนต้ังครรภ์รวมไปถึงเยาวชนวัยเจริญพันธุ์ 
   ๑๐. พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน  
   ๑๑. ขับเคล่ือนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑. ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๒. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   ๓. บุคลากรและผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  มาตรการ  
   ๑. มีการบูรณาการระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับบริการ ด้านสาธารณสุขและ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
   ๒. สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการพัฒนาระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๓. จัดให้มีระบบการส่งเสริมพัฒนาการและระบบส่งต่อที่เหมาะสมต้ังแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึง
ระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งอย่างเพียงพอ  
   ๕. มีการบูรณาการการดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย  
   ๗. สร้างระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๘. จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัย  



๑๘ 
 

   ๙. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรและผู้ที่เกี ่ยวข้องกับการดูแล  พัฒนา 
เด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม  
   ๑๐. สร้างระบบให้คำปรึกษาแนะนำ (Coaching) และระบบพี่เล้ียง (Mentoring) ให้แก่ บุคลากรและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง จิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลเด็ก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้ประโยชน์  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑.  การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัย เพื่อการวางแผน 
การบริหารจัดการ การดำเนินการ การติดตามประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน โดยเช่ือมโยง
ข้อมูลต้ังแต่แรกเกิด 
   ๒.  การนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที ่พัฒนาแล้วไปใช้ในหน่ วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  มาตรการ  
   ๑.  วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัยที่สำคัญซึ่งมา
จากการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  โดยคำนึงถึงการบูรณาการและ 
ส่งต่อข้อมูลของเด็กในช่วงรอยต่อการพัฒนาช่วงต่าง ๆ รวมถึง ข้อมูลเด็กตกหล่นหรือเด็กท่ีอยู่ในระบบทางเลือกอื่น ๆ  
   ๒.  กำหนดแนวทางในการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัยและ  
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   ๓.  สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัย  
   ๔.  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัยไปใช้ในการวางแผน 
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๕.  สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการ
ตามกฎหมาย  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑.  ให้มีกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับความ
คุ้มครองตามท่ีกฎหมายกำหนด  
   ๒.  ระบบและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เอื ้อให้หน่วยงาน  และ
องค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
   มาตรการ  
   ๑. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ  
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานสากล  
   ๒.  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ  เพื ่อให้ 
เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์ตามสิทธิของเด็กปฐมวัยทางด้านสุขภาวะ และการศึกษา  
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   ๓.  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ควรเอื้อต่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะการขยายสิทธิการลา การส่งเสริมให้มีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น การทำงานจากที่บ้าน (Work from 
Home.  
   ๔.  จัดทำระบบและกลไกในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กปฐมวัยตามกฎหมาย  
   ๕.  ผลักดันให้มีหน่วยงานซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกล่ีย และ
ดำเนินการทางคดีเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของเด็กปฐมวัย  
   ๖.  ผลักดันให้มีคณะกรรมการไกล่เกล่ีย ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ได้แก่ คู่กรณี กรรมการ และคนกลาง  
   ๗.  จัดทำแผนการผลิต พัฒนา และกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อรองรับการดำเนินงานทางด้านกฎหมาย  
   ๘.  สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปถึงหน้าที่ในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กปฐมวัย
ตามกฎหมาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑.  การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง  
   ๒. ระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนางานและสมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
   ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายสื่อสาธารณะ  และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  มาตรการ  
   ๑. วิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย จากงานวิจัยท่ีมีคุณค่าและสอดคล้องกับการทำงานของทุกยุทธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมิติต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ  
   ๒. วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อสื่อสาร สู่พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่านส่ือสาธารณะ  
   ๓. ส่งเสริมให้มีการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในมิติต่าง ๆ  
   ๔. ให้การสนับสนุนองค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ในมิติต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วน  
   ๕.  สร้างมาตรการสนับสนุนองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๖.  มีการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของภาครัฐและเอกชน  ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  
   ๗.  สร้างกลไกการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมิติ  
ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ด้านการพัฒนา เด็กปฐมวัยในมิติต่าง ๆ  
   ๘.  ส่งเสร ิมและสนับสนุนให้บ ุคลากรและหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นำองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๙.  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมิติต่าง ๆ  
   ๑๐.  สนับสนุนให้เกิดประชาคมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในทุกพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
   ๑๑.  ส่งเสริมให้มีการค้นหาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีวิธีปฏิบัติดีเด่น (Best Practices) เพื่อสร้างสรรค์
พัฒนางานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม  



๒๐ 
 

   ๑๒.  ส่งเสริมให้มีการเทียบเคียง (Benchmarking) กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอื่นที่มีวิธีปฏิบัติดีเด่น 
(Best Practices) เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง สร้างประชาคมการเรียนรู้ในระดับพื้นท่ี
และระดับชาติท้ังในรูปแบบออนไลน์และการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  
   ๑๓.  สร้างระบบการเผยแพร่ท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน  
   ๑๔.  ผลักดันให้สื ่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาทเชิงรุกในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัยสู่
สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ  
   ๑๕.  มีมาตรการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแล เด็กปฐมวัยอย่าง
ท่ัวถึงและต่อเนื่องในทุกช่องทาง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล  
  เป้าประสงค ์ 
   ๑.  การบูรณาการการบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.  ระบบการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ  
   ๓.  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   ๔.  แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  มาตรการ  
   ๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒.  สร้างกลไกการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
   ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  เพื่อการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  
   ๔.  กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๕.  สร้างระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   ๖.  กำหนดแนวทางการจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัย
ท่ีชัดเจน  
   ๗.  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ดังแสดงในภาพท่ี ๒ 
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9. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับ
มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าท่ีดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึงและเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อ
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้
เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจานุเบกษา. ๒๕๖๒)
โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนโครงการสรุปได้พอสังเขป ดังนี้ 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง เด็กซึ่งต้องได้รับ
การพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
 “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า การดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
หญิงต้ังครรภ์ หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  
 “ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
 “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความว่า ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์  ตามกฎหมายว่าดว้ย
การคุ้มครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมท้ัง
โรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนาท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 มาตรา ๕ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  ๑. ให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างต้ังครรภ์เพื่อให้บุตรท่ีอยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการท่ีดี  
  ๒.  ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด 
  ๓.  ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  ๔.  สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได้ 
  ๕.  บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่น มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  ๖.  ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 มาตรา ๖ ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  
มีภารกิจร่วมกันดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ีคณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่
ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว  
 มาตรา ๗ บิดา มารดา และผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนว
ปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  



๒๓ 
 

 มาตรา ๘ การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยแต่ต้อง
ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย 
 มาตรา ๒๓ ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษา  จัดให้มีการเรียน 
การสอนเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแล
เด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 มาตรา ๒๕ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู 
เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างท่ัวถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อต้ังแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 มาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือภาคเอกชน ที ่มีหน้าที ่ในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้ง  ติดตามดูแลเด็กปฐมวัย 
ให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างท่ัวถึง  
 มาตรา ๒๗ นอกจากการดำเนินการตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข จัดการศึกษา และจัดสวัสดิการและให้บริการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
  ๑.  ให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ และสร้างเสริมเจตคติท่ีดีแก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างท่ัวถึง  
  ๒.  จัดให้มีการคัดกรองที่เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อค้นหาเด็กปฐมวัยที่พิการหรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือ  ด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัย 
ท่ีมีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที และจัดให้เด็กปฐมวัย เหล่านี้เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสในการ
พัฒนาท่ีมีคุณภาพเป็นพิเศษ ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ และบริการ รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นใดทางการพัฒนาและ
การศึกษาท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด  
 มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน อาจดำเนินการแบบบูรณาการโดยจัดให้มีบริการสาธารณสุข จัดการศึกษา  หรือจัดสวัสดิการและ
ให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้ 
 
10.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2565) กล่าวว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ 
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
หน่วยงานและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงิน
งบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกันกอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 



๒๔ 
 

มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับ 
มติคณะร ัฐมนตรี  นโยบายร ัฐบาล แผนการศ ึกษาแห ่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจ ัดการศ ึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื ่อมโยงข้อมูลสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบ ียบว ่าด ้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงตามศักยภาพ
ของผู้เรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
  4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
  2. ผู ้เร ียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที ่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
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  3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
  6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
  1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวทางพระราชดำริ 
  2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน และพื้นท่ี
เกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
  3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพ
ติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและภูมิภาค (อาทิ พื้นท่ีและ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
     2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ 
  3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
  6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
  7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพ  
  8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



๒๖ 
 

  9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 กลยุทธ์ 
  1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ี้มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดท่ีเหมาะสมต่อการ
เข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน 
เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
  3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบท 
ท่ีเปล่ียนแปลง 
  5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย 
เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
  6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และ
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 
  7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 ดังแสดงในภาพท่ี ๓ 
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ภาพท่ี ๓ แผนผังความเช่ือมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

 
๑๑.  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและใช้เป็นมาตรฐานกลางทั้งประเทศ 
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล 
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ท้ังการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญาให้สมกับวัย การจัดทำมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ เพื่อให้เริ่มต้น
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล และจัดการศึกษาสำหรับเด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้า
ประถมศึกษา โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศและการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้พร้อมเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาและการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัดท่ีดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
และความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 



๒๘ 
 

  กลุ่มเป้าหมาย  
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานท่ีรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัยครอบคลุมต้ังแต่ทารกแรกเกิดถึง ๖ ปีหรือก่อนเข้าเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีใช้ช่ือหลากหลายรวมทุก
สังกัดในประเทศไทย ได้แก่  
   ๑. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล  
   ๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน  
   ๓. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (สำนักพัฒนาสังคม. สถานรับเล้ียง เด็กกลางวัน 
(สำนักอนามัย. และโรงเรียนอนุบาล (สำนักการศึกษา.  
   ๔. กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล  
   ๕. กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . และ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.  
   ๖. หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติมูลนิธิและองค์กรเอกชน 
 สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  
  มาตรฐานด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๖ ข้อ  
  มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๐ ข้อ  
  มาตรฐานด้านท่ี ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
   - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี(๒ ปี๑๑ เดือน ๒๙ วัน. จำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี/๗ ข้อ  
   - ๓ ข ๓ ปีถึง ๖ ปี(ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑. จำนวน ๗ ตัวบ่งช้ี/๒๒ ข้อ  
  สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้  
  มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
   ตัวบ่งช้ีย่อย ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
    ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด  
   ตัวบ่งช้ีย่อย ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
    ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ 
     คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/ 
     คุณสมบัติเหมาะสม 
    ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม พอเพียงต่อ 
     จำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก (คน) จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ำกว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ำกว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ำกว่า ๓ ปี ๑ : 10 กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี - ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : 15 กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 



๒๙ 
 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
  ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
  ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก 
   อาคาร  
  ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย 
   เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  
  ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ 
   ระดับพัฒนาการของเด็ก  
  ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
  ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล 
   การเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
  ๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี 
   และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
  ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ีเหมาะสม 
   ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  
  ๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  
   และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
  ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุงประกอบอาหาร  
   น้ำด่ืมน้ำใช้กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค  
  ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน  
   และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๑.๕.๑ มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ 
   ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงาน 
   ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม  
  ๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพฒันา 
   เด็กปฐมวัย  
  ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น 
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   มีการดำเนินงานและประเมินผล  
  ๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่างหลากหลาย 



๓๐ 
 

  ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก 
   ท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  
  ๒.๑.๔ เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก  
   แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
  ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม 
   พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไปรับประทานอาหารท่ีครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ และ 
   ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม  
  ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  
   ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  
  ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ 
   ช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ  
  ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ 
   โภชนาการอย่างต่อเนื่อง  
  ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หูตามกำหนด 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดต้ังคำถาม สืบเสาะ 
   หาความรู้แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและผลงาน 
   ท่ีแตกต่างของเด็ก  
  ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพื่อการส่ือสาร 
   อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา ตามลำดับข้ันตอน 
   พัฒนาการ  
  ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว  
   พูดเล่า อ่าน วาด/เขียนเบ้ืองต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก 
   เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 
  ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ สถานท่ี  
   และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  
  ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เบ้ืองต้นตามวัย  
   โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กบัเด็ก จัดกิจกรรม สร้างเสริม 
   ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
   ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
   ตามความสนใจและถนัด  
  ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
   และหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ 
   ประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  
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 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
   โรงเรียนและจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร  
  ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น  
   จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
 สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๑.๑ ก  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  
  ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)  
  ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
   (Fine Motor Adaptive)  
  ๓.๒.๔ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา  
   (Receptive Language)  
  ๓.๒.๕ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  
  ๓.๒.๖ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม  
   (Personal Social) 
 สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑)  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๑.๑ ข  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
  ๓.๑.๒ ข  เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
  ๓.๑.๓ ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๒.๑ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๓.๑ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคล่ือนไหว  
   และทรงตัวได้ตามวัย  
  ๓.๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา 
   กับมือตามวัย  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๔.๑ ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ 
   ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  
  ๓.๔.๒ ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
   การทำงาน ศิลปะ ดนตรีกีฬา  
  ๓.๔.๓ ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ทำตามข้อตกลง  
   คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ 
   ได้สมวัย  
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 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๕.๑ ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงต่างๆ  
   รอบตัวเด็กได้สมวัย  
  ๓.๕.๒ ข  เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบจำนวน  
   มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลาได้สมวัย  
  ๓.๕.๓ ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
  ๓.๕.๔ ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกได้สมวัย  
  ๓.๕.๕ ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๖.๑ ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย  
  ๓.๖.๒ ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด 
   เขียนคำ และการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
  ๓.๖.๓ ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่ 
   การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ  
  ๓.๖.๔ ข  เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  
   และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
 ตัวบ่งช้ีย่อย ๓.๗.๑ ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ 
   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  ๓.๗.๒ ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
   และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  
  ๓.๗.๓ ข  เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม  
   แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  ๓.๗.๔ ข  เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
 
๑๒.  บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 - 2569 พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพให้เด็กปฐมวัยทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายให้เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ร้อยละ 85 
มีพัฒนาการสมวัย และเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า มีการแนะนำให้ผู้ปกครองไปกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
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และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged Society) อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็น
ร้อยละ 31 หรือประมาณ 20.5 ล้านคนของประชากรทั้งหมด จึงจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ 
คนไทยให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพดี โดยการพัฒนาคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วง
ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสร้างรากฐานของชีวิตทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
ท่ีสำคัญ สมองของมนุษย์มีกระบวนการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สมองจะเติบโตถึงร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ ต้ังแต่ขณะ
เป็นทารกในครรภ์จนถึงอายุประมาณ 3 ปี หากเด็กไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมจะเกิดผลกระทบต่อการสร้าง
เส้นใยประสาท ทำให้สมองพัฒนาไม่เต็มที่ ศักยภาพการเรียนรู้ลดลง ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนไทยในอนาคต 
 นายอนุทิน กล่าวต่อไปว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง ในครั้งนี้ 
โดยเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับบริการและคุ้มครองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมตามมาตรฐาน ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือ  
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 5 H ประกอบด้วย 1) Heart จิตใจดี มีวินัย 2) Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น 3) Hand  
ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ 4) Health สุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง 5) Hi-tech ทันสมัย ก้าวหน้า รู ้เท่าทันเทคโนโลยี 
นอกจากกลุ่มปฐมวัยแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงวัยเป็นหลักชัย
ของสังคม ด้วยหลัก 4 S ประกอบด้วย 1) Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม 2) Social Security 
ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัย 3) Strong Health ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 4) Smart Digital and Innovation 
ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาด 
 สำหรับบทบาทหน้าที่ของ 6 กระทรวงในการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ได้กำหนดบทบาท ดังนี้ 1) กระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและกลุ่มด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้สามารถดูแล พัฒนา 
คุ้มครอง ฟื้นฟู ให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านระบบ e-learning และส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุคุณภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ  3) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความร่วมมือในดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เข้าถึงข้อมูลและ
บริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลดิจิทัลอย่างทั่วถึงและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีควบคู ่ก ับความรอบรู ้ทางดิจ ิท ัล และร ู ้ เท ่าทันสื ่อดิจ ิท ัลอย่างสร ้างสรรค์  4) กระทรวง
แรงงาน ดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม และ
สนับสนุนการจัดต้ังมุมนมแม่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมให้แก่ผู ้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมทักษะฝีมือและการประกอบอาชีพตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ 5) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ มี
ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ในชุมชน และส่งเสริมการมีงานทำ
ของประชากรวัยแรงงาน และ 6) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินงานสนับสนุน
ความรู้และร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการวิจัยและการผลิตนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพื่อการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบเทคโนโลยี Digital platform ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 4 

 



๓๔ 
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๓๗ 
 

๑๓. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560) โดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
โดยให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น รวมทั้งให้จัด
การศึกษาปฐมวัย (ต้ังแต่แรกเกิด - ๖ ป)ี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสม
กับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต 
ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๕๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีรายละเอียดและใจความสำคัญสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 
 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม 
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน 
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
 วิิสัยทัศน์  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย 
มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย 
โดยความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม ่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 หลักการ 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที ่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน 
เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนด
หลักการ ดังนี้  
  ๑.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
  ๒.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
  ๓.  ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ  
  ๔.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
  ๕.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จำแนกช่วงอายุการพัฒนาเด็ก เป็น 2 ช่วง คือ เด็กอายุ 
ต่ำกว่า ๓ ปี และเด็กอายุ 3-6 ปี ทั้งนี้ในกรอบการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้รายงานดำเนินงานกับเด็กอายุ 3-6 ปี จึงขอ
นำเสนอรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 



๓๘ 
 

 จุดหมาย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและ 

มีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
  ๑.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
  ๒.  สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
  ๓.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
  ๔.  มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จำนวน ๑๒ 
มาตรฐานประกอบด้วย 
  ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
   มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
  ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
   มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
   มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
   มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
   มาตรฐานท่ี ๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
   มาตรฐานท่ี ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
   มาตรฐานท่ี ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งช้ี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภาพท่ีพึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยท่ีคาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการตาม
วัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ  เพื ่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระการเรียนรู ้ในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุข
นิสัยที่ดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และด่ืมน้ำสะอาด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็นเวลา 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และด่ืมน้ำสะอาดได้
ด้วยตนเอง 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็นเวลา 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและด่ืมน้ำ
สะอาดได้ด้วยตนเอง 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็นเวลา 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ทำกิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

 
 มาตรฐานที ่๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่กำหนดได้ 
๒.๑.๒ กระโดดสองขาข้ึนลงอยู่
กับที่ได้ 
๒.๑.๓ ว่ิงแล้วหยุดได้ 
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือและ
ลำตัวช่วย 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
โดยไม่เสียการทรงตัว 
๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิง่กีดขวางได้ 
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ 
ทั้ง ๒ ข้าง 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่
เสียการทรงตัว 
๒.๑.๓ ว่ิงหลบหลีกสิง่กีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว 
๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอนข้ึน
จากพ้ืนได้ 

๒.๒ ใช้มือ - ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลมตามแบบ
ได้ 
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม.ได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้ 
๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม.ได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 
๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ ซม.ได้ 

 
 มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
ตามสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ความรู้สึก  
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก ๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 



๔๐ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๓.๒ (ต่อ) 
 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ            
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ            
ในผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น 

 
  มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ
ดนตรี 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ๔.๑.๒ 
สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลงดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต  
 

๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเองและสิ่งใดเป็น
ของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตากรุณา 
มีน้ำใจ และช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่นได้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและ
มีเมตตาสัตว์เลี้ยง๕.๒.๒ 
ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและ
มีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและท่าทาง
รับรู้ความรูส้ึกผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ ์

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จด้วยตนเอง 

 
  มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 
๖.๑.๓ ใช้และทำความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 



๔๑ 
 

  มาตรฐานที่ ๖ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๖.๒ มีวินัยในตนเอง  
 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่ด้วยตนเอง 
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง  
 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 

 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ตามกาลเทศะ 
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ 
พระบารม ี

 
 มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจากตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น  
 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพ่ือน 
๘.๒.๒ ย้ิมหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลทีคุ่้นเคย
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 
๘.๒.๒ ย้ิม ทักทาย หรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลทีคุ่้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมมือกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 
๘.๒.๒ ย้ิม ทักทาย และพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลทีคุ่้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง           
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ          
และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไขปัญหา              
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและ 
ผู้ตามได้ด้วยตนเอง 
๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและ                  
ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
ด้วยตนเอง 



๔๒ 
 

  มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรือ่งให้ผูอ้ื่นเข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วยประโยค
สั้นๆ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเน่ือง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเน่ือง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราวต่อเน่ืองได้ 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 
 

๙.๒.๑ อ่านภาพและพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน 
๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ียอย่างมี
ทิศทาง 
 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ 
คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 
๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร 
 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำด้วย
การชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ 
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ 
เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดข้ึนเอง 

 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผสั 
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าท่ีการใช้งานเพียงลักษณะ
เดียว 
๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าท่ีการใชง้าน 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๓ 
ลำดับ 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ  
โดยใช้ลักษณะที่สงัเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย ๑ 
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๔ 
ลำดับ 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ ๒ ลักษณะข้ึนไป 
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่ ๒ ลักษณะข้ึน
ไปเป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ลำดับ 

๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดข้ึนใน
เหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุ หรือผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการ
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน
หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือ
การกระทำด้วยตนเอง 
๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา 
และตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาและ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้างทางเลือก
และเลือกวิธีแก้ปัญหา 

 
 



๔๓ 
 

  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑๑.๑ ทำงานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลงและ
แปลกใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลก
ใหม่จากเดิมและมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค ์
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายหรือ
แปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและแปลก
ใหม่ 

 
 มาตรฐานที ่๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

อายุ ๓ - ๔ ปี อายุ ๔ - ๕ ปี อายุ ๕ - ๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 
 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมาอ่าน
และเขียนสื่อความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจำอย่างต่อเน่ือง 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค ์
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายหรือ
แปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรูส้ึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและแปลก
ใหม่ 

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 
 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถาม
ว่า“ใคร” “อะไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการของ
ตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถามว่า 
“ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหา
คำตอบ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของ 
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคาถามว่า
“เมื่อไร” อย่างไร” ในการค้นหา
คำตอบ 

 
 การจัดเวลาเรียน 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็ก ๑ - ๓ ปีการศึกษา โดยประมาณ ทั ้งนี้ ขึ ้นอยู ่ก ับอายุของเด็กที ่เร ิ ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย เวลาเรียนสำหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑  
ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุก
ด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควร
เรียนรู้ ดังนี้ 
   ๑. ประสบการณ์สำคัญ เป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ 
ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 



๔๔ 
 

    ๑.๑  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำ
กิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสุขนิสัย และการรักษา
ความปลอดภัย ดังนี้ 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(๒) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(๓) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง 
การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างส่ิงต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความ
ปลอดภัย 

(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
(๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เก่ียวกับ
ร่างกายตนเอง 

(๑) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
(๒) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

 
    ๑.๒  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความร ู ้ส ึกของตนเองที ่เหมาะสมกับวัย  ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็น 
อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื ่น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี  
 

(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

 



๔๕ 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 

(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทาง
อารมณ์ 

(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตน และเชื่อว่าตนเอง 
มีความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจและ
การช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 
   ๑.๓ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น 
การทำงานกับผู้อื่น ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ดังนี ้
 

ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ำ 
หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเล้ียงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม ท้องถ่ินและ 
ความเป็นไทย 
 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานท่ี 
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

 



๔๖ 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มี
วินัย มีส่วนร่วมและบทบาท
สมาชิกของสังคม  
 

(๑) การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและทำงาน
แบบร่วมมือร่วมใจ 
 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง  

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

(๑) การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

 
   ๑.๔ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคล และส่ือต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป ดังนี้ 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๔.๑ การใช้ภาษา (๑) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 

(๒) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
(๓) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราวต่างๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระทำต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวาจากบน
ลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือคำคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 

 



๔๗ 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๔.๑ (ต่อ) (๑๗) การคาดเดาคำ วลี หรือประโยคท่ีมีโครงสร้างซ้ำๆ กัน จากนิทาน เพลง 

คำคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด  
การคิดเชิงเหตุผล  
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์                   
ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆ  
ด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับส่ือต่างๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก               
ทรงกรวย 
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกส่ิงต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง 
รูปทรง 
(๖) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
(๗) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจำนวนของส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของส่ิงต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ 
(๑๒) การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับส่ิงต่างๆ ตามลักษณะ ความ
ยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
(๑๖) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

(๑) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น และช้ินงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว และศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ และการแสวงหา
ความรู้ 
 

(๑) การสำรวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งคำถามในเรื่องท่ีสนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 



๔๘ 
 

 ๒. สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื ่องราวรอบตัวเด็กที่นามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิด หลังจากนำสำระท่ีควรเรียนรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไว้ ท้ังนี้ ไม่เน้น 
การท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของ
เด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ท้ังนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อม
ในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ 
วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี  การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นการรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือ
กับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองการสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสมการแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒.๒  เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลและสถานที ่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู ้เกี ่ยวกับครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันสถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อำชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 
  ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี ่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติแรงและ
พลังงานในชีวิตประจำวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื ่อความหมายในชีวิตประจำวัน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรงปริมาตร 
น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงินประโยชน์ การใช้งาน 
และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการส่ือสารต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
อย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล้อม 
 การจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กอาย ุ๓ - ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น 
การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนา
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการจัดประสบการณ์ แนวทางการ
จัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
  ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
   ๑.๑  จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง
สมดุลและต่อเนื่อง 
   ๑.๒  เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ
สังคมท่ีเด็กอาศัยอยู ่
   ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
   ๑.๔  จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมท้ังนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๕  ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
  ๒.  แนวทางการจัดประสบการณ์ 
   ๒.๑  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง ที่เหมาะกับ
อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 



๔๙ 
 

   ๒.๒  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
   ๒.๓  จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการท้ังกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
   ๒.๔  จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดย
ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
   ๒.๕  จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 
   ๒.๖  จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต
ของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
   ๒.๗  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๘  จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดย
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
   ๒.๙  จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู ้ขอ งเด็กเป็น
รายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
   ๒.๑๐  จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ท้ังการวางแผน การสนับสนุน
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
  ๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี สามารถนามาจัดเป็นกิจกรรม
ประจำวันได้หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่า  แต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด 
และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของ
แต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัด
กิจกรรมประจำวัน มีหลักการจัดกิจกรรมประจำวันและขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
   ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
    ๓.๑.1 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละ
วัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
     วัย ๓ - ๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘ - ๑๒ นาที 
     วัย ๔ - ๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาที 
     วัย ๕ - ๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที 
    ๓.๑.๒ กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกิน
กว่า ๒๐ นาที 
    ๓.๑.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาคิด
สร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐ - ๖๐ นาที 
    ๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมท่ีใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้จัด
ประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีต้องออกกำลัง
กายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกกำลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
   ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรรมประจำวัน การเลือกกิจกรรมท่ีจะนำมาจัดในแต่ละวัน สามารถจัดได้
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้อง
คำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 



๕๐ 
 

    ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่นความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
    ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ - 
นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตำได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม
การศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน 
ดินเหนียว 
    ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้ำแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา 
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น 
ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง 
    ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที ่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน 
รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื ่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ 
    ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคิดรวบ
ยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต จำแนกเปรียบเทียบ สืบ
เสาะหาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็กศึกษานอกสถานท่ี เล่นเกม
การศึกษา ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานและทำกิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย 
และกลุ่มใหญ่ 
    ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที ่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มี 
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน  
มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรม 
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 
    ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี 
การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ำเล่นทราย เล่นบล็อก 
และเล่นก่อสร้าง 
  การประเมินพัฒนาการ เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละ
วัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์ หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลท่ีสามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับว่าเด็กเกิด
การเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุงวางแผน 
การจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
   ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
   ๒.  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 



๕๑ 
 

   ๓.  ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดป ี
   ๔.  ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
   ๕.  สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
  สำหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม 
การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย แต่ละแห่งวางแผน
หรือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ี
พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด สถานศึกษาต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์ จุดเน้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สภาพบริบทและความต้องการของชุมชน มาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี ้
   ๑. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
บนพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และสะท้อนให้เห็นหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น 
การประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
   ๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ควรดำเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑  ศึกษา ทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบันสภาพต่างๆ 
ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
    ๒.๒  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยกำหนดปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ
เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์ โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี เพื่อกำหนดประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ในแต่ละช่วงอายุ ระยะเวลา
เรียน การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ และ 
การบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาอาจกำหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
    ๒.๓  ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น การประเมินก่อนนำหลักสูตรไปใช้
เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรหลังจากท่ีได้จัดทำแล้วโดยอาศัยความ
คิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่าง
การดำเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้
หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุ เพื่อสรุปผลว่าหลักสูตรท่ีจัดทำควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ - ๖ ป)ี สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถนำหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ท้ังในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพบริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดโดยดำเนินการ ดังนี้ 



๕๒ 
 

   ๑. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถเลือก หรือปรับใช้ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์ใน
การพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
   ๒.  การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีมีความพิการ
แต่ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการท่ีเอื้อต่อสภาพความพิการของเด็ก ท้ังวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ควร
ให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 
   3.  สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ควรได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงให้การดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการส่งต่อไปยัง
สถานพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 
 การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีความสำคัญ
อย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  สามารถพัฒนา 
การเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จะประสบผลสำเร็จ
ได้ บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยต้องศึกษา
หลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทำความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอื้อต่อการสร้างรอยเชื่อมต่อ
การศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑  จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความเข้าใจรอย
เชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้งสองระดับ จะได้เตรียมการสอนได้
สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
    ๑.๒  จัดหำเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของท้ังสองระดับ มาไว้ให้ผู ้สอนและ
บุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาทาความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
    ๑.๓  จัดกิจกรรมให้ผู้สอนท้ังสองระดับ มีโอกาสแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน 
    ๑.๔  จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการสร้างรอยเช่ือมต่อ 
    ๑.๕  จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับพ่อ
แม ่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาท้ังสองระดับ และให้ความร่วมมือในการช่วยเด็ก
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
    ในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองในการ
ช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
   ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย ต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือ
เด็กในการปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยผู้สอนระดับปฐมวัยควรดำเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งต่อผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ ซึ่งจะทำให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
    ๒.๒  พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ท่ีดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 



๕๓ 
 

    ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู ้จักกับผู ้สอน  ตลอดจนการสำรวจสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
    ๒.๔  จัดสื ่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที ่เหมาะสมกับวัยเด็ก ที ่ส่งเสร ิมให้เด ็กได้เร ียนรู ้และ 
มีประสบการณ์พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับการสร้างรอยเช่ือมต่อในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
   ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยผู้สอนระดับประถมศึกษาควรดำเนินการ ดังนี ้
    ๓.๑  จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและ
ห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
    ๓.๒  จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษาเพื่อช่วยให้เด็ก
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
    ๓.๓  จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
    ๓.๔  จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    ๓.๕  เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
   ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกำรอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน
และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ พ่อแม ่ผู้ปกครองควรดำเนินการดังนี้ 
    ๔.๑ ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
    ๔.๒  จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
    ๔.๓  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
    ๔.๔  จัดเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนา 
พูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กำลังใจ 
    ๔.๕  ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้บุตรหลานของ
ตน ปรับตัวได้ดีขึ้น 
 
๑๔. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ  
 “Integrated Child-Centered Active Learning Project” 
 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ 
(Integrated child-center active learning program) ถูกประยุกต์ขึ้นโดย นายสันติ ลาภเบญจกุล ผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลท่าวุ้ง ร่วมกับทีมโค้ชปฐมวัยจังหวัดลพบุรี ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกัน
สะท้อนผลจากการดำเนินงานและลงพื้นท่ีต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2560-2562 โดยเริ่มจากโครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education) หรือ 
RIECE Thailand โดยมี ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง นักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าโครงการ 
ได้ทำความร่วมมือระหว่างคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ high scope ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active 
learning by doing) ด้วยการจัดห้องเรียนท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก มีมุมเล่นท่ีหลากหลาย มีส่ือและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวถูกวิจัยและพฒันา
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร. ไวคาร์ต (Dr.David Weikart) ประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคป (High 
Scope Educational Research Foundation) เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ร่วมกับคณะนักวิชาการและนักวิจัย 



๕๔ 
 

อาทิ แมรี่ โฮแมน(MarryHohmann) และ ดร. ชไวฮาร์ต (Dr.Larry Schweinhart) จากโครงการเพอรี่พรีสคูล (Perry 
PreSchool Project) ท้ังนี้ เป้าหมายสำคัญของโครงการ RIECE Thailand คือ มุ่งหวังให้เกิดความเท่าเทียมและเป็น
ธรรมด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนที่สงูดัง
งานวิจัยของ ศ.เจมส์ เจ เอคแมน (James J. Heckman) นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในปี ค.ศ.
2000 แห่งมหาว ิทยาลัยชิคาโก ได้ทำการศึกษาในโครงการเพอรี ่พร ีสคูล ( Perry PreSchool Project) ใน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ขวบ จำนวน 123 คน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเมือง Ypsilanti รัฐมิชิแกน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ระหว่างปี ค.ศ.1962 - 1964 ซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทาง High scope อย่างน้อย 2 ปี แล้วติดตามเด็กไปจนอายุ 34-36 ปี โดยดูความสามารถของการใช้ชีวิตของ
เด็ก จากผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัย (benefit-to-cost ratio) 
ของโครงการมีค่าประมาณ 1 : 7-12 เท่า และโครงการ RIECE Thailand ได้ให้ความเห็นว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า
การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มผลการผลิตที่ดี เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ลดอาชญากรรมและการว่างงาน
สามารถเพิ่ม GDP ของประเทศให้โตขึ้นได้  
 จากผลการวิจัยดังกล่าว โครงการ RIECE Thailand จึงนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope มา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีเป็นหลักสูตร
แกนกลาง มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ 1) การเคล่ือนไหวและจังหวะ 2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) กิจกรรม
สร้างสรรค์ 4) กิจกรรมเสรี 5) กิจกรรมกลางแจ้ง และ 6) เกมการศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการขยายผลหรือนำไปใช้ 
โครงการ RIECE Thailand จึงพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียน/1 สัปดาห์ 
โดยแผนจัดประสบการณ์ดังกล่าวประกอบด้วย 1) mine map เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดตามแผนรายสัปดาห์ 2) 
กิจวัตรประจำวันเด็กตามช่วงเวลา 3) รายละเอียดการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 4) เนื้อร้อง/ทำนอง
ของเพลงท่ีใช้ประกอบกิจกรรม 5) ส่ือการสอน เช่น รูปภาพ นิทาน การเตรียมอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องการแผน เป็นต้น 
และเริ่มขยายผลให้แก่ผู้สนใจในหลายๆ พื้นท่ี 
 ปีพุทธศักราช 2559-2562 จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้ารับ
ความรู้และนำมาขยายผลในท่ีแรกของจังหวัดลพบุรี คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอ
ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผลการจัดการศึกษาตามโครงการ RIECE Thailand ดังกล่าว ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ี
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
พานิทานกลับที่เด็กปฐมวัยมีความสุขเมื่อได้นั่งตักฟังนิทานจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง นอกจากนี้  ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการเล้ียงดู ให้การศึกษาจึงส่งบุตรหลานเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจำนวนมาก เป็นท่ีต้องการของอำเภอ และ
จังหวัดรอบข้าง จากผลการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จึงขยายผลไปตามศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต่างๆ เพิ่มขึ้น  
 ในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการ SWOT ผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดลพบุรี นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.
2561-2564) และนำเสนอเข้าท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลพบุรี ได้มี
การแลกเปล่ียนประเด็นในการทำงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน จึงนำสภาพปัจจุบันปัญหาท่ีปราฎ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.2561-2564) ดังกล่าวมาจัดทำเป็น
โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี จนกระท่ังในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้ดำเนินโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกิจกรรม
การพัฒนา 1 อำเภอ 1 นวัตกรรมคุณภาพเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ  
 กอรปกับช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบายของเช้ือไวรัสโควิด (Covid-19) ทำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินงานตามรูปแบบของโครงการ RIECE Thailand นายสันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง 
ร่วมกับทีมโค้ชปฐมวัยจังหวัดลพบุรี ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงปรึกษาหารือเพื่อทบทวน 



๕๕ 
 

สะท้อนผลการดำเนินงาน การลงพื้นที่ที่ผ่านมาให้สอดรับกับกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากจังหวัดลพบุรี รวมทั้งบริบทของอำเภอท่ีสมัครใจเข้าร่วมการพัฒนา จนได้เป็นนวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ ICAP 
(Integrated child center active learning project) ขึ้น โดยยึดหลักการจัดประสบการณ์แบบ active learning ท่ี
เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นใช้กิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ high scope ท่ีเป็นวงล้อแห่งการเรียนรู้และกิจกรรม Plan Do Review 
มาประยุกต์ใช้ โดยนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และบูรณาการเรื่องท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก 
เช่น การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะกับช่วงวัย การทำกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ใช้หลักจิตวิทยาเด็กและวินัย
เชิงบวก ใช้หลักการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) หลักสุขอนามัยส่วนบุคคล/อนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้สื่อท่ี
หลากหลาย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการท่ีดีใน 5 ด้าน ได้แก่  
  1.  ด้านการเคล่ือนไหว (Gross Motor GM)  
  2.  ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor FM)  
  3.  ด้านความเข้าใจภาษา (Receptive Language RL)  
  4.  ด้านการใช้ภาษา (Expressive Language EL)  
  5.  ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (Personal and Social PS)  
 นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางสมองท่ีดี (Executive function) ให้กับเด็กปฐมวัยใน 3 ด้าน 9 ทักษะ คือ 
  ด้านท่ี 1 ทักษะพื ้นฐาน ได้แก่ 1) ทักษะความจำเพื ่อนำมาใช้งาน 2) ทักษะการยืดหยุ ่นความคิด 
3) ทักษะการยั้งคิดไตร่ตรอง 
  ด้านท่ี 2 ทักษะการปฏิบัติ ได้แก่ 1) ทักษะวางแผนจัดระบบด าเนินการ 2) ทักษะมุ่งเป้าหมาย 3) ทักษะ
ริเริ่มลงมือทำ 
  ด้านท่ี 3 ทักษะการกำกับตนเอง ได้แก่ 1) ทักษะใส่ใจจดจ่อ 2) ทักษะควบคุมอารมณ์ 3) ทักษะประเมิน
ตนเอง  
 ประเด็นที ่สำคัญของการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญด้วยนวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ ICAP 
(Integrated child-center active learning program) ก็คือ วงล้อแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
  1)  การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (active learning) ตามหลักจิตวิทยาเด็กที่เชื่อว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้
ได้ดี จะต้องลงมือกระทำด้วยตนเอง ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ ตาดู หูฟัง จมูกดมกล่ิน ปากชิมรส มือเท้าใช้
สัมผัส ได้รับโอกาสได้ทำบ่อยๆ ทำซ้ำๆ จะช่วยทำให้เด็กมีทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษา 
ขั้นสูงต่อไป 
  2)  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก (adult-child interaction) ครูเป็นผู้มีบทบาทคอยสนับสนุน
และชี้แนะ คอยรับฟัง ส่งเสริมให้เด็กคิด ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นผู้สร้างสรรค์ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้พบกับ
ประสบการณ์สำคัญในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ 
  3)  กิจวัตรประจำวัน (daily Routine) ท่ีสมำ่เสมอ มี 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
   3.1  กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย  
อยู่กับที่ เคลื่อนที่ การปฏิบัติตามคำสั่ง ฝึกการฟัง การทำท่าประกอบเพลง และคำคล้องจอง การทำท่าทางบทบาท
สมมุติเลียนแบบสิ่งต่างๆ ตามแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วย โดยมีครูเวรในแต่ละวันดำเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดประสบการณ์ 
   3.2  กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน เป็นกิจกรรมการเลือกนิทานโดยเด็กเป็นคนเลือกเองโดยมุ่งหวังให้
เด็กนำนิทานกลับไปใช้ที ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการบ้านสำหรับเด็กที่เหมาะสมกับวัย และเป็นเครื่องมือหนึ่งที ่จะให้
ผู้ปกครองได้ใกล้ชิดเด็กและเด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการผ่านการใช้หนังสือ เช่น การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
การใช้โทนเสียงสูงต่ำเร้าความสนใจ การสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากนิทานส้ันๆง่ายๆ  
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   3.3  กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นวิชาการแบบง่ายๆผ่านการเล่นของ
เด็ก เด็กเรียนรู้วิชาการผ่านการเล่น โดยครูนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยเพลง, คำคล้องจอง, หรือนิทานตามแผนการจัด
ประสบการณ์ในวันนั้นๆ หลังจากนั้นจะเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่เรียน ซึ่งในส่วนเนื้อหา ครูจะมีส่ือท่ีใช้ประกอบการสอน
โดยถ้าหน่วยใดที่สามารถใช้สื่อของจริงได้ก็จะใช้ของจริง เช่น หน่วยผลไม้ ครูจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  
ให้จัดหามาให้เด็กคนละ 1 ผล แต่หากว่าเป็นหน่วยการเรียนท่ีไม่สามารถหาของของจริงได้ ครูจะใช้ส่ือจำลองโดยครู
เป็นผู้ผลิตและค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตและส่ือท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตาดู หูฟัง ปากชิมรส มือได้จับสัมผัส จมูกได้ดมกลิ่น ซึ่งก็แล้วแต่กิจกรรมว่า
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใดได้บ้างสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละวันเพื่อสร้างความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เมื่อเด็กทำ
กิจกรรมเสร็จครูและเด็กสรุปบทเรียนร่วมกัน  
   3.4  กิจกรรมเสรี (Plan Do Review) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ฝึกการวางแผน การปฏิบัติ และทบทวนครูใช้เทคนิคเก็บเด็กให้สงบและนำเข้าสู่กระบวนการซึ่งขั้นตอน 
การทำกิจกรรม ครูใช้คำถามว่าจากนี้ต่อไปคุณครูจะพาเด็กเข้าสู่กิจกรรม....เด็กๆจะช่วยกันตอบคำถามว่า “วางแผน” 
หลังจากนั้นครูใช้คำถามว่า ในห้องเรามีกี่มุม เด็กๆจะช่วยกันตอบว่า 5 มุม ครูถามต่อว่า ได้แก่ มุมอะไรบ้าง โดยครูจะ
เป็นผู้ชี้แต่ละมุม ให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถาม และทบทวนข้อตกลงในการเล่นร่วมกันโดยเด็กๆจะช่วยกันพูด จากนั้น
ครูจะช้ีแจงเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนท่ีมาในวันนี้และในแต่ละมุมจะเข้าเล่นได้มุมละกี่คน ต่อจากนั้นครูหน้าช้ันจะถาม
เด็กว่าวันนี้กลุ่มใดจะเป็นกลุ่มท่ีจะวางแผนเป็นกลุ่มแรก เด็กจะช่วยกันตอบ เช่น กลุ่มส้ม และถ้าเป็นห้องเด็กอายุ 3 ปี 
จะมีการทบทวนว่ากลุ่มใดจะเป็นคนได้ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยเด็กกลุ่มเป้าหมายจะออกไปวางแผนเลือกเข้ามุม 
ขณะเดียวกันครูจะถามว่าวันนี้หนูจะเข้ามุมอะไร และไปทำอะไร พร้อมทั้งนำรูปสัญลักษณ์ตนเองไปติดในช่องมุม 
ท่ีตนเองจะไปเล่น ขณะเดียวกันครูหลังช้ันจะเป็นเป็นผู้บันทึกคำพูดท่ีเด็กบอกกับครูหน้าช้ัน เมื่อเด็กๆกลุ่มเป้าหมาย
ได้วางแผนการเล่นแล้วก็จะไปเข้ามุม และเลือกเล่นตามส่ิงท่ีตนเองได้วางแผนไว้โดยครูหลังช้ันจะเป็นผู้สังเกตและจด
บันทึกพฤติกรรมขณะเล่น เมื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายเลือกเล่นตามท่ีวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำผลงานไปวางหน้าช้ัน
เรียนเพื่อเล่าให้เพื่อนฟังช่วงทบทวน ขณะเดียวกันเด็กกลุ่มอื่นๆท่ีวางแผนการเล่นแล้วก็จะเข้าไปเล่นตามมุมท่ีตนเอง
ได้เลือกวางแผนไว้ และเด็กท่ีทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (กิจกรรมเสริมในหน่วยที่เรียน เช่น การเรียนรู้ การช่ังตวง) เสร็จก็
จะไปวางแผนเล่นตามมุม เด็กๆจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ ประมาณ 45 นาที เมื่อหมดเวลาครูจะเคาะจังหวะ
พร้อมกันร้องเพลง “เก็บของ” เมื่อเด็กได้ยินเสียงเพลงเด็กๆจะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิม และกลับมานั่งที่ของ
ตนเอง หากเด็กยังมาไม่ครบครูจะร้องเพลง “รอฉันรอเธออยู่” ซ้ำ 2-3 ครั้ง แล้วเพื่อนคนไหนท่ีเก็บเสร็จแล้ว ก็จะมา
นั่งรอท่ีของตนเอง ครูใช้เทคนิคการเก็บเด็กเมื่อเด็กสงบแล้ว ครูนำเด็กเข้าสู่กระบวนการ (ทบทวน) เด็กและครูจะร้อง
เพลงทบทวนพร้อมท่าประกอบและชี้แจงกติกาการทบทวนร่วมกัน หลังจากนั้นครูเชิญเด็กกลุ่มเป้าหมายออกมาเล่า
ผลงานทีละคน โดยเด็กจะออกมาแนะนำช่ือตนเอง เช่น “สวัสดีค่ะ หนูช่ือเด็กหญิง............ วันนี้จะออกมาเล่าผลงาน
ให้เพื่อนๆฟังค่ะ” ครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กๆในช้ันเรียนถาม เช่น มีใครสงสัยอยากถาม จะยกมือถาม ครูหน้าช้ันจะ
เป็นผู้เรียกช่ือ เมื่อเด็กในช้ันเรียนถาม เจ้าของผลงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายก็จะตอบคำถาม เช่น ไปเล่นอะไรมา / ตอบ
เล่นทอดไข่ เป็นต้น ขณะเดียวกันถ้าเด็กคนใดไม่ค่อยยกมือถาม ครูหลังช้ันจะเป็นผู้กระตุ้นให้ถามคำถาม ขณะเดียวกัน
ครูหลังชั้นจะเป็นผู้บันทึกคำถาม และคำตอบขอเด็กๆ ทุกคน เมื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายเล่าผลงานเสร็จทุกคนก็จะนำ
ผลงานของตนเองไปเก็บท่ีเดิม หลังจากนั้นครูหน้าช้ันจะให้เด็กเก็บรูปท่ีตนเองวางแผนไว้ เอาไปติดในแผ่น check in 
เหมือนเดิม ถือเป็นการส้ินสุดกิจกรรมเสรี (P D R)  
   3.5  กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  กล้ามเนื้อ
แขนขา ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ การเล่นร่วมกัน การเล่นตามกติกา ซึ ่งการเล่นในการกิจกรรมเล่นสนุก 
นอกห้องเรียนมีหลากหลาย เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม, เล่นน้ำเล่นทราย, เล่นอุปกรณ์กีฬา, การละเล่นแบบไทย 
เป็นต้น ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยครูจะให้เด็กอบอุ่นร่างกาย บอกข้อตกลงและกติกาในการเล่น และให้ เด็กเล่นโดยครู
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เป็นผู้คอยให้คำแนะนำและคอยดูแลความปลอดภัย เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณเพื่อให้เด็กๆ มาเข้าแถว ครูสรุปส่ิงท่ี
เด็กได้เล่น สำรวจร่างกายว่ามีใครเกิดอุบัติเหตุหรือบาดแผลหรือไม่ จากนั้นจึงพาเด็กล้างมือทำความสะอาดร่างกาย 
   3.6 กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน ครูใช้เทคนิคเก็บเด็กให้สงบ และนำเข้าสู่บทเรียนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยท่ีเรียนในสัปดาห์และวันนั้นๆ เช่น ร้องเพลงหรือคำคล้องจอง เป็นต้น หลังจากนั้นครูแนะนำ
เกมการศึกษา และวิธีการเล่นให้เด็กฟัง เด็กแบ่งกลุ่มฝึกเล่นโดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ครูฝึกเด็กเล่นเกม
การศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีครูตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กเก็บเกมการศึกษาส่งครู ถ้าเป็นห้อง
เด็กเล็กจะมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือในการจัดเก็บซึ่งเกมการศึกษานั้นครูเป็นผู้จัดทำขึ้นตามแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับหน่วย ที่เรียน เช่น เกมจับคู่ภาพเหมือน, เกมภาพตัดต่อ, เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์, เกมจับคู่ภาพ
และเงา, เรียงลำดับขนาด เป็นต้น เมื่อเด็กเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ครูและเด็กสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  
ในวันนั้นๆ อีกครั้ง 
  4)  ส่ิงแวดล้อมและส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning environment) การจัดมุมเล่นให้เด็กอย่างน้อย 5 
มุม ท่ีเป็นมุมส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านซึ่งพัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ในเด็กปฐมวัยโดยผ่านการเล่น ประกอบไปด้วย 
1) มุมหนังสือ 2) มุมศิลปะ 3) มุมวิทยาศาสตร์ 4) มุมบล็อก และ 5) มุมบ้าน/บทบาทสมมติ ซึ่งมุม 5 มุมดังกล่าว 
จะเช่ือมโยงกับกิจกรรมเสรีหรือกิจกรรมวางแผน การเล่น การทบทวน (Plan/Do/Review) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญ
ท่ีจะฝึกเด็กให้มีทักษะการวางแผนชีวิต เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการฝึกทักษะของสมองส่วนหน้าทางด้านภาษา
สร้างความเช่ือมั่นให้กับตนเอง ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ (เด็กเก็บของเล่นเอง) พัฒนาทักษะ
ภาษาเนื่องจากเด็กต้องใช้ภาษาในการถามตอบ ฝึกความกล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจ และทักษะเหล่านี้ควรได้รับ
การฝึกตั้งแต่อายุ 2-6 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงของสมองกำลังพัฒนา 
  5)  การประเมิน (assessment) ที ่เหมาะสม ยึดหลักการประเมินอิงพัฒนาการแต่ละช่วงวัยและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามช่วงวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือกระทำ (Integrated child-center active learning program) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับเด็กเป็นสำคัญ ลดความเลื่อมล้ำ ให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้
ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูง ยึดหลักการจัดประสบการณ์ที่เด็กเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง ผ่านการใช้ประสาท 
สัมผัสท้ัง 5 ทำซ้ำๆ จัดมุมประสบการณ์ในช้ันเรียนอย่างน้อย 5 มุมเปิดโอกาสให้เด็กได้วางแผน (Plan) ลงมือปฏิบัติ 
(Do) และสะท้อนผลงาน (Review) ภายใต้การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 



๕๘ 
 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการ 

 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการ ๓ กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  กิจกรรมท่ี 1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
  กิจกรรมท่ี 2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม ICAP 
  กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนวิธีการส่งเสริม พัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด
ลพบุรี 
 
กิจกรรมที่ ๑ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ  
 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและ  
มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี ท้ังนี้
ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการไว้ดังนี้ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 4.1.1 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดูแลและจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 3 หลักสูตร 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ข้อ 4.2.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู้เกี ่ยวข้อง สามารถ
บูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ ๒ ข้อ คือ 
  ข้อ 6.1.1 ร้อยละ ๙0 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  ข้อ 6.1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 500 
คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ ข้อ 6.2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 มีกิจกรรมดำเนินงาน ๓ หลักสูตร คือ 
  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น
ในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM 
  ๒. การประชุมชี ้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “Integrated Child-Centerer Active Learning Project”  
  ๓. การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564  
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) 
 แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 
 
 



๕๙ 
 

 หลักสูตรที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื ่อง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM  

  1.  งานส่งเสริมสุขภาพและฟื ้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสนง.ศธจ.ลพบุรี เพื่อร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ 
ออกแบบกิจกรรมการอบรม แจ้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

  2.  งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับ
บุคลากรของสนง.ศธจ.ลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
เบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM ให้กับผู้บริหารและครูปฐมวัย ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในอำเภอ
เมืองลพบุรี รวม 56 แห่ง (59 คน) เมื่อวันที่  27 เมษายน ๒๕65 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

  3.  สนง.ศธจ.ลพบุรี แจ้งหน่วยงาน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายติดตามการนำ
ความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีรับผิดชอบ ผ่าน google form ภายในวันท่ี 10 ก.ค. 65 
  4.  สนง.ศธจ.ลพบุรี รวบรวมผลการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 แห่ง นำความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ท่ีรับผิดชอบ โดยรายงานผลการประเมินเป็นภาพถ่าย คลิป VDO ส่งสนง.ศธจ.ลพบุรี 

 หลักสูตรที่ ๒ การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “Integrated Child-Centerer Active Learning Project” 
  1.  สนง.ศธจ.ลพบุรี จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ถึงหน่วยงานทางการศึกษาและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดสพฐ. และสช. 
  2.  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 64 ผ่านระบบ ZOOM 
(วันท่ี 3 ธ.ค. 64) 
  3.  จัดทำประกาศแต่งตั้งทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี รวบรวมข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ และจัดทำหนังสือเชิญประชุม 
  4.  จัดประชุมชี ้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด ้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “Integrated Child-Centered Active Learning Project” ให้กับผู้บริหาร
และครูปฐมวัยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM เมื่อวันท่ี 11 ม.ค. 65 
  5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการโค้ชครูปฐมวัยตามโครงการฯ เมื่อวันท่ี 24-26 ม.ค.65
ณ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 
  ๖. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการช้ันเรียนปฐมวัยและการสาธิตการจัดประสบการณ์สำหรับ
ทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี ตามโครงการฯ  
   ระหว่างวันท่ี 3, 24-28 ก.พ., 1 มี.ค. 65 ณ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50  
   ระหว่างวันท่ี 4, 8, 9, 10, 11 ก.พ. 65 ณ ร.ร.บ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)  
  7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการช้ันเรียนปฐมวัยและการสาธิตการจัดประสบการณ์สำหรับ
ผู้บริหารและครูปฐมวัยตามโครงการฯ จำนวน 2 รุ่น  
   รุ่นท่ี 1 เมื่อวันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๖๕ ณ ร.ร.วัดปากคลองบางคู้  
   รุ่นท่ี 2 เมื่อวันท่ี ๒๔ มิ.ย. ๖๕ ณ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50 
 หลักสูตรที่ ๓ การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 
2564 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) 
  1.  จัดทำหนังสือแจ้งผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสพฐ.และผู้บริหารโรงเรียนสช.ในกำกับ 
  2.  ประสานและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือครูปฐมวัยผ่านกลุ่มไลน์ และโทรศัพท์ 



๖๐ 
 

  3.  นำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาแนวทางติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ D (ต้องปรับปรุง)ในที่ประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ลพบุรี 
  4.  ลงพื้นท่ีนิเทศติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก (พมจ.ลพบุรี, สถ.จ.ลพบุรี, 
สธ.ลพบุรี, ศธจ.ลพบุรี) ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ D (ต้องปรับปรุง) พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ แนะนำ สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี (25, 27 ก.ค.65) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่  
   - ครูนุค เนอสเซอรี่  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด  
   - ร.ร.บ้านห้วยสะอาด  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา  
   - ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  
   - ร.ร.อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่  
  5.  ศธจ.ลพบุรี ร่วมกับพมจ.ลพบุรี สถ.จ.ลพบุรี และสสจ.ลพบุรี จัดประชุมชี้แจงสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) จังหวัดลพบุรี ที ่มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ D 
(ต้องปรับปรุง) จำนวน 90 แห่ง เมื่อวันเสาร์ท่ี 27 ส.ค.65 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพท่ี 50  
  ๖. รวบรวมผลการประเมิน สรุปและจัดทำเอกสารรายงานผล 
 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 
 มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาอย่างมี มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและ  
มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี ท้ังนี้
ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการไว้ดังนี้ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ 4.1.2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 15 แห่ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ข้อ 4.2.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู้เกี ่ยวข้อง สามารถ
บูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ ๒ ข้อ คือ  
  ข้อ 6.1.1 ร้อยละ ๙0 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  ข้อ 6.1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 500 
คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ  
 มีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.  สนง.ศธจ.ลพบุรี จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาท่ีสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรายช่ือบุคลากรมาร่วมเป็นทีมโค้ชครูปฐมวัยจังหวัดลพบุรี 
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  2.  สนง.ศธจ.ลพบุรี จัดทำประกาศแต่งต้ังทีมโค้ชครูปฐมวัยจังหวัดลพบุรี 
  3. ร่วมประชุมเพื ่อกำหนดกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วย
กระบวนการ ICAP สรุปได้ดังนี้ 
      วันท่ี 1 ปรับแนวคิดด้านองค์ความรู้ พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เช่ือมโยงหลักสูตร
ของสถานศึกษา และร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ
กระบวนการจัดกิจกรรม ICAP  
      วันที่ 1-3 ปรับสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกห้องเรียน ที่เน้นสุขอนามัย ห้องน้ำ อ่างล้างมือ 
ที่จัดเก็บแก้ว แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ชั้นวางรองเท้า ที่เก็บกระเป๋า มุมต่างๆ มุมส่งนิทาน ป้าย นาฬิกา ข้อตกลง 
กระดาษเช็คอิน กระดานวางแผน สัญลักษณ์ของเด็กเตรียมแผนการจัดประสบการณ์พร้อมสื่อ และเกมการศึกษา 
ฯลฯ 
      วันที่ 4 ทีมโค้ช ICAP ขึ้นสาธิตการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ ICAPโดยนัดเด็กมาโรงเรียน 
ส่วนผู้บริหาร ครูปฐมวัย และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี สังเกตการจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จส้ิน  การจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
ทุกคนร่วมสะท้อนพฤติกรรมครู (ทีมโค้ช ICAP) เด็ก และภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
      วันที่ 5 ครูปฐมวัยในโรงเรียนที่รับนิเทศจัดกิจกรรมตามกระบวนการ ICAP ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ที ่วางแผนตลอดทั้งวัน เมื ่อเสร็จสิ ้นการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกคนร่วมสะท้อนพฤติกรรม 
ครูปฐมวัย เด็ก และภาพรวมของการจัดกิจกรรม  
  4.  กำหนดปฏิทินเพื่อดำเนินการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ 
ICAP ตามเสนอในข้อ 3 กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส้ิน ๒๐ แห่ง ซึ่งดำเนินการนิเทศ
แล้ว รวม  ๑๐ ครั้ง 42 วัน ๒๐ ร.ร. ดังนี้ 
 
ครั้งท่ี วัน เดือน ปี ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการนิเทศ 

1 13, 14, 15, 16, 27, 28, 
29 ธ.ค. 64 

ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ อบรมทีมโค้ชด้วยกระบวนการ ICAP 

2 4, 8, 9, 10, 11 ก.พ. 65 ร.ร.บ้านโคกกะเทียม 
(ราษฎร์ดำริบำรุง) 

กระบวนการ ICAP 

3 3, 24, 25, 26, 27, 28 
ก.พ. 65 และ ๑ มี.ค.๖๕ 

ร.ร.พลร่มอนุสรณ์  
มิตรภาพท่ี 50 

กระบวนการ ICAP 

4 12 มี.ค. 65 ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ นิเทศเพื่อการช่วยเหลือนร.ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
เข้าข่ายตระกูล D (ID LD ADHD ASD Depress) 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลชัย
บาดาล ทีมโค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้บริหาร 
และคณะครรู.ร.วัดปากคลองบางคู้ 

5 23 มิ.ย. 65 ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ พัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยในร.ร.ท่ีสมัครใจเข้า
โครงการร่วมการนิเทศและถอดบทเรียน รวม 10 
ร.ร. ได้แก่ ร.ร.วัดชีแวะ, ร.ร.วัดตะลุง, ร.ร.วัดหนองคู, 
ร.ร.วัดธรรมเจดีย์,ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50,  
ร.ร.บ้านพรมทิน, ร.ร.วัดเขาวงกฎ, ร.ร.วัดโพธิ์ตรุ,  
ร.ร.วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์),  
ร.ร.บ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEm1DPwdh9-kSEXMTAqcyPjkFeQYF17gNXlTE1kHse6YbzB0nFw74n4DSf5JKp7twnW1uGr96y53PAEqq3FzNo6Lg3iV48UJMJj_cpWwvrH3iqWF5JpoI620D4Z2t6cqkpB3zrf91Dc_h65Av2fLamCMJxk2Rtr9QLNKNYjaZlrrBJeWtZslM6EGfLYos8IB8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEm1DPwdh9-kSEXMTAqcyPjkFeQYF17gNXlTE1kHse6YbzB0nFw74n4DSf5JKp7twnW1uGr96y53PAEqq3FzNo6Lg3iV48UJMJj_cpWwvrH3iqWF5JpoI620D4Z2t6cqkpB3zrf91Dc_h65Av2fLamCMJxk2Rtr9QLNKNYjaZlrrBJeWtZslM6EGfLYos8IB8&__tn__=*NK-y-R


๖๒ 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการนิเทศ 
6 24 มิ.ย. 65 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพ

ท่ี 50 
พัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยในร.ร.ท่ีสมัครใจเข้า
โครงการร่วมการนิเทศและถอดบทเรียน  
รวม 7 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.พิบูลปัทมาคม, ร.ร.วัดเกตุ,  
ร.ร.โคกสำโรง, ร.ร.วัดดงสวอง, ร.ร.นารายณ์วิทยา, 
ร.ร.ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา, ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์
ค่ายนารายณ์ศึกษา 

7 ๑ - ๕ ส.ค. ๖๕ ร.ร.วัดหนองคู กระบวนการ ICAP 
8 22 - 26 ส.ค. 65 ร.ร.วัดโพธิ์ศรี กระบวนการ ICAP 
9 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 65 ร.ร.วัดชีแวะ กระบวนการ ICAP 
10 ๑๙ - 23 ก.ย. 65 ร.ร.ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ทบทวนหลักสูตร ๒ ภาษาร่วมกับกระบวนการ ICAP 
11 3 - 7 ต.ค.65 ร.ร.วัดเกตุ กระบวนการ ICAP 
12 17 - 21 ต.ค.65 ร.ร.วัดเขาวงกฎ กระบวนการ ICAP 
13 25 - 31 ต.ค.65 ร.ร.พิบูลปัทมาคม กระบวนการ ICAP 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างกำหนดปฏิทินลงพื้นท่ีพัฒนา ได้แก่ ร.ร.วัดโพธิ์ตรุ, ร.ร.วัดดงสวอง, ร.ร.วัดตะลุง,  
 ร.ร.วัดธรรมเจดีย์, ร.ร.บ้านพรมทิน, ร.ร.โคกสำโรง, ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา,  
 ร.ร.นารายณ์วิทยา, ร.ร.เพ็ญพัฒนา และร.ร.ช่องสาริกา 
 
กิจกรรมที่ ๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนวิธีการส่งเสริม พัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี  
 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นท่ี อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของโครงการไว้ดังนี้ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ ข้อ ข้อ 4.1.3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนงานด้านเด็กปฐมวัย จำนวน 
1 ครั้ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ข้อ 4.2.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู้เกี ่ยวข้อง สามารถ
บูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจนเกิดเป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ ข้อ 6.1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน จำนวน 500 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ  
 มีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. ประสานผู้บริหารและครูเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยคุณภาพด้วยกระบวนการ 
ICAP 
  2. ประสานสถานที ่ จัดทำกำหนดการ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ และเชิญหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.  จัดงานสัมมนาทางว ิชาการ “แลกเปลี ่ยนเรียนร ู ้ก ับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี”  
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั้งส้ิน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย และคณะทำงานจากหน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรีโดยมีกิจกรรมดำเนินงาน ๓ กิจกรรม คือ  
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   3.1  จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาของโรงเรียนที ่เข้าโครงการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Integrated Child-
Centered Active Learning Project) ของโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ และโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50 
   3.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) โดยนำเสนอผลการดำเนินการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (ICAP) ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโดยนายทรงกต เอี่ยมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ สพป.ลพบุรี เขต 1 และ
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย โดยนางหทัยชนก ราชบรรเทา ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพท่ี 50   
   3.3  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารและครูท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี 
 



๖๔ 
 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
 ผลการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นำเสนอตามลำดับได้ดังนี้  
  1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
อย่างมี มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 
  2. ผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3. ผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ในระดับพื้นท่ี อยา่งบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี 
  ๔. ผลการดำเนินโครงการตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ 
 
1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี  
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 
 
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม  
 และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ 
 ทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 
 

ท่ี กิจกรรม 
จำนวนสพด. 
ที่เข้าร่วม 
(แห่ง) 

จำนวนเด็กปฐมวัย 
ที่ครูปฐมวัยเข้าร่วม

กิจกรรม (คน) 

ร้อยละของเด็ก 
ที่ได้รับการดูแล
และพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษา  

1 พัฒนาแกนนำเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  56 ๘๔๐ 100 
2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ด้วยนวัตกรรม ICAP 
20 ๒๘๕ 100 

3 อบรมประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

90 ๑,๓๕๐ 100 

รวม ๑๖๕ ๒,๔๗๕ 100 
 
 จากตารางพบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูปฐมวัย 
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและรับการศึกษาอย่างมี 
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้น ๒,๔๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเด็ก
ปฐมวัยที่ครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบ 
 
 



๖๕ 
 

2. ผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดังแสดง
ในตารางท่ี ๒ 
 
ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ผ่านระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
 

ท่ี สังกัด 
จำนวน
สพด. 
(แห่ง) 

ไม่ประเมิน 
(แห่ง) 

ผลการประเมินตนเอง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผ่านเกณฑ์ 
ขั้นต้นขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

1 สนง.พมจ.ลพบุรี 5 - 5 100 
2 สถ.จ.ลพบุรี 207 - 206 99.52 
3 สพป.ลพบุรี เขต ๑-๒ 288 - 288 100 
4 สนง.ศธจ.ลพบุรี (ร.ร.เอกชน) 31 - 31 100 
5 สนง.สธ.จ.ลพบุรี 1 1 - - 
6 กระทรวงกลาโหม 3 3 - - 

รวม 535 4 530 99.06 
 
 จากตารางพบว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ในจังหวัดลพบุรีทุกสังกัด รวม 535 แห่ง มีความรู้ 
ความเข้าใจในการนำข้อมูลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป จำนวน ๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖ ดังภาพท่ี 5-๖ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี 



๖๖ 
 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดลพบุรี  
เฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผ่านระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

3. ผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ ดังแสดงในตารางท่ี ๓ 
 
ตารางที่ ๓ แสดงเครือข่ายการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี  
 อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี 
 

ท่ี กิจกรรมดำเนินงาน 
จำนวนเครือข่ายการขับเคลื่อน 

หน่วยงาน (แห่ง) บุคคล (คน) 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง  

การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
เบ้ืองต้นในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM 

1 
๑. รพ.พระนารายณ์ (๑๕) 

๑๕ 

๒ การประชุมช้ีแจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ 
“Integrated Child-Centerer Active Learning 
Project” 

๕ 
๑. รพ.ท่าวุ้ง (๒) 
2. โค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ (๕) 
3. อบต.บางคู้ (๒) 
4. สพป.ลพบุรี เขต ๑ (๒) 
5. สช.จ.ลพบุร ี(๒) 

๑๓ 

3 นิเทศติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก และการประชุมช้ีแจง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
(ระบบประเมินออนไลน์) จังหวัดลพบุรีท่ีมีผล 
การประเมินตนเองอยู่ในระดับ D (ต้องปรับปรุง)  

๔ 
๑. พมจ.ลพบุรี (๔) 
๒. สถ.จ.ลพบุรี (๑) 
๓. สสจ.ลพบุรี (๒) 
๔. ศธจ.ลพบุรี (๒) 

๙ 

4 เครือข่ายการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  13 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (๒) 
๒. สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (๓) 
๓. รพ.ท่าวุ้ง (๒) 
๔. โค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ (๕) 
๕. อบต.บางคู้ (๒) 
๖. สพป.ลพบุรี เขต ๑ (๒) 
๗. สช.จ.ลพบุร ี(๒) 
๘. ทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี (๑๖) 
๙. ภาคเอกชน (๓) 
๑๐. รพ.ชัยบาดาล (๒) 
๑๑. นักวิจัยอิสระ (๑) 
๑๒. ผบ.และครูร.ร.กลุ่มเป้าหมาย (๓๘) 
๑๓. บุคลากรและผู้ปกครองในร.ร. 
กลุ่มเป้าหมาย (๙๕) 

๑๗๓ 

รวม ๑๗ เครือข่าย 210 
 



๖๘ 
 

 จากตารางพบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นท่ี โดยบูรณาการทุกภาคส่วน และสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ 
เครือข่าย และจำนวนบุคคล ๒๑๐ คน 
 
๔. ผลการดำเนินโครงการตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ 
 
ตารางที่ ๔  แสดงผลการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการท่ีกำหนดไว้ 
  

ท่ี เป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

 เป้าหมายของโครงการ    
 เชิงปริมาณ     
1 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดูแล 

และจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  
3 หลักสูตร 3 หลักสูตร บรรลุ 

2 นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 15 แห่ง 20 แห่ง บรรลุ 
3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนงานด้านเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง ๑ ครั้ง บรรลุ 
 เชิงคุณภาพ     
1 ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัยทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  

สามารถบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จนเกิดเป็นรูปธรรม 

๙ หน่วยงาน ๙ หน่วยงาน บรรลุ 

 ตัวชี้วัด     
 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)     
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา  

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน 

ร้อยละ 90 100 บรรลุ 

2 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเอง 
ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยรวม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
ขั้นต้นขึ้นไป 

ร้อยละ 80 100 บรรลุ 

3 จำนวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
อย่างบูรณาการ 

500 คน มากกว่า 500 บรรลุ 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)    
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ

สมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 90 98.00 บรรลุ 

 



๖๙ 
 

 จากตารางพบว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้วางแผน ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมท่ี
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกข้อ 
 



๗๐ 
 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้รายงานขอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 1. เด็กปฐมวัยในพื ้นที ่ลพบุรี จำนวน ๒,๔๗๕ คน (นับจากครูปฐมวัยที ่เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบ 
ในห้อง) ได้รับการดูแลและรับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ในจังหวัดลพบุรีทุกสังกัด รวม 535 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจในการนำ
ข้อมูลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นขึ้นไป จำนวน ๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖  
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี  
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน และสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ เครือข่าย 
และจำนวนบุคคล ๒๑๐ คน 
 ๔. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดทุกข้อ 
 
อภิปรายผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเริ่มดำเนินโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงกันยายน ๒๕๖๕ โดยออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการ
ไว้ ๓ กิจกรรม คือ 1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 2) นิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรม ICAP 
และ 3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนวิธีการส่งเสริม พัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี  จากการดำเนิน
โครงการเป็นระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ ผู้รายงานขออภิปรายผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
โครงการตามลำดับดังนี้ 
  1. เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีลพบุรี จำนวน ๒,๔๗๕ คน (นับจากครปูฐมวัยท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบในห้อง) 
ได้รับการดูแลและรับการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องมาจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ 
ครูปฐมวัยนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม ประชุม ไปดำเนินกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ 
โดยจัดท้ังหมด ๓ กิจกรรม ได้แก่ 
   ๑.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น
ในเด็ก 0-5 ปี โดยการใช้คู่มือ DSPM โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้ทำความร่วมมือกับงานส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในด้านวิทยากร สถานที่ และงบประมาณ 
สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมีหน้าที่ออกแบบหลักสูตร กิจกรรมที่ครูได้ฝึก ทดลองจริง ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย นิเทศติดตาม และกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการอบรม โดยจัดอบรมให้กับผู้บริหารหรือครูปฐมวัย
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในอำเภอเมืองลพบุรี รวม 56 แห่ง รวม 59 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.๒๕65 



๗๑ 
 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี หลักจากการอบรมผ่านไปในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี ติดตามการนำความรู้ที ่ได้จากการอบรมไปใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่รับผิดชอบ เนื ่องจาก
สถานการณ์ในช่วงนั้นยังมีการแพร่ระบาดในพื้นท่ี จึงให้โรงเรียนส่งภาพและคลิป VDO ผ่านช่องทางออนไลน์ google 
form ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๕ แห่ง ได้ส่งผลการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนกลุ่มเป้าหมายท่ีเหลือไม่สามารถ
ส่งได้เนื่องจากพื้นที่ของไดรฟ์ไม่สามารถรองรับได้ จึงรายงานเป็นไฟล์ผ่านกลุ่มไลน์จนครบทุกแห่ง จากการดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวพบว่า เด็กปฐมวัยจำนวน ๘๔๐ คน ได้รับการเฝ้าระวังและกระตุ้นพัฒนาการให้เป็นไปตามวัยครบทุกคน (ไม่นับรวม
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีรับประทานยาและมีบัตรรับรองจากแพทย์)  
   ๑.๒ การประชุมช้ีแจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือกระทำ “Integrated Child-Centerer Active Learning Project” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี ร ่วมกับทีมโค้ช ICAP ลพบุร ี ร ่วมกันขับเคลื ่อนโครงการดังกล่าวมาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาผ่านมา ๓ -๔ ปี 
เด็กปฐมวัยเริ่มเข้าระบบการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวคิดในการขยายพื้นท่ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ออกแบบกิจกรรม  
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ จึงเพิ่มโครงการนี้เป็นกิจกรรมหนึ่ง และดำเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เป็นหนังสือราชการถึงหน่วยงานทางการศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดสพป.ลพบุรี เขต ๑, 
สพป.ลพบุรี เขต ๒ และโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในพื้นที่ลพบุรีทุกแห่ง จากนั้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ได้สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในวันประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 64 ผ่านระบบ ZOOM เมื่อสิ้นสุดวันรับ
สมัคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้สรุปรายชื่อโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม ๒๐ แห่ง 
(สพป.ลพบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๖ แห่ง สช. จำนวน ๔ แห่ง) จากจำนวนและรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีจึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งบุคลากรเพื่อร่วมเป็นทีม
คณะทำงาน จากนั้นจัดทำเป็นประกาศแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็ก 
เป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ “ Integrated Child-Centered Active Learning Project” 
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และเชิญคณะทำงานตามประกาศประชุมนอกรอบเพื่อออกแบบ
การดำเนินกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ ๔ กิจกรรม คือ  
    ๑.๒.๑ ประชุมช้ีแจงโครงการให้กับผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ ในวันท่ี 11 มกราคม ๒๕65 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM  
    ๑.๒.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการโค้ชครูปฐมวัยให้กับคณะทำงาน ระหว่างวันท่ี 
24-26 มกราคม ๒๕65 ณ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 
    ๑.๒.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการช้ันเรียนปฐมวัยและการสาธิตการจัดประสบการณ์
สำหรับทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี ระหว่างวันที่ 3, 24-28 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม ๒๕65 ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพท่ี 50 และระหว่างวันท่ี 4, 8, 9, 10, 11 กุมภาพันธ์ ๒๕65 ณ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)  
    ๑.๒.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการช้ันเรียนปฐมวัยและการสาธิตการจัดประสบการณ์
สำหรับผู้บริหารและครูปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น ได้แก่  
     รุ่นที่ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวม เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ร.ร.วัดปากคลองบางคู้ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดชีแวะ, 
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง), โรงเรียนวัดตะลุง, โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์, โรงเรียนบ้านพรมทิน, 
โรงเรียนวัดหนองคู, โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์), โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ, โรงเรียนวัดเขาวงกฎ และโรงเรียน
พานิชธรรมิการาม  



๗๒ 
 

     รุ่นที่ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนกลางหรือโรงเรียนที่มีครูจัดการเรียนเรียน 
การสอนครบชั้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนโคกสำโรง, โรงเรียนวัดดงสวอง, โรงเรียนวัดเกตุ, โรงเรียนพิบูลปัทมาคม, โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา, 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา, โรงเรียนนารายณ์วิทยา และโรงเรียนเพ็ญพัฒนา 
    จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นพบว่า ผู้บริหารและครูปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายท้ัง ๒๐ แห่ง มีความ
พึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ 
“Integrated Child-Centerer Active Learning Project” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของ
เด็กปฐมวัยในห้องเรียนสูงที่สุด รองลงมาคือทีมโค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์, ทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี, กระบวนการจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียนของครูปฐมวัย และกระบวนการถอดบทเรียนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น นำเสนอ 
ได้ข้อยุติที่ถูกต้อง ชัดเจน มีเป้าหมายเดียวกัน ตามลำดับ จากการสอบถามผู้บริหารและครูปฐมวัยว่ามีความมั่นใจในการนำ
ความรู้ไปใช้ในระดับห้องเรียนได้จริงกับเด็กปฐมวัยท่ีโรงเรียนหรือไม่ พบว่า ผู้บริหารทุกคนเห็นความสำคัญพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือครูและร่วมมือกับทีมโค้ช ส่วนครูปฐมวัยทั้ง ๒๐ แห่ง รับผิดชอบเด็กปฐมวัยจำนวน ๒๘๕ คน ทุกคนมั่นใจว่า 
จะนำความรู้ และนำข้อคิดท่ีได้รับไปดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้น  
   ๑.๓ การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564  
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS) หลักสูตรนี้รองรับการขับเคล่ือนของ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลพบุรี เนื่องจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ลพบุรีไม่สมบูรณ์ มติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 ณ ห้องประชุมพระปรางค์
สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จึงเสนอให้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไข ทีมเลขาของคณะกรรมการฯ ทั้ง ๔ 
กระทรวง จึงได้นัดประชุมและออกแบบการทำงานร่วมกัน ได้ข้อสรุป ๒ กิจกรรม คือ 
    ๑.๓.๑ ผู้แทน/เลขานุการ 4 กระทรวงหลัก (พมจ.ลพบุรี, สถ.จ.ลพบุรี, สธ.ลพบุรี, ศธจ.ลพบุรี) 
ลงพื้นที่นิเทศติดตามพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ แนะนำ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกั น โดยสุ่มสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินอยู่ในระดับ D (ต้องปรับปรุง) และครอบคลุมทุกสังกัด โดยกำหนดลงพื้นท่ีระหว่างวันท่ี 
25-27 กรกฎาคม ๒๕65จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ครูนุค เนอสเซอรี่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด, โรงเรียนบ้าน
ห้วยสะอาด, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา, โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
ค่ายนารายณ์ศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 
    ๑.๓.๒ จัดประชุมชี ้แจงการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  (NCCS) โดย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด้านอาหารว่าง ๑ มื้อและ
เอกสารประกอบการอบรม ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และอง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สนับสนุนวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่าง รวมท้ัง
ภายหลังจากการอบรมแล้วให้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัย และช่วยเหลือสถานศึกษาให้ดำเนินการประเมิน
ตนเองในระบบ NCCS ให้สำเร็จ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูปฐมวัยหรือผู้แทนจากสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในพื้นท่ีลพบุรี ท่ีมผีลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ D (ต้องปรับปรุง) (ณ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จำนวน 
90 แห่ง โดยจัดประชุมวันเสาร์ท่ี 27 สิงหาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพท่ี 50  
    จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นพบว่า ผู้บริหารและครูปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๙๐ แห่ง 
รับผิดชอบเด็กปฐมวัย รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๐ คน มีผลประเมินตนเองในระบบ NCCS ในมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของ



๗๓ 
 

เด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีและดีมากทุกตัวบ่งช้ี แสดงว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ที ่สมวัย 
เป็นไปตามตัวบ่งช้ีทุกข้อ  
  ๒. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (สพด.) ในจังหวัดลพบุรีทุกสังกัด รวม 535 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจในการ
นำข้อมูลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าระบบ NCCS ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นขึ้นไป จำนวน ๕๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องมาจาก คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร) และรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุภกิณห์  แวงชิน) คณะกรรมการทุกท่าน และเลขานุการของหน่วยงานหลักในพื้นท่ีท้ัง ๔ 
กระทรวง ทำงานประสานสัมพันธ์ร่วมกันเป็นอย่างดี แต่ละหน่วยงานมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นช่วงการนำเข้าข้อมูลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เมื่อในที่ประชุมมีมติให้หาทางแก้ไขทีมเลขานุการทั้ง ๔ หน่วยงาน ได้นำมาวางแผนเพื่อการพัฒนา ลงพื้นท่ี
เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้การช่วยเหลือ แนะนำ นำมากำหนดกิจกรรมการประชุม ดังท่ีนำเสนอในข้อ ๑.๓  
  3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่โดย
บูรณาการทุกภาคส่วน และสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ เครือข่าย และจำนวน
บุคคล ๒๑๐ คน เนื่องมาจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดออกแบบกิจกรรมดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยสนับสนุนงบประมาณ TOPUP ให้ดำเนินงาน
จำนวนหนึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีจึงนำโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบลงมือกระทำ “ Integrated Child-Centerer Active Learning Project” มาออกแบบ
กระบวนการให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้กิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 
ซึ่งดำเนินการภายหลังการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒๐ แห่งแล้ว สอบถามความ
สมัครใจของโรงเรียนเพื่อให้ทีมโค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี และคณะทำงานท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ลงพื้นท่ีนิเทศในห้องเรียนโรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน ตามกระบวนการ ดังนี้ 
    วันที่ 1 ปรับแนวคิดด้านองค์ความรู้ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 เชื่อมโยง
หลักสูตรของสถานศึกษา และร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมของห้องเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรยีน
และกระบวนการจัดกิจกรรม ICAP  
    วันท่ี 1-3 ปรับสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกห้องเรียน ท่ีเน้นสุขอนามัย ห้องน้ำ อ่างล้างมือ ท่ีจัดเก็บ
แก้ว แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ช้ันวางรองเท้า ท่ีเก็บกระเป๋า มุมต่างๆ มุมส่งนิทาน ป้าย นาฬิกา ข้อตกลง กระดาษเช็คอิน 
กระดานวางแผน สัญลักษณ์ของเด็กเตรียมแผนการจัดประสบการณ์พร้อมส่ือ และเกมการศึกษา ฯลฯ 
    วันที ่ 4 ทีมโค้ช ICAP ขึ ้นสาธิตการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ ICAP โดยนัดเด็กมาโรงเรียน 
ส่วนผู้บริหาร ครูปฐมวัย และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี สังเกตการจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนทุก
คนร่วมสะท้อนพฤติกรรมครู (ทีมโค้ช ICAP) เด็ก และภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
    วันท่ี 5 ครูปฐมวัยในโรงเรียนท่ีรับนิเทศจัดกิจกรรมตามกระบวนการ ICAP ตามแผนการจัดประสบการณ์
ท่ีวางแผนตลอดท้ังวัน เมื่อเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกคนร่วมสะท้อนพฤติกรรมครูปฐมวัย เด็ก และภาพรวม
ของการจัดกิจกรรม  
   จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนสามารถดำเนินการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยกระบวนการ ICAP ได้จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้, โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริ
บำรุง), โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50, โรงเรียนวัดหนองคู, โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์), โรงเรียน
วัดชีแวะ, โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา โดยดำเนินการตั้งแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเหลือยังคงได้รับการนิเทศตามกระบวนการด้วยงบประมาณของโรงเรียน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเกตุ, โรงเรียนวัดเขาวงกฎ และโรงเรียนพิบูลปัทมาคม การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 
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ในการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ทีมโค้ช ICAP โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ทุกคน จะอยู่ในพื้นท่ี (ห้องเรียน) ครบท้ัง ๕ 
วัน ส่วนทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรีและคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง จะหมุนเวียนและสลับปรับเปลี่ยนกันลงพื้นที่วันละ 
๑-๒ คน ของกระบวนการในวันท่ี ๑-๓ เพื่อช่วยเหลือทีมโค้ช ICAP ส่วนวันท่ี ๔-๕ จะลงมาช่วยกันอย่างน้อยโรงเรียน
ละ ๓-๕ คนเพื่อช่วยนำกระบวนการและสังเกตการสอนของครูในวันที่ ๕ เนื่องจากเป็นครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ 
มีภาระงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น กิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ 
ICAP ช่วยทำให้เครือข่ายหน่วยงานและเครือข่ายบุคคลมีเป้าหมาย ความเข้าใจ ร่วมมือกันทำงานจนเกิดผลดีกับโรงเรียน 
เด็กมีความสุขท่ีได้มาโรงเรียน รวมท้ังเป็นท่ียอมรับของผู้บริหาร ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง ชุมชน ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน 
  ๔. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดทุกข้อ เนื่องมาจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้รับ
งบประมาณ TOPUP จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์) 
มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเชิงบูรณาการ เข้าร่วมการประชุมในบอร์ดคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัดลพบุรีด้วยตนเองทุกครั้ง ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านบอร์ดคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดลพบุรี สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ในวันประชุมผู้บริหารและเพื่อนครูในจังหวัดลพบุรีประจำเดือน  
ช่วยประสานหน่วยงานและเครือข่ายอื ่นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงพยาบาลพระนารายณ์ 
โรงพยาบาลท่าวุ ้ง เปิดโอกาสให้บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการโครงการตามวัตถุประสงค์ที ่วางไว้  
เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ไว้วางใจให้ศึกษานิเทศก์ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนและเครือข่าย
การทำงานท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปล่ียนวิธีการส่งเสริม พัฒนา และจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี โดยใช้ช่ือว่า งานสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัด
ลพบุรี” เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งส้ิน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย และคณะทำงานจากหน่วยงานทาง
การศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรีโดยมีกิจกรรมดำเนินงาน ๓ กิจกรรม คือ  
   4.1  จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Integrated Child-Centered 
Active Learning Project) ของโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ และโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50 
   4.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยนายทรงกต เอี ่ยมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ สพป.ลพบุรี เขต 1 และด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย โดยนางหทัยชนก ราชบรรเทา ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี 50   
   4.3  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารและครูท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี และทีมโค้ชปฐมวัยลพบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การเปิดโอกาสให้พื ้นที่ออกแบบกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ รวมทั้งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณ TOP UP ส่งผลให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจน มีการแลกเปล่ียนแนวคิดเพื่อร่วมกันพัฒนาท่ีเอื้อประโยชน์ถึงตัวเด็กอย่างสูงสุด รวมท้ัง
ได้รับความร่วมมือ เปิดใจ สนับสนุนงบประมาณ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แม่ครัว ภารโรง  ตลอดจนผู้นำชุมชน ที่สำคัญที่สุด 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล พัฒนา จากครูปฐมวัยที่เปิดใจรับองค์ความรู้จากทีมงาน 
 ๒. ควรโอนงบประมาณมาเต็มจำนวน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
หรือแนวทางที่กำหนดไว้ หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์หรือมีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น สำนักงาน/
ผู้รับผิดชอบโครงการก็สามารถตัดสินใจได้สะดวกและเกิดความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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 ๓. การลงพื้นท่ีร่วมกันระหว่างผู้แทน ๔ กระทรวงหลัก ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาการขับเคลื ่อน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ (NCCS) และสามารถช่วยเหลือ ส่งต่อ บริหารจัดการกับปัญหาท่ีแต่ละหน่วยงานนำมาร่วมกันคิด
และลงมือทำได้ 
 ๔. กระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความชัดเจนในการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาใช้เป็น
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด (สพฐ. สช.) เนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติมีกระบวนการจัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ท้ัง ๓ คณะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนพัฒนาต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานคุณภาพปฐมวัยอาเซียน ที่สำคัญ
ช่วยลดภาระงานของครูและการประเมินตนเอง (SAR) ทีซ้่ำซ้อนของโรงเรียนด้วย 
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 จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/08/.pdf. 
 

https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/7157-mou-7.html
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/12.pdf
https://moe360.blog/2021/03/01/national-reform-plans/
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๘๕ 
 

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
แบบลงมือกระทำ “Integrated Child-Centered Active Learning Project”  

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM เม่ือวันที่ 11 ม.ค. 65 

 

 



๘๖ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เร่ือง การเฝ้าระวัง การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นในเด็ก 0-5 ปี  
โดยการใช้คู่มือ DSPM วันที่  27 เมษายน ๒๕65 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 

 

 

 

 



๘๗ 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 64  
ผ่านระบบ ZOOM (วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕64) 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

การประชุมชี้แจงการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (NCCS)  

วันเสาร์ที่ 27 สงิหาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50  
 

 
 



๘๙ 
 

การลงพื้นที่นิเทศติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก  
(พมจ.ลพบุรี, สถ.จ.ลพบุรี, สธ.ลพบุรี, ศธจ.ลพบุรี) ระหว่างวันที่ 25, 27 กรกฎาคม ๒๕65 

 

 



๙๐ 
 

การลงพื้นที่นิเทศติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก  
(พมจ.ลพบุรี, สถ.จ.ลพบุรี, สธ.ลพบุรี, ศธจ.ลพบุรี) ระหว่างวันที่ 25, 27 กรกฎาคม ๒๕65 

 

 



๙๑ 
 

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 

 

 



๙๒ 
 

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 

 

 



๙๓ 
 

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ ICAP 

 

 



๙๔ 
 

การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี” 
เม่ือวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ลพบุรีอินน ์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 



๙๕ 
 

การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี” 
เม่ือวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ลพบุรีอินน ์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

 



๙๖ 
 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา  
 นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
 นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ  รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 
คณะทำงาน  
 นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 นางกมลทิพย์  เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางวรรณิดา  เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางพชรณัฏฐ์  อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 สิบเอกมนตรี  พ่วงวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางสมคิด  สังวรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นายวิชัย  ประสงค์เศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
 นางมณีรัตนา  พิภิตไพจิตร ศึกษานิเทศก์  
 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน  
 นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 
พิมพ์และจัดรูปเล่ม  
 นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 



 




