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1.การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สอดคล้องกับเรื่องใด 
ก. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ง. ถูกทุกข้อ 
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรส าหรับสถานศึกษา สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย น าไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร ที่ก าหนดเป้าหมายท่ีจะให้เกิดขึ้น 
ด้านใดไม่ใช่ 
ก. ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ข. เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย 
ค. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
ง. มีจิตส านักในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3.ใครเป็นผู้จัดท า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ก. กระทรงศึกษาธิการ 
ข. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ง. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. ใครเป็นลงนามประกาศใช้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ก. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
ข. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 
ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 
5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงนามประกาศใช้วันที่เท่าไหร่ 
ก. 3 สิงหาคม 2560 
ข. 5 สิงหาคม 2560 
ค. 9 สิงหาคม 2560 
ง. 12 สิงหาคม 2560 
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6. หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เริ่มใช้ในปีการศึกษาใด 
ก. เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2560 
ข. เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 
ค. เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562 
ง. เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2563 
7.ข้อใดหมายถึงปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
ก. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  3 ปี  บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม  
ข. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5 ปี  บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม 
ค. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  6 ปี  บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม 
ง. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  7 ปี  บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม 
8. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม หมายถึงข้อใด 
ก. วิสัยทัศน์ 
ข. หลักการ 
ค. จุดหมาย 
ง. สมรรถนะ 
9.หลักการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีกี่ข้อ 
ก. 3 ข้อ 
ข. 5 ข้อ 
ค. 7 ข้อ 
ง. 9 ข้อ 
10.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน หมายถึงหลักการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ข้อใด 
ก. ข้อที่ 1   ข. ข้อที่ 2 
ค. ข้อที่ 4  ง. ข้อที่ 5 
11.หลักการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ข้อที่ 4 หมายถึงข้อใด 
ก. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
ข. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย  
ค. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ง. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน  
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12.จุดหมาย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี มีกี่ข้อ 
ก. 3 ข้อ 
ข. 4 ข้อ 
ค. 6 ข้อ 
ง. 9 ข้อ 
13 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง จุดหมาย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
ก. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
ข. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 
ค. มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ง. มีทักษาการใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
14.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี แบ่ง
ออกเป็นกี่ด้าน  
ก. 4 ด้าน 
ข. 5 ด้าน 
ค. 6 ด้าน 
ง. 7 ด้าน 
15.หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้าน
ใดไม่ใช่ 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ค. พัฒนาการด้านสังคม 
ง. พัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
16. ช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมกับวัย หมายถึงพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ค. พัฒนาการด้านสังคม 
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
17. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย หมายถึงพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ค. พัฒนาการด้านสังคม 
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
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18.จุดหมาย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี มีกี่ข้อ 
ก. 3 ข้อ 
ข. 4 ข้อ 
ค. 6 ข้อ 
ง. 9 ข้อ 
19.มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี 
มีกี่มาตรฐาน  
ก. 4 มาตรฐาน 
ข. 8 มาตรฐาน 
ค. 10 มาตรฐาน 
ง. 12 มาตรฐาน 
20.พัฒนาการด้านร่างกาย มีกี่มาตรฐาน 
ก. 2 มาตรฐาน 
ข. 3 มาตรฐาน 
ค. 4 มาตรฐาน 
ง. 5 มาตรฐาน 
21.พัฒนาการ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3-6 ปี พัฒนาการใดที่มี 4 มาตรฐาน 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ค. พัฒนาการด้านสังคม 
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
22.มีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงพัฒนาการด้านใด 
ก. พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ค. พัฒนาการด้านสังคม 
ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
23. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
หมายถึง มาตรฐานใด 
ก. มาตรฐานที่ 1 
ข. มาตรฐานที่ 2 
ค. มาตรฐานที่ 3 
ง. มาตรฐานที่ 4 
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24.มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกก าลัง
กาย มีกี่ตัวบ่งช้ี  
ก. 3 ตัวบ่งชี้  ข. 4 ตัวบ่งชี้ 
ค. 5 ตัวบ่งชี้  ง. 6 ตัวบ่งชี ้
25. ประหยัดและพอเพียง หมายถึง ตัวบ่งช้ี มาตรฐานใด  
ก. มาตรฐานที่ 4 
ข. มาตรฐานที่ 6 
ค. มาตรฐานที่ 8 
ง. มาตรฐานที่ 10 
26.การจัดเวลาเรียน จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1-3 ปีการศึกษา โดยประมาณ โดยมีเวลาเรียน
ต่อ 1 ปีการศึกษา ตามข้อใด 
ก. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  160 วัน ต่อ 1 ภาคเรียน  
ข. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  160 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
ค. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  180 วัน ต่อ 1 ภาคเรียน 
ง. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  180 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
27.การจัดเวลาเรียน จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1-3 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาเรียนต่อ
วันตามข้อใด 
ก. ไม่น้อย 5 ชั่วโมง  
ข. ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
ค. ไม่มาก 5 ชั่วโมง 
ง. ไม่มากกว่า 5 ชั่วโมง 
28. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กอายุ 3-4 
ปี มีความสนใจประมาณกี่นาที  
ก. 5-8 นาที  
ข. 8-12 นาที  
ค. 12- 15 นาที  
ง. 15-20 นาที  
29. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กอายุ 4-5 
ปี มีความสนใจประมาณกี่นาที 
ก. 5-8 นาที  
ข. 8-12 นาที  
ค. 12- 15 นาที  
ง. 15-20 นาที  
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30. ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กอายุ 5-6 
ปี มีความสนใจประมาณกี่นาที 
ก. 5-8 นาที  
ข. 8-12 นาที  
ค. 12- 15 นาที  
ง. 15-20 นาที  
31.กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องกันนานเกินกี่นาที 
ก. 10 นาที  
ข. 15 นาที 
ค. 20 นาที 
ง. 30 นาท ี
32. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กเลือกตัดสินใจ คิดแก้ไขปัญหา คิด
สร้างสรรค์ ควรใช้เวลาประมาณกี่นาที  
ก. 20-30 นาที  
ข. 30-40 นาที 
ค. 40-50 นาที 
ง. 40-60 นาที 
33. การประเมินพัฒนาการ เด็ก อายุ 3-6 ปี ควรยึดหลักดังต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่  
ก. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
ข. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ค. ประเมินพัฒนาการเด็กพร้อมกับผู้ปกครองร่วมประเมินทุกครั้ง 
ง. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
34.การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้าง 
ก. คูม่ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ข. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
ง. ถูกทุกข้อ 
35.การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการระดับศึกษาปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้สอน
ระดับปฐมวัย ควรด าเนินการขั้นใดเป็นอันดับแรก 
ก. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ข. พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ค. จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักครูผู้สอน 
ง. จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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1. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
2. ตอบ ง. มีจิตส านักในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3.ตอบ ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ตอบ ก. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
5. ตอบ ก. 3 สิงหาคม 2560 
6. ตอบ ข. เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 
7. ตอบ ค. การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  6 ปี  บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม 
8. ตอบ ข. หลักการ 
9. ตอบ ข. 5 ข้อ 
10. ตอบ ก. ข้อที่ 1  
11. ตอบ ค. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
12. ตอบ ข. 4 ข้อ 
13 ตอบ ง. มีทักษาการใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
14. ตอบ ก. 4 ด้าน 
15. ตอบ ง. พัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
16. ตอบ ค. พัฒนาการด้านสังคม 
17. ตอบ ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
18. ตอบ ข. 4 ข้อ 
19. ตอบ ง. 12 มาตรฐาน 
20. ตอบ ก. 2 มาตรฐาน 
21. ตอบ ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
22. ตอบ ค. พัฒนาการด้านสังคม 
23. ตอบ ข. มาตรฐานที่ 2 
24. ตอบ ข. 4 ตัวบ่งชี้ 
25. ตอบ ข. มาตรฐานที่ 6 
26.ตอบ ง. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  180 วัน ต่อ 1 ปีการศกึษา 
27.ตอบ ข. ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
28. ตอบ ข. 8-12 นาที  
29. ตอบ ค. 12- 15 นาที  
30. ตอบ ง. 15-20 นาที  

เฉลย ข้อสอบ หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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31. ตอบ ค. 20 นาท ี
32. ตอบ ง. 40-60 นาท ี
33. ตอบ ค. ประเมินพัฒนาการเด็กพร้อมกับผู้ปกครองร่วมประเมินทุกครั้ง 
34. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
35. ตอบ ก. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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