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ค ำน ำ 
 

 

 ต าราการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เป็นต าราที่จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการเรียนในรายวิชา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Educational Curriculum for Early Childhood) รหัสวิชา EA10318 
จ าแนกเนื้อหาเป็นบทเรียนที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งการจัดท าต าราฉบับนี้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ – ต ารา ผลงานวิจัยและจากประสบการณ์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วน ามาเรียบเรียง เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนและเป็นแนวทางในการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ได้น ามาใช้ในการอ้างอิงและ
เรียนเรียงเป็นหนังสือ-ต าราฉบับนี้ และขอขอบพระคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ
และก าลังใจในการจัดท าต าราฉบับนี้จนส าเร็จ และหากท่านที่น าต าราฉบับนี้ไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะ
ที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนมีความยินดีที่จะน้อมรับและน าค าแนะน าเหล่านั้นมาพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขให้ต าราฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ธีรภรณ์  ภักด ี

เมษายน 2560 
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สารบัญ 
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 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 46 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 47 
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รูปภาพที่  1.2 การประชุมผู้บริหารภายในสถานศึกษา 8 

รูปภาพที่  1.3 การประชุมกลุ่มย่อยของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 9 
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รูปภาพที่  1.7 การวาดภาพความต้องการของเด็ก 12 

รูปภาพที่  1.8 การสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 14 

รูปภาพที่  1.9 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 15 

รูปภาพที่  1.10 เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 19 

รูปภาพที่  2.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร   28 
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บทท่ี  1 

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาปฐมวัย 
 
 

 สถานศึกษาปฐมวัยเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจ
หน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือน าไปเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนั้นในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย สถานศึกษาจ าต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาปฐมวัยดังนี้ 
 

การเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 การเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรมีความหมาย ดังนี้ 
 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของ เตรียมพฺร้อม หมายถึง  
ค าแสดงกิริยาร่วมกัน เช่น ร้องเพลงพร้อมกัน ปรบมือพร้อมกัน หรือในเวลาเดียวกัน เช่น ไปพร้อมกัน  
ถึงพร้อมกัน โดยปริยายหมายความว่า ครบครัน เช่น งามพร้อม ดีพร้อม เตรียมพร้อม เสร็จ เช่น พร้อมแล้ว 
 พฺร้อม หมายถึง เตรียมครบถ้วน เช่น พร้อมแล้ว ลูกค าของ "พร้อม" คือ พร้อมญาติ พร้อมพรัก 
พร้อมพรั่ง พร้อมมูล พร้อมสรรพ พร้อมหน้า พร้อมหน้าพร้อมตา พร้อมเพรียง พร้อมใจ 
 จากความหมายตามพจนานุกรม อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้  
 เตรียมพร้อมเป็นสภาวะที่บุคคลพร้อมด้วยประการทั้งปวงที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์
ที่สุด ด้วยการเตรียมร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เตรียมสติและปัญญา  เพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่มี
สิ่งใดเป็นอุปสรรค ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท าสิ่งๆนั้น  การเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมเช่นกัน  
เป็นการสร้าง ความมั่นใจในตนเอง สร้างทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ในสังคมและ ลดความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตต่อไป 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 โจนส์และนิมโม (Jones & Nimmo, 1994) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใน 

ชั้นเรียน ดังนี้ 
 1. การเล่นของเด็ก ค าถาม และความคิดเห็น 
 2. ความสนใจของครูและผู้ใหญ่รอบตัวเด็ก 
 3. สิ่งของ เหตุการณ์ และบุคคลต่างๆรอบตัว 
 4. ระดับพัฒนาการตามอายุของเด็ก 
 5. ครอบครัว และวัฒนธรรมของเด็ก 
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 6. ประเด็นที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ต่างๆในชั้นเรียน เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า หลักสูตรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างครู เด็ก 
และผู้ปกครอง ซึ่งครูและเด็กจะร่วมกันคิด เกิดจากการสนทนา สะท้อนความคิดระหว่างครูผู้สอน  
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กหลักสูตรที่เหมาะสมกับพัฒนาการมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี งานวิจัย 
และประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก เช่น หลักสูตรส าหรับเด็กวัย 4-5 ปี  
จะสอดคล้อง กับพัฒนาการและความต้องการพื้นฐานของเด็กวัยดังกล่าว หรือหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 
6 ปี จะมีเทคนิควิธีการสอน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีแตกต่างจากการสอนเด็กวัย 4-5 ปี เป็นต้น  
 กอร์ดอน และวิลเลี่ยม – บราวน์ (Gordon & Williams – Browns, 1995) กล่าวว่า มีวิธีการ
มากมายที่ครูสามารถใช้ในการวางแผนหลักสูตร วิธีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในชั้นปฐมวัย
คือ การพัฒนาหลักสูตรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อว่า หลักสูตรหมายถึงทุกสิ่ง 

ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน หลักสูตรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนพัฒนามาจากการส ารวจสิ่งที่เด็กสนใจ และต้องการ  

ที่จะเรียนรู้ ตลอดถึงมีความหมายต่อตัวเด็ก การเรียนรู้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก อาจมี
การสนทนากันระหว่างสิ่งที่เด็กสนใจ และสิ่งที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจึงไม่ใช่หลักสูตรที่มาจากความสนใจของเด็กเพียงอย่าง
เดียว ในทางตรงกันข้าม ครู พ่อแม่ และผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนหลักสูตรด้วยเช่นกัน 

 นภเนตร ธรรมบวร, (2549 : 45-50) กล่าวว่า การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับ 

เด็กปฐมวัย การเรียนรู้จ าเป็นต้องมีความหมายต่อตัวเด็ก และสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของเด็ก  

การเรียนรู้จะมีความหมายต่อตัวเด็ก เมื่อเด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ หรือ
เชื่อมโยงกันได้ และการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ หลักสูตรการเรียนการสอนควรยืดหยุ่นได้ 
และตอบสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน หัวใจส าคัญของการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอยู่ที่
ความสามารถของครูในการบูรณาการความสนใจ และความต้องการของเด็กแต่ละคน ความรู้เกี่ยวกับ  

การพัฒนาเด็ก ปรัชญา การสอนของครู บริบทที่โรงเรียนตั้งอยู่ รวมตลอดถึงการประเมินผลเข้าด้วยกัน 
วิธีการที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 3 วิธี ดังนี้  
 1. กรอบการสอน (written plans) เป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรโดยเฉพาะครูที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน กรอบการสอนเสมือนกับโครงร่างของ
หลักสูตรที่ครูต้องปฏิบัติตามซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมการเรียนต่างๆจุดประสงค์ส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก 
กระบวนการหรือวิธีสอน ความรับผิดชอบของครู รวมตลอดถึงระยะเวลาที่ใช้ในการสอน การวางแผน
หลักสูตรโดยใช้กรอบการสอนอาจวางแผนเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนก็ได้ 
 2. การวางแผนโดยก าหนดจุดประสงค์ (planning by objectives) การวางแผนโดยก าหนด
จุดประสงค์เป็นวิธีการในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าการเขียนกรอบการสอน  
เพราะสามารถน าไปสู่การเขียนแผน (lesson plans) ได้มักจะเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (behavioral 
objectives) ซึ่งหมายถึงความคิดรวบยอดของเด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แผนการสอน 

จะรวมถึงพฤติกรรมของเด็กที่สังเกตได้เพ่ือให้ครูทราบว่าจุดประสงค์ที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย 
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 3. การวางแผนโดยใช้หลักสูตรใยแมงมุม หลักสูตรใยแมงมุมหรือเรียกว่าแผนความคิด (mind 
mapping) เป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการพัฒนาแผนผัง (diagram) หลักสูตรใยแมงมุมสามารถเป็น
เครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยจะบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรใยแมงมุม ดังนี้ 
  3.1 การระดมสมอง (brainstorming) เป็นการน าความรู้ที่มีออกมาใช้ อาจใช้ความคิดของ
ครูเพียงคนเดียงหรืออาจมีการระดมสมองร่วมกับเด็ก การระดมสมองเกิดขึ้นหลังจากครูทราบหน่วย
การเรียนรู้หรือหัวข้อการเรียนแล้ว  
  3.2 การจัดกลุ่ม (grouping) เป็นการจัดกลุ่มความคิด หรือค าถามที่ได้จากการระดม
สมองโดยกลุ่มที่มีความคิดหรือค าถามคล้ายกันจะอยู่กลุ่มเดียวกัน หลังจากนั้น ครูจะใส่หัวข้อย่อยของ 

แต่ละกลุ่ม 
  3.3 การแบ่งปัน (sharing) ครูอาจน าค าถาม หรือกลุ่มความคิดของเด็กมาพูดคุยใน
ระหว่างเพื่อนครูและมีการจัดหัวข้อย่อยโดยอาจมีการเพ่ิมเติมในบางหัวข้อที่ครูเห็นว่าจ าเป็นส าหรับเด็ก 
  3.4 การสร้างหลักสูตรใยแมงมุม คือการน าความคิดของครูและเด็กรวมตลอดถึงหน่วย
การมาสร้างหลักสูตรใยแมงมุม 
 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้มีการด าเนินการมาเป็นเวลานับสิบปีตั้งแต่
ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ระบุว่า 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรแกนกลางในทุกระดับ  
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ และการแระกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้สาระ
ดังกล่าวเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 
ควรเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยสิ่งส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรอยู่ที่ความสามารถของครูในการบูรณาการความความสนใจของเด็ก ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็ก และปรัชญาทางการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรที่เหมาะสมกับพัฒนาการไว้ดังนี้ 
 1. ความเหมาะสมของอายุ (age appropriateness) สิ่งที่ส าคัญประการแรกที่ครูควรให้
ความส าคัญ คือ อายุของเด็กในชั้นเรียน ถ้าในชั้นเรียนมีเด็กที่อายุไล่เลี่ยกันเรียนด้วยกันย่อมมีความ
ต้องการแตกต่างจากชั้นเรียนที่มีเด็กต่างอายุเรียนรวมกัน ด้ว ยเหตุนี ้ การวางแผนหลักสูตรควรมี
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของแต่ละช่วงอายุ และประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายสอดคล้องกับ (นุฎชฎา ภัทรพฤฒานนท ,2549) ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

คละอายุของครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การควบคุมชั้นเรียน และการสงเสริมเด็กรายบุคคล และเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบคละอายุ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณท างานและจ านวนเด็กที่รับผิดชอบ
ของครู การจัดการเรียนการสอนแบบคละอายุของครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยรวมจะเนนสงเสริมเด็ก
รายบุคคลเปนอันดับแรก รองลงมาเปนการควบคุมชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
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คละอายุมีการปฏิบัติต่ าสุด ใชวิธีการจัดการเรียนการสอน การควบคุมชั้นเรียน และการสงเสริมเด็ก
รายบุคคล จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณท างาน  
 2. ความเหมาะสมของเด็กแต่ละช่วงวัย ( individual appropriateness) ถึงแม่ว่ารูปแบบ 

การเจริญเติบโตของเด็กจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ช่วงเวลาในการพัฒนาของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น ในการวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนส าหรับเด็ก ครูจ าเป็นต้องศึกษาความสนใจ ความสามารถ 
และภูมิหลังของเด็ก ครูควรก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ส าหรับเด็กแต่ละคน 

 3. ครอบครัวและวัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอนควรค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างครอบครัว และวัฒนธรรมของเด็ก ขณะเดียวกัน ก็ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวใน 

การจัดการเรียนรู้ของเด็กให้มากที่สุดสอดคล้องกับ (จิตรา วิเชียร, 2551) ได้ศึกษาลักษณะโปรแกรม
การศึกษาปฐมวัยที่ผู้ปกครองต้องการ โดยจ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ปกตรองเด็กปฐมวัยจ านวน 300 คน จากโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและรงเรียนเอกชน พบว่า ลักษณะโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่ผู้ปกครอง
ต้องการมากที่สุด คือ ให้เด็กมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองต้องการให้เด็กเรียนรู้ มารยาทความเป็นไทย 
สร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ดี วิธีการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองต้องการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบเปิดโอกาสให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น กิจกรรมเสริมโปรแกรม ผู้ปกครองต้องการ
การสอนภาษาต่างประเทศ ด้วยเจ้าของภาษา และควรมีกิจกรรมสร้างเสริมความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก  
 4. ค่านิยมของครู (Teacher values) ค่านิยมของครู หรือสิ่งครูให้คุณค่าจะส่งผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการวางแผนหลักสูตร การเรียนการสอน ดังนั้น ครูจึงควรตรวจสอบความสนใจ ความเชื่อ 
ค่านิยม และปรัชญาการศึกษาของตนอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรควรมีพ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นทางวิชาการและ
งานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
  2. เนื้อหาและหลักสูตรควรมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ระยะยาว อันได้แก่ การพัฒนาเด็กทั้ง   
4ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และภาษา ขณะเดียวกันก็ควรมุ่งเตรียมเด็กให้เป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
  3. หลักสูตรควรประกอบด้วยพัฒนาการด้านความรู้ และความเข้าใจในการบวนการทักษะ 
รวมตลอดถึงทัศนคติ 
  4. หลักสูตรควรประกอบด้วยเนื้อหาอย่างกว้างๆ ซึ่งสัมพันธ์และมีความหมายต่อตัวเด็ก 
  5. วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรควรมีพ้ืนฐานอยู่บนความจริงและเหมาะสม
กับกลุ่มเด็กท่ีจะใช้หลักสูตรนั้นๆ 



5 

 

  6. เนื้อหาของหลักสูตรควรสะท้อนความต้องการ และความสนใจของเด็กแต่ละคนในกลุ่ม 
ขณะเดียวกัน หลักสูตรควรครอบคลุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างๆ สื่อการสอน เทคนิคการสอน
เพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กทั้งในเรื่องประสบการณ์ ความพร้อม และวิธีการเรียนรู้  
แบบต่างๆ 
  7. หลักสูตรควรค านึงถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของเด็ก 
รวมตลอดถึงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัว 
  8. การพัฒนาหลักสูตรควรมีพ้ืนฐานบนสิ่งที่เด็กรู้ หรือสามารถท าได้เพ่ือให้เด็กเกิดความ
มั่นใจในการเรียนรู้ของตน และสามารถพัฒนาทักษะ และความคิดรวบยอดใหม่ๆได้ 
  9. หลักสูตรควรวางกรอบความคิดส าหรับเด็กเพ่ือว่าเด็กจะได้พัฒนาสติปัญญาไปในทิศทาง
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
  10. หลักสูตรควรยืดหยุ่นได้โดยผู้สอนสามารถสอนแบบหน่วยการเรียน ขณะเดียวกันก็
สามารถบูรณาการเนื้อหาต่างๆเข้าด้วยกัน 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเด็กมีลักษณะส าคัญคือ ค านึงถึงความเหมาะสม
ของอายุของเด็ก ความแตกต่างระหว่างครอบครัว และวัฒนธรรมของเด็ก ความสนใจ ความเชื่อ ค่านิยม 
และปรัชญาการศึกษา น าสภาพที่เป็นปัญหา จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์หลักสูตรและก าหนด
สาระการเรียนรู้ สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรแกนกลาง กล่าวคือต้อง
ยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระและกระบวนการเรียนรู้ห รือ
กระบวนการจัดประสบการณ์ที่จัดให้กับเด็ก จะเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กที่จัดไว้ในหลักสูตรนั้นจะต้องสอดคล้องตามความถนัดและความสนใจ
ของเด็กปฐมวัย 

 กระบวนการสร้างหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้เสนอกระบวนการสร้างหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 เต็มสิริ เนาวรังสี, (2540:138-139) ส าหรับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  
มีล าดับขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหรือสังคม ข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้ ดังนี้ 
   1.1 ข้อมูลด้านความต้องการด้านการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาของชุมชนว่าต้องการ
ให้มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในกลุ่มใด เช่น ระดับอายุ 3-6 ปี หรือ 4-6 ปี หรือ 5-6 ปี และ
ลักษณะที่ชุมชนต้องการให้เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการพัฒนาว่าต้องการให้เด็กพัฒนาในลักษณะใด
จึงสอดคล้องกับทิศทางที่ชุมชนต้องการ 
   1.2 ข้อมูลด้านสังคมของชุมชน รวมถึงสภาพด้านความเป็นอยู่วิถีชีวิต ลักษณะสภาพ
ท้องถิ่นของชุมชน สภาพทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน อาจรวมถึงสภาพปัญหาด้านสังคมของชุมชนด้วย 
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เพราะสภาพปัญหาที่ปรากฏจะอยู่เป็นภาพสะท้อนถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาโปรแกรมการศึกษาให้
เหมาะสมกับเด็กเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
   1.3 ข้อมูลด้านสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาจะต้อง
มีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนมาร่วมประกอบพิจารณาด้วย จะน ามาสู่การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ
ที่พอเหมาะทางเศรษฐกิจ การหาแหล่งสนับสนุนเพื่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโปรแกรมการศึกษา 
   1.4 ข้อมูลทางด้านนโยบายทางการศึกษาของรัฐที่มีความต้องการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยศึกษาและเป้าหมายของรัฐ โดยเฉพาะเป้าหมายหลักของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 
เมื่อเด็กเข้าสู่การใช้โปรแกรมนี้แล้วจะมีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายของรัฐ 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์หลักสูตรระดับปฐมวัยที่ก าหนดให้ใช้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ได้
ก าหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ใช้ในสถานปฐมวัยในหลายๆหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่ก าหนดไว้
เป็นหลักสูตรกลาง หรือหลักสูตรระดับชาตินั้นเป็นการพัฒนาขึ้นมาโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับชาติ และได้ระบุไว้ว่าหลักสูตรที่เกิดขึ้นมานี้ จะน าไปใช้ควรมีคณะกรรมการหลักสูตรในระดับท้องถิ่น
และในระดับโรงเรียน จึงสามารถปรับหลักสูตรไปเป็นโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมในชุมชนได้ 
 ขั้นที่ 3 การก าหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย ในหลักสูตรหรือแนวการ
จัดประสบการณ์โดยทั่วไปจะระบุถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้ว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดบุคลิกภาพเช่นไร 
หรือได้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาตนเองอย่างไร น าหลักสูตรดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
จุดมุ่งหมายตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ 
 พัฒนา ชัชพงศ์, (2541:44) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆของสังคม 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกเนื้อหาที่น ามาสอน 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดเรียงล าดับเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 5 คัดเลือกประสบการณ์/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดเรียงล าดับประสบการณ์/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 7 ก าหนดวิธีการประเมินผล และแนวปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการสร้างหลักสูตรเพ่ือท า
ให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการตามวัยที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน โดยใช้
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 
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การเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในสถานศึกษาปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของบุคคลากรภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, (2560:42) กล่าวถึง การสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ชุมชน 

ด้วยการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจและเห็นความส าคัญ น าสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับ ตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมมือกันจัดท าและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโดยศึกษาเอกสารหลักสูตรและคู่มือ
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ถวิล อรัญเวศ (2560) กล่าวว่า กรรมการสถานศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพราะกรรมการมาจาก
หลายภาคส่วนทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์ และผู้แทนองค์กรชุมชน  และจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 300 คน  
มีกรรมการสถานศึกษา ได้ 9 คน และโรงเรียนมีนักเรียนเกิน 300 คน มีกรรมการสถานศึกษาได้ 15 คน
ฉะนั้น การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดคณะกรรมการ
สถานศึกษาก็มีส่วนส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดัน จึงฝากให้ผู้เป็นกรรมการสถานศึกษา ได้ท า
หน้าที่ตามบทบาทของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เมื่อทุกฝ่ายท าหน้าที่ของตนดีแล้ว คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และปัจจัยสนับสนุน
คือผู้ปกครอง หมู่บ้าน วัด และชุมชน ดังแสดงรูปภาพที่1.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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 2. เตรียมความพร้อมของผู้บริหาร 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก [เข้าถึงวันที่ 28 มิถุนายน 
2560] ได้บัญญัติไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่งของรัฐและเอกชน  
  “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 จากความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 เตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาก้าวสู่โลกการศึกษาใน
ศตวรรษที่21 ควรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร การจัดกระบวนในการท าโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามหลักวิชาการ มีวิธีการ การใช้กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการจัดท าโครงสร้างการบริหาร 
การศึกษา โดยยึดหลักของการ มีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเน้นระบบการ
กระจายอ านาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลาง กระแส แห่งความเป็น 
โลกาภิวัฒน์ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังแสดงรูปภาพที่1.2 การประชุมผู้บริหารภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.2 การประชุมผู้บริหารภายในสถานศึกษา 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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 3. เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน 

  ธีรศักดิ์ อัครบวร (2541: 4) กล่าวว่า ครูในปัจจุบันนี้แตกต่างจากอดีต เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ในอดีต ค าว่าครูเป็นต าแหน่งหน้าที่หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงใน
สังคมและการด าเนินชีวิต ดังจะเห็นได้จากส านวนไทยต่างๆ เช่น ศิษย์มีครู ฝีมือชั้นครู หรือพ่อครู แม่ครู ค า
เหล่านี้ค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย ในปัจจุบันนี้ค าว่าครูจึงค่อนข้างจะหมายถึง อาชีพประการหนึ่งใน
สังคมมากกว่าจะหมายถึงบุคคล หรืออาชีพของบุคคลซึ่งยกย่องกันว่าเป็นปูชนียบุคคล 
  จากธีรศักดิ์ อัครบวร (2541: 4) อธิบายเพ่ิมเติมได้ดังนี้ 
 เตรียมความพร้อมของครูผู้สอนครูนอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วครูในยุคศตวรรษที่ 21 
ควรเตรียมความพร้อมปรับวิธีการ กระบวนการเรียนการสอนให้ทันโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้า และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ครูควรมีการ
น าเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในชั้นเรียน เพ่ือค้นหาค าตอบให้กับผู้เรียน เมื่อผู้เรียนถาม
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูก าลังสอน หรือน าข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุย โดยที่ครูตอบไม่ได้ หรือไม่เคยรู้มา
ก่อนครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป และต้องไม่ขาดความกระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการให้ทันสมัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ  
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังแสดงรูปภาพที่ 1.3 การประชุมกลุ่ม
ย่อยของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.3 การประชุมกลุ่มย่อยของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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 นอกจากการเตรียมความพร้อมดังที่กล่าวมาข้างต้นครูผู้สอน สะท้อนคิด ทบทวนและน าปัญหา
ที่พบจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา ปัญหาจากตัวครูผู้สอนเอง ข้อเสนอแนะจากการเข้ามี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถน ามาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต่อไป ดังแสดงรูปภาพที่ 1.4 การจัดประสบการณ์ 
เล่านิทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและรูปภาพที่1.5 การสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านในกิจกรรม
สร้างสรรค์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.4 การจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
(ที่มา : โครงการมดคันไฟอาสาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.5 การสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
(ที่มา : โครงการมดคันไฟอาสาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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 4. เตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 

  ณัฐนันท์ วงศ์ประจันทร์ (2547 :56-57) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก  
ความพร้อมเป็นสภาวะทางด้านร่างกายหรือจิตใจที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียน  
ถ้าปราศจากความพร้อมบุคคลนั้นอาจจะไม่เรียนรู้ หากเกิดการเรียนรู้ก็จะเป็นไปอย่างผิวเผิน ความพร้อม
เป็นสภาวะที่มีความสลับซับซ้อนมากทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแรงจูงใจและประสบการณ์เดิม  
  การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยจึงเป็นการเตรียมเด็กเพ่ือเตรียมรับสิ่งใหม่โดย
สะท้อนเรื่องราวจากประสบการณ์เดิมที่เกิดขึ้นผ่านการเล่าประสบการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับความ
ต้องการ ความเพียงพอ โดยเด็กสามารถสื่อสารออกมาทางการพูด การเล่า การตอบค าถามและการวาด
ภาพประกอบได้ ดังแสดงรูปภาพที่ 1.6 การสัมภาษณ์ความต้องการของเด็กและรูปภาพที่ 1.7 การวาด
ภาพความต้องการของเด็ก ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.6 การสัมภาษณ์ความต้องการของเด็ก 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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รูปภาพที่ 1.7 การวาดภาพความต้องการของเด็ก 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย) 

 
 5. เตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง  
  องค์การยูนิเซฟ (2560:3) กล่าวว่า ครัวเรือนที่ร่ ารวยจะมีแนวโน้มที่พ่อและแม่ร่วมท่ากิจกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้กับลูกมากกว่าครัวเรือนที่ยากจน ดังแสดงตารางที่ 1.1 แนวโน้มการสีส่วนร่วมของ 
พ่อแม ่ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1  แนวโน้มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
 

 

ฐานะทางสังคม การมีส่วนร่วม 
แม่ พ่อ 

ครัวเรือนยากจนมาก 45.6% 24.7% 
ครัวเรือนร่ ารวยมาก 87.1% 51.9% 

(ที่มา : องค์การยูนิเซฟ, 2560:3) 
[Online].Available:https://www.unicef.org/thailand/tha/Thailand_MICS_Fact_Sheet_TH.pdf  
[เข้าถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560]) 
 

 องค์การยูนิเซฟ,(2560:9) กล่าวว่า พ่อมีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับลูก 
น้อยกว่าแม่อย่างชัดเจน และพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลมีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ กับลูกมากกว่าพ่อแม่ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ดังแสดงตารางที่ 1.2 ผลส ารวจคุณภาพ 

การเลี้ยงดูเด็ก ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.2  ผลส ารวจคุณภาพการเลี้ยงดูเด็ก 
 

 

เขตพ้ืนที่ การมีส่วนร่วม 
แม่ พ่อ 

ในเขตเทศบาล 56..3% 31.8% 
นอกเขตเทศบาล 72.1% 37.1% 

(ที่มา : องค์การยูนิเซฟ, 2560:9) 
[Online].Available:https://www.unicef.org/thailand/tha/Thailand_MICS_Fact_Sheet_TH.pdf  
[เข้าถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560]) 
 
 จากองค์การยูนิเซฟ อธิบายเพ่ิมเติมได้ดังนี้ 
 การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง เป็นการเตรียมพร้อมเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก าหนด การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กต้องมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเด็กในสถานศึกษาหรือกิจกรรม
ในห้องเรียน ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังที่กล่าวมาได้ เนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพ  
การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง สามารถสอบถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กเพ่ือขอค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่พบ เนื่องจาก ผู้ปกครองบางครอบครัวขาดการ
ได้รับการศึกษา ไม่มีความรู้ในการอบรมสั่งสอนลูก เลี้ยงลูกตามใจ เลี้ยงแบบปล่อยปะละเลย เวลาลูกท า
ผิดไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือน หรือตักเตือนก็จะใช้วิธีการที่รุนแรงกับลูก ความต้องการของผู้ปกครองส่วนใหญ่
ต้องการให้ลูกที่ก าลังเรียนชั้นอนุบาลอ่านออกเขียนได้เหมือนเด็กประถมศึกษา ข้อมูลดังกล่าวสามารถ
น ามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ดังแสดงรูปภาพที่ 1.8 การสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 1.8 การสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย) 

 

 6. เตรียมความพร้อมของชุมชน  

  ชุมชนถือว่ามีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง เนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งเกิด
ของประเพณี วัฒนธรรม การกินอยู่ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการเตรียมพร้อมของชุมชน
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก เช่น ชุมชนเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กปฐมวัยได้เปิดหน้าต่าง
แห่งโอกาสเรียนรู้อย่างหลากหลายตามวิถีบริบทชุมชนของตนเองเป็นการสืบสานอาชีพ อนุรักษ์ 
ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไป ดังแสดงรูปภาพที่ 1.9 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 1.9 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย) 

 

การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมการวางแผนเพื่อจัดสภาพแวดล้อม 

  กอร์ดอนและวิลเลี่ยมส์-บราวน์ (Gordon,A.M.,& Williams-Browne,K,1995:263) กล่าวว่า 
การวางแผนเพ่ือจัดสภาพแวดล้อมควรค านึงถึง บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยและ 

ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กควรให้ความสะดวกสบาย มีของเล่น
หลายชนิดเหมาะสมตามจ านวนและอายุของเด็ก ในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับครู  ครูต้องการ
พ้ืนที่เพียงพอเพ่ือสร้างสรรค์และอุปกรณ์ประกอบการสอนหลากหลาย  ผู้ปกครองที่น าบุตรหลานมาเรียน
ในสถานศึกษาย่อมต้องการความสะดวกสบาย มีพ้ืนที่จอดรถ มีห้องอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยส าคัญเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเด็ก ดังแสดงตารางที่ 1.3 การวางแผน
เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.3  การวางแผนเพ่ือจัดสภาพแวดล้อม 

 
สิ่งท่ีควรค านึง ข้อควรค านึง 

1. บุคคลที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อม 

1. เด็ก ด้วยบุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมที่จัด
ให้เด็กจึงควรให้ความสะดวกสบาย มีการจัดของเล่นหลายชนิด ขนาดโต๊ะ เก้าอ้ี 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนต่างๆในชั้นเรียนควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ การสนทนาพูดคุยและการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ครู จ าเป็นต้องมีสื่ออุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการท างานหรือเก็บอุปกรณ์การสอน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ใส่ของ และ
บรรยากาศในชั้นเรียนที่สะอาดและปลอดภัย 

3. พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ภายใน
โรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องส่งเสริมทักษะ ลานกิจกรรม ห้องสมุดตลอดจน 

โรงอาหารและที่ส าคัญคือมีที่จอดรถเพียงพอ 

2. สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อม 

1. ด้านการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก เช่น การรักษาความสะอาด  
การระบายอากาศ การป้องกันโรคติดต่อ และโภชนาการ 

2. การดูแลด้านความปลอดภัย เช่น พ้ืนที่ห้องน้ าควรแห้ง มีที่ครอบปลั๊กไฟ
มิดชิด เครื่องเล่นปีนป่ายทุกชนิดอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด ภายในห้องเรียน 

มีสัญญาณเตือนภัย 

(ที่มา : คะนึง สายแก้ว, 2555:284-288) 
 
 องค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (2556 :11) กล่าวถึงการดูแลเด็กและการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ครอบคลุมกิจกรรมและการดูแลเด็กอยู่ภายใต้ องค์ประกอบด้านสุขภาพ มุ่งเน้นเรื่องการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กปฐมวัย กิจกรรมเป็นส าคัญเพราะการศึกษาในระดับนี้จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก  
สมองมนุษย์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีแรกของชีวิตและหากสมองได้รับการกระตุ้นไม่เพียงพอใน
ช่วงเวลานี้ก็อาจท าให้มีพัฒนาการที่ล่าช้า ในช่วงปีแรกๆของชีวิตจึงถือเป็นการเปิด “หน้าต่างแห่งโอกาส” 
ส าคัญส าหรับการวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษา สังคม การคิดและด้านการเคลื่อนไหว การศึกษา
ปฐมวัยจึงเป็นเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่คนทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
เพราะการศึกษา ในช่วงวัยดังกล่าวเป็นระดับที่เด็กที่พิการและปกติสามารถเรียน เล่นและเติบโตไปพร้อมกัน 
 คะนึง สายแก้ว (2555:284-288) กล่าวว่า การวางแผนเพ่ือจัดสภาพแวดล้อมควรค านึงถึง
กิจวัตรประจ าวันเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับเด็กปฐมวัยใน
การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของเด็ก การดูแลสุขภาพ
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อนามัยและความปลอดภัยของเด็กถือเป็นปัจจัยส าคัญมาก ครูผู้ดูแลจึงควรตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย
ให้กับเด็กอย่างทั่วถึง 
 2. เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อจัดสภาพแวดล้อม  

  สมาน อัศวภูมิ (2551:327) กล่าวว่า กระบวนการงบประมาณประกอบด้วย 1) การวางแผน
ซึ่งเป็นการวางแผนระยะปานกลางหรือระยะยาว 2) การวางแผนค่าใช้จ่ายเป็นการจัดสรรเงินที่จะใช้ด าเนิน
กิจกรรมตามที่วางแผนไว้ 3) การอนุมัติงบประมาณ เป็นน าเสนอแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน  
4) การบริหารงบประมาณเป็นบริหารงบให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การประเมินผล
งบประมาณเป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายความคุ้มทุนตามแผนที่ด าเนินการ 
  เจริญศรี พันปี,จ ารัส นองมาก (2555:11-(26)) กล่าวว่าการด าเนินการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาปฐมวัยต้องครอบคลุมภารกิจ 3 ส่วน ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ การพัสดุในสถานศึกษา
และการเงินในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. การวางแผนงบประมาณ เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการ การอนุมัติค่าใช้จ่ายการโอน 
การรายงานการเบิกจ่ายการตรวจสอบติดตามการปรับปรุงงบประมาณ 
  2. การพัสดุในสถานศึกษา เป็นการจัดซื้อการจัดจ้าง การจัดท าเอง การเช่า การจ้างที่
ปรึกษาการออกแบบ การควบคุม การจัดท าบัญชี การจ าหน่าย  
  3. การเงินในสถานศึกษาเป็นการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินและการท า
บัญชีการเงิน 
 3. เตรียมความพร้อมการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 

  เกสต์วิคกี้ (Gestwicki,1999) กล่าวว่า การจัดศูนย์การเรียนรู้จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้ 
  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:134) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ที่เปิดกว้างมักก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่และสร้างความสนใจในการท างานให้กับเด็ก 

ได้ดี อุปกรณ์ดังกล่าวจะท้าทายความสามารถให้เด็กสนุกสนานและสนองต่อความต้องการในการเล่น  
ในการเลือกอุปกรณ์ควรค านึงถึงความสมดุลของความเปิดกว้างและความปิดให้มีสัดส่วนพอๆ กัน
สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการของเด็ก 

  วัฒนา ปุญญฤทธิ์,(2542:57) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและ 

การท ากิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเด็กที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการ
ศึกษาปฐมวัย 
  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546:74) ได้กล่าวถึง การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดบรรยากาศภายในและภายนอก สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย ร่มรื่น มีเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
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  2. บรรยากาศในการเรียนรู้ ควรจัดมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับผู้ใหญ่ 
สร้างความรู้สึกของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้บรรยากาศอบอุ่น น าวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก
มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ เด็กได้วางแผนและเลือกท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ
และความสนใจของตนเอง 
 คะนึง สายแก้ว (2555:290) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยความสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งนี้ควรค านึงถึงความสัมพันธ์กับอายุ  
พัฒนาการ ความสนใจและความต้องการของเด็ก รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย
เป็นส าคัญ 

 ศริศักดิ์ สุนทรไชย (2559:1-(7)) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแต่
แรกเกิดไปจนถึงวัยที่เริ่มเข้าสู่สถานศึกษา ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต้องให้
ความสนใจ 
 นพวรรณ ศรีวงค์พานิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล (2560) กล่าวถึงวิธีการสร้างสุข
ให้เด็กปฐมวัยการสร้างความสุขให้กับเด็กปฐมวัยนั้น นอกจากการให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
และ อบรมสั่งสอน ให้การดูแลที่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูยังสามารถท าได้ ดังนี้ 
 1. ดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์ 
 2. สัมผัส กอดและพูดคุยกับเด็กด้วยความรักและความเอาใจใส่ 
 3. จัดประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านต่างๆ
ตามช่วงวัย โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การอ่านหนังสือ เล่านิทานกับเด็ก ท ากิจกรรมศิลปะ 
เล่นดนตรี เล่นกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาเพ่ือให้เด็กได้ออกก าลัง เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
 4. ลดหรือไม่สร้างความเครียดให้กับเด็ก เช่น การเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด บังคับให้ท าในสิ่งที่เด็ก
ไม่ชอบ ดุว่า ลงโทษอย่างรุนแรง ท าให้เด็กรู้สึกกลัว วิตกกังวล และไม่มีความสุข 
 จึงกล่าวได้ว่าการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย จะแยกเป็นหัวข้อ
ย่อยๆตามล าดับดังที่กล่าวมาข้างต้น การเตรียมความพร้อมของบุคคลในสถานศึกษายังเป็นปัจจัยส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนเป็นการเตรียมครูด้วยการให้ครูประเมินตนเองในเรื่อง
ของความเพียงพอ ความต้องการในการจัดสิ่งแวดล้อม จะด้วยวิธีการน าเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมกลุ่ม 
หรือวิธีการส่งเป็นเอกสารรายงานความต้องการและวิธีอ่ืนๆ ดังแสดงภาพที่ ครูประเมินตนเองในเรื่องของ
ความเพียงพอ ความต้องการในการจัดสิ่งแวดล้อม 

 2. การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยเป็นการเก็บข้อมูลจากเด็กของแต่ละห้องเรียนส ารวจ
ความต้องการ ความเพียงพอของสื่อหรืออุปกรณ์ในการเล่น การเก็บข้อมูลสามารถท าได้ด้วยวิธีการ  

ส าภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น หรือการวาดภาพประกอบ  
 3. การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองเป็นการขอข้อมูลความต้องการเพ่ือปรับเปลี่ยน  
ความเหมาะสมและการน าไปใช้ประโยชน์กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
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 ในการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยควรจัดประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาจจัดรูแบบการประชุมแบบเป็นทางการหรือการประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นการสานสัมพันธ์ระว่างบ้านกับ
สถานศึกษาได้อีกหนึ่งวิธีตลอดจนเกิดกลุ่มผู้ปกครองเครือข่ายภายในสถานศึกษา ดังแสดงรูปภาพที่ 1.10
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1.10 เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(ที่มา : อบรมเชิงปฏิบัติการเด็กยิ้มกว้าง วันที่14 กันยายน พ.ศ. 2560) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาปฐมวัย 

 สมหญิง แย้มยิ้ม,สมาน อัศวภูมิ. (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การศึกษาการเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียน โดยจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดของ สถานศึกษา และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จ านวนทั้งสิ้น 496 คน จาก 256 โรงเรียน 



20 

 

จ าแนกเป็น ผู้บริหาร จ านวน 155 คน และครู 341 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของKrejcie And Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratify random sampling) โดยใช้ขนาด
ของโรงเรียนเป็นชั้นภูมิในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t และ Fผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
สถานศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียน พบว่า ความคิดเห็นต่อ
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนในข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน ต าแหน่ง
ต่างกัน และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านของระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 และข้าราชการครูที่ประจ าในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณารายคู่ในแต่ละด้าน พบว่า คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ / กระบวนการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนรายคู่ด้านอ่ืนไม่แตกต่าง 
 ธนภร นิโรธร (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และเสนอแนวทางการส่งเสริม 
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 วิธีการด าเนินการวิจัยโดย ขั้นที่ 1ศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการระดับ ปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 จ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ขั้นที่ 2 เสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์อาเซียนอ าเภอ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักสูตรและการบริหาร  หลักสูตร ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ 2) แนวทางส่งเสริม
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาด้านหลักสูตรและ 

การบริหาร หลักสูตร ควรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดย 

บูรณาการเกี่ยวกับอาเซียน ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตาม 

การท างาน และควรก ากับติดตามการท างานจาก ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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ควรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ควรก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ และด้านการวัด และประเมินผลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรมีการประเมินผล
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และควรมีการนิเทศ ติดตามการท างานจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

สรุป 

 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การเตรียมพร้อมขององค์ประกอบ  
3 ส่วนคือ การเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบ
ดังกล่าวล้วนต้องผนึกก าลัง ความร่วมด้วยช่วยกันของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่ต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจะประสบความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาตาม
ความต้องการของท้องถิ่น เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ตามบริบทของวัฒนธรรม 
ประเพณี เป็นการสืบสานและน าภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกคนจึงมี
ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาและทุกคนย่อมตระหนักและเตรียมพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 

 

 1. จากความหมายของการเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ท่านมี
วิธีการวางแผนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างไร 

 2. ถ้านักศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะด าเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ปฐมวัยอย่างไร 

 3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาปฐมวัยเกี่ยวข้องกับใครบ้างอธิบาย 

 4. ถ้านักศึกษาเป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัยท่านจะเตรียมความพร้อมของท่านอย่างไรให้สอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 

 

 



บทท่ี 2  
เส้นทางสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 

 

 สถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่ให้ความรู้ ให้การเลี้ยงดูและจัดบริการด้านต่างๆ
ส าหรับเด็ก โดยยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
สถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยทุกแห่งจึงต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
เด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องศึกษาเส้นทางสู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต่อไป 

 

ข้อมูลพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษา 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึง ข้อมูลพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 บรรเทิง พาพิจิตร (2549:2) ได้ให้ความหมายของ วัฒนธรรม ประเพณี ดังนี้ 
 วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้เพ่ือน าเอาไปใช้ช่วยพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคม ซึ่งจะรวมถึงช่วยแก้ปัญหาและช่วยสนองความต้องการของสังคม  และได้กล่าวถึง
ความส าคัญของวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเป็นเครื่องวัด เครื่องก าเนิดความเจริญ หรือความเสื่อม
ของสังคม และยังก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยมี ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการต่างๆของมนุษย์ให้พ้นจากอันตราย 
สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ก็เพราะมนุษย์สร้างธรรมชาติขึ้นมาช่วย 
 2. วัฒนธรรมช่วยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคม ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสังคมที่มี
วัฒนธรรมเดียวกันก็ย่อมจะมีความรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกัน 
 3. วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูงย่อมได้รับยกย่องและ
เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ 
 4. วัฒนธรรมเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 5. วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากชาตินั้นมี
วัฒนธรรมที่ดี มีทัศนคติในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ยึดมั่นในหลักขยัน ประหยัด อดทน ความมีระเบียบ
วินัยที่ดีงาม สังคมนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง 
 จากความส าคัญของวัฒนธรรมไทยบรรเทิง พาพิจิตร (2549:10-12) ได้กล่าวถึง ความเป็นมา
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมย่อยของไทย ดังนี้ 
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 1. ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย 
  1.1 สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากภูมิประเทศของคนไทยเป็นลักษณะที่ราบลุ่ม 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ าล าคลอง คนไทยใช้น้ าเพ่ือประโยชน์หลายประการ เมื่อถึงน้ าหลากมาในวันเพ็ญ
เดือน12คนไทยจึงท ากระทงไปลอยในแม่น้ าล าคลอง เพ่ือขอขมาลาโทษต่อแม่พระคงคาและขอพรจาก 

แม่พระคงคา จึงท าให้เกิดประเพณี การลอยกระทง เป็นต้น 
  1.2 ระบบการเกษตรกรรม สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม คนไทยส่วนมากมีอาชีพ 

ท านา ท าสวน ท าไร่ จึงเกิดมีประเพณีขึ้นหลายอย่าง เช่น ประเพณีขอฝน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว  
นวดข้าว และการละเล่นเต้นร าเคียว เป็นต้น 
  1.3 ค่านิยม มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด ค่านิยมบางอย่างกลายเป็นแกน
ของวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของคนไทยโดยส่วนรวมมีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงความมีอิสรภาพ เสรีภาพ 
  1.4 อิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น จากการติดกันระหว่างผู้คนในสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง 
การสื่อสารการขนส่งยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว 
 2. วัฒนธรรมย่อยของไทย  
  2.1 วัฒนธรรมตามเชื้อชาติ (Ethnic Subculture) หมายถึง สังคมใหญ่ซึ่งประกอบ 

ไปด้วยบุคคลหลายเชื้อชาติ เช่น คนจีน คนมอญ คนเขมร เป็นต้น 
  2.2 วัฒนธรรมตามเกณฑ์อายุ (Age Subculture) ได้แก่ การที่บุคคลในวัยต่างๆ  
มักนิยมปฏิบัติวัฒนธรรมตามกลุ่มบุคคลที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน วิถีแห่งการด าเนินชีวิตของบุคคล  

ตามเกณฑ์อายุที่แตกต่างกัน ย่อมเป็นไปต่างกัน 
  2.3 วัฒนธรรมท้องถิ่น (Regional Subculture) ในท้องถิ่นต่างๆ ย่อมมีการปฏิบัติ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น ชาวไทยภาคเหนือ ชาวไทยภาคใต้ ชาวไทยภาคอีสาน  
ชาวไทยภาคกลาง ต่างก็มีการปฏิบัติวัฒนธรรมอันเป็นที่นิยมในท้องถิ่นของตนเอง เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย 
การละเล่น อาหาร การนับถือทางพิธีกรรม และประเพณีต่างๆเป็นต้น 
  2.4 วัฒนธรรมทางอาชีพ (Occupation Subculture) บุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆ  
แต่ละอาชีพมักจะมีแบบการด ารงชีวิตต่างกัน อาชีพก่อให้เกิดประเภทของเพ่ือนฝูงที่เราจะคบและแบบอย่าง
การด ารงชีวิต เช่น มีภาษาของตนเอง ซึ่งผู้ที่อยู่ภายนอกจะไม่รู้ เช่น ภาษาเทคนิคของหมอ ทนายความ 
เป็นต้น 

 ประเพณี หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมร่วมกันสร้างขึ้นให้เป็นมรดกที่ผู้เป็นทายาทจะต้องรับไว้และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพร่แก่คนในสังคมอ่ืนด้วย 
 จากความหมายของประเพณี บรรเทิง พาพิจิตร (2549 :78-79) ได้กล่าวถึง ประเภทของ
ประเพณีและลักษณะของประเพณี ดังนี้ 
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 1. ประเภทของประเพณี 
  1.1 จารีตประเพณี (Mores) คือ ประเพณีที่ต้องประพฤติเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและ
จรรยาของสังคม มีคุณค่าต่อบุคคลในสังคมนั้นๆใครฝุาฝืนหรือเฉยถือว่าเป็นการละเมิดกฎสังคม ผิดประเพณี
ของสังคม เช่น ประเพณีการแต่งงาน เป็นต้น 
  1.2 ขนบประเพณี (Institution) คือ ประเพณีที่วางเป็นระเบียบไว้จะโดยตรงหรือโดยอ้อม
ก็ตาม โดยตรงเช่น เขียนเป็นกฎหรือระเบียบให้กระท าร่วมกันมีข้ออ้างอิงเป็นตัวบทกฎเกณฑ์ โดยอ้อม
หรือโดยปริยาย คือ รู้กันเอง ถือสืบๆกันมา คนในถิ่นนั้นปฏิบัติกันอย่างนั้น เช่น ประเพณีท าบุญเลี้ยงพระ 
เป็นต้น 
  1.3 ธรรมเนียมประเพณี (Convention) คือ เรื่องเก่ียวกับธรรมดาสามัญชน ไม่ถือเอาผิด
เอาถูก ไม่มีการลงโทษ ปรับไหม เหมือนจารีตประเพณี ไม่มีระเบียบเคร่งครัดเหมือนขนบประเพณี ผู้ท าผิด
ประเพณีไม่ถือเป็นเรื ่องเสียหายหรือมีโทษมากนัก เพียงแต่ถือว่าผู ้ผิดประเพณีเป็นผู้ไร้การศึกษา  
ขาดคุณสมบัติ ผู้ดี เช่น การแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน อันไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 2. ลักษณะของประเพณีไทย 
  2.1 ประเพณีส่วนบุคคล ได้แก่ ประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงาน ประเพณีการเกิด ประเพณี
การตาย ประเพณีการบวช ประเพณีข้ึนบ้านใหม่ เป็นต้น 
  2.2 ประเพณีส่วนรวม ได้แก่ ประเพณีทางศาสนา เช่น ประเพณีการท าบุญเข้าพรรษา 
ออกพรรษา ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของข้อมูล พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง 
 พ้ืนฐาน หมายถึง รากฐาน เช่น เขามีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษดี , หลักความรู้เบื้องต้น เช่น  
วิชาพ้ืนฐาน 

 วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา 

 ประเพณี หมายถึง สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม 
หรือจารีตประเพณี 
 ท้องถิ่น หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น  
 จากความหมายท้องถิ่นตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน สรุปเพ่ิมเติม ท้องถิ่น หมายถึง 
ถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือหน่วยของพ้ืนที่ย่อยลงมา ตั้งแต่บ้านหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ เทศบาล จังหวัด หรือท้องถิ่นในลักษณะ ที่เป็นขอบเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่งสิ่งที่เรา 

ควรพิจารณาก็คือ สภาพของท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร มีความเจริญก้าวหน้าหรือหล้าหลังเพียงใด ภาวะ 

การครองชีพของผู้คนในชุมชนเป็นเช่นใด ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานเฉพาะชุมชนนั้นๆ โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้านศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
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มีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้ม 

จะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมให้มากขึ้น แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จ าเป็นต้องเตรียมประชากรของประเทศและท้องถิ่น พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข ซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ เป็นส าคัญและยังมีความหมายที่
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง หรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงาน
ใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ค าว่า ท้องถิ่น จึงขึ้นอยู่กับการจ ากัดขอบเขตทางพ้ืนที่ดังกล่าว
แล้ว และเมื่อน าไปใช้ประกอบกับค าใด จะให้ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น เช่น เวลาท้องถิ่น 
ประเพณีท้องถิ่น พืชประจ าท้องถิ่น เป็นต้น 
 องค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างในท้องถิ่นคือ บุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านหรือเรียกอีกอย่าง
คือภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ 
ของท้องถิ่น ทั้งนี้ได้แก่ บุคคลที่ได้รับการล าดับชื่อไว้ในทะเบียนของจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น 

ที่ประจักษ์โดยทั่วไปนอกจากนี้ยังหมายถึง ความรู้ความคิดที่เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งดีงาม ทรงคุณค่า และบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มสังคม เช่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ คติ ความเชื่อ การละเล่นต่างๆ การดูแลรักษา ค าสอนในการด าเนินชีวิต
เป็นต้น  นอกจากภูมิปัญญาด้านบุคคลและ ด้านความรู้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังรวมถึง ประสบการณ์ที่ใช้ในการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติกันต่อมา โดยถือกัน
ว่าเป็นสิ่งดีงาม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ยาพ้ืนบ้าน  
การประดิษฐ์วัสดุ ท้องถิ่น การประกอบอาหาร การประกอบอาชีพของท้องถิ่น ค่านิยม พิธีกรรมต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ค าสอนทางศาสนา ค ากล่าวสอนของคนเฒ่าคนแก่ เป็นต้น สาระความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้เรียนรู้ จะน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เกิดความรู้ 
ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ที่มีเหตุผลเชื่อมโยงกับวิถีการด าเนินชีวิต เกิดเป็นค่านิยม ก่อเกิดเป็นความรักและ
ชื่นชมต่อชีวิตในท้องถิ่นของตน 

 จากความหมายข้อมูลพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษา  
สรุปเพ่ิมเติมได้ว่า ข้อมูลพ้ืนฐาน จากความหมายของค าตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน  
จึงหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดจากรากฐาน ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ที่มีวัฒนธรรมที่มนุษย์
สร้างข้ึนไว้เพ่ือน าเอาไปใช้ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ซึ่งจะรวมถึงช่วยแก้ปัญหาและช่วยสนอง
ความต้องการของสังคม วัฒนธรรมของคนไทยส่วนมากทั่วภูมิภาคเป็นวัฒนธรรมเกษตรกร ประกอบ
อาชีพท านา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ปลูกผลไม้ตามสภาพภูมิประเทศของตน อีกทั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนา
เป็นสิ่งส าคัญท าให้เกิดวัฒนธรรมที่ต่างของชนกลุ่มจึงท าให้เกิดประเพณีถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2542:2) กล่าวว่า สถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาและ
จัดบริการด้านต่างๆให้แก่เด็กวัย 0-6 ปี ทั้งในรูปแบบศูนย์เด็กของหน่วยงานองค์กรต่างๆและในรูปแบบ
โรงเรียน ทั้งนี้โดยมีเปูาหมายในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้มีความพร้อมและเกิดพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมอันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการ 

ด้านต่างๆ ที่จะได้รับการพัฒนาในวัยต่อไป 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551:14) กล่าวว่า การศึกษานอกจากการดูแลเด็ก ยังต้องเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือเด็ก และเตรียมเข้าโรงเรียนในระบบโรงเรียน เนื่องจากพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ
แตกต่างกันจึงท าให้การจัดการศึกษาปฐมวัยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. สถานเลี้ยงเด็ก (nursery) หมายถึง สถานที่ให้การดูแลแก่เด็กแรกเกิดถึง 1 ขวบหรือ  
1 ขวบครึ่งถึง 2 ขวบ 
 2. โรงเรียนเด็กเล็ก (nursery school) หมายถึง สถานที่ส าหรับการให้การดูแลและการศึกษา
แก่เด็กอายุ 1 ขวบครึ่งถึง 5 ขวบ ไม่มีการจัดชั้นเรียน อาจเรียนคละอายุหรือแยกการเรียนตามกลุ่มอายุ 
 3. โรงเรียนอนุบาล (kindergarten ) หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส าหรับ
เด็กอายุ 3 ขวบ ถึงอายุ 6ขวบ มีการจัดชั้นเรียนชัดเจน 

 สรุปได้ว่า ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาปฐมวัย จึงหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดจากรากฐานดั้งเดิม
ของสถานศึกษา อาจหมายรวมถึงข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ชื่อสถานศึกษา 
 2. ประวัติผู้ก่อตั้งสถานศึกษา 
 3. เปิดสอนระดับการศึกษา 
 4. สถานที่ตั้ง เขตพ้ืนที่ตั้ง แผนที่ตั้ง  
 5. สีประจ าโรงเรียน 
 6. เนื้อท่ี อาคารสถานที่  
 7. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  
 8. ข้อมูลบุคคลากรและนักเรียน  
 9. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 10. ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียน และอ่ืนๆเป็นต้น 
 นอกจากความรู้พ้ืนฐานของสถานศึกษาแล้วควรศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของอ าเภอและ
จังหวัด ได้แก่ ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะเด่น แหล่งความรู้ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ส าคัญ บุคคลส าคัญ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาชีพ ฯลฯ ข้อมูลท้องถิ่นอ าเภอ
และจังหวัดจึงเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในอ าเภอและจังหวัดนั้นๆ หลอมรวมให้เห็นถึง
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น และลักษณะเฉพาะที่มีต่อวิถีชีวิต การศึกษาข้อมูลอ าเภอและท้องถิ่นจังหวัด 
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จึงเป็นการเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัว ที่ได้พบเห็นในชีวิตจริง ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อท้องถิ่น  
ท าให้เข้าใจถึงความส าคัญของท้องถิ่น เข้าใจสภาพและอาจจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความเข้าใจปัญหาที่ท้องถิ่น
เผชิญ ท้ายที่สุดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น มีเจตคติที่ดีในการที่
จะดูแลรักษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนในอนาคต 
 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 นภเนตร งามบวร (2549: 57) กล่าวว่า ในการจัดหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้
จ าเป็นต้องมีความหมายต่อตัวเด็ก และสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของเด็ก กล่าวคือ การเรียนรู้จะมี
ความหมายต่อตัวเด็กเมื่อเด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงต่อสิ่ง
ต่างๆ ได้นอกจากนั้น การเรียนรู้ควรมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการทดลอง การส ารวจและการท างานร่วมกับเพ่ือน เด็กจ าเป็นต้องได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของตน ครูพึงระลึกเสมอว่า เด็กแต่ละคนมีความสนใจ 
และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนจึงควรยืดหยุ่นได้ และตอบสนองความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546:16) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอน 

ดังแสดงรูปภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  ดังนี้ 
 

 
รูปภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

(ที่มา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2546:16) 

คณะท างานก าหนด
แนวทางร่วมกัน 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
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 จากแผนภูมิดังกล่าว สรุปได้ว่า ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
 1. การจัดตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางร่วมกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย พ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงรูปภาพที่ 2.2 แผนผังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.2 แผนผังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

(ที่มา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2546:17) 
 
 
 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน อันประกอบไปด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษาปฐมวัย ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม และข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ดังแสดงรูปภาพที่ 2.3 แผนผังแสดงข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ดังนี้ 

ครูผู้สอน และ
ผู้บริหาร 

พ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครอง 

กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการ
การศึกษา 
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รูปภาพที่ 2.3 แผนผังแสดงข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
(ที่มา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2546:16) 

 
 จากแผนผังแสดงข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา อธิบายได้ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551:2) กล่าวว่า เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปตามแนวทางของการจัดการศึกษาของชาติ มีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 

หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 

แนวคิดและทฤษฎี
พ้ืนฐานทาง

การศึกษาปฐมวัย 

ความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 

และสังคม 

ข้อมูลพื้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
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  1.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  1.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
  1.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแลความต้องการของท้องถิ่น 
  1.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้ 
  1.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542:3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560 :4) กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชื่อว่าเด็กทุกคนมี
สิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม โดยยึดหลักการ คือ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุม ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญโดยค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
ผ่านการเล่นที่มีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และ
ทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 4. แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษาปฐมวัย คนึง สายแก้ว (2555:10-11) กล่าวว่า 
การศึกษาปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากที่สุด กล่าวคือ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ในขั้นต่อๆ ไปย่อมประสบความยากล าบากและยากที่ผู้เรียน
จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ด้วยความส าคัญดังกล่าวแล้ว การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
จึงเป็นเรื่องท้าทาย และมีนักคิด นักการศึกษาสนใจศึกษาอย่างลึกซึ้ง หลากหลายความเชื่อ แนวคิด และ  
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ทฤษฎี เช่น บิดาแห่งการศึกษาปฐมวัย เฟรอเบล (Froebel) ผู้วางรากฐาน การสอนที่ยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลาง (Child Center) เป็นผู้ริเริ่มงานการศึกษาระดับอนุบาลอย่างจริงจัง โดยได้รับแนวความคิดจาก 
Reuseau และ Pestalozzi ที่เชื่อว่าครูควรส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการตามธรรมชาติ และต้องมีการ
กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรีโดยกิจกรรมการเล่น และการสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหลักการของการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 

 5. ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น 

 6. ข้อมูลพ้ืนพ้ืนฐานของสถานศึกษา คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยมีหลักฐาน ข้อมูล อ้างอิงที่
หน้าเชื่อถือจากประวัติผู้ก่อตั้ง สถานที่ตั้ง เป็นต้น 

 3. การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีองค์ประกอบ 
ดังแสดงรูปภาพที่2.4 แผนผังแสดงองค์ประกอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 2.4 แผนผังแสดงองค์ประกอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
(ที่มา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2546:18) 

 

 4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการ
บริหารจัดการ โดยการนิเทศทั้งภายในและภายนอก นักการศึกษาได้กล่าวถึงความหายการนิเทศ ดังนี้ 

จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

การประเมินพัฒนาการ 

บรรยากาศการเรียนรู้ 

แนวทางการจัดประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
(ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรรู้) 

โครงสร้างเวลาเรียน 

คุณลักษณะ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย 
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  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:85-86) กล่าวว่าการนิเทศ หมายถึง กระบวนการชี้แนะ แนะน า 
และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
โดยแลบ่งกระบวนการในการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ และเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนโดยผ่านตัวกลางคือครูและบุคคลากรทางการศึกษา สาระส าคัญของการนิเทศมีดังนี้ 
  1. การนิเทศเป็นกระบวนการ ขั้นตอนชัดเจน 
  2. การนิเทศเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ 
  3. การนิเทศเป็นการมุ่งหมายให้ผู้นิเทศเกิดการพัฒนาตนเอง 
  4. การนิเทศมีผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  5. การนิเทศเป็นการน ามาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน 
  ไพเราะ มีบางยาง (2555:7(6)) กล่าวว่า การนิเทศในสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือส่งเสริม แนะน า ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศ
ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 

การท างานทุกด้านของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามแผนหรือเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่วนการ 
 จากความหมายการนิเทศ ไพเราะ มีบางยาง (2555:7(38)) กล่าวถึงการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 
 การติดตาม หมายถึงการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและแนะน าการปฏิบัติงานของครูตามที่ได้รับ
ความรู้จากผู้นิเทศและเมื่อพบปัญหาอุปสรรคจะได้ให้การสนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานได้
ทันท ีเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสอทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นการท างานที่มีก าหนด
ขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่การประชุมการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายใน
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทุกส่วนที่กล่าวมาควรได้รีบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เหมาะสมกับพัฒนาการ ตอบสนองความต้องการของเด็ก โดยการพัฒนาหลักสูตร
ต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายและมีการก ากับติดตาม และนิเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 การบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย ประกอบไปด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝุาย ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 141) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 
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  1. ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2. เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ ก าหนดวิสัยทัศน์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ  
  3. คัดเลือกบุคลากรที่ท างานกับเด็ก ได้แก่ ผู้สอน พ่ีเลี้ยง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และคุณสมบัติของบุคลากร เช่น 
   3.1.1 มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
   3.1.2 มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ความเป็นกันเองกับเด็กอย่าง
เสมอภาค 
   3.1.3 มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย 
   3.1.4 พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้ 
   3.1.5 มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จักประหยัด 
   3.1.6 มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติต่อเด็ก 
   3.1.7 มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของเด็ก และ
ตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรม 
   3.1.8 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
  4. ส่งเสริมและจัดบริการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และ
ปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  5. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานกับเด็กได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  6. สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝุายในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  7. จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
  8. สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือท านวยต่อการ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
  9. นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
  10. ก ากับติดตามให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ เพ่ือน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคมและ
ให้มีความทันสมัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551:111) กล่าวว่า การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารควรมีบทบาท ดังนี้ 
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  1. ท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2. คัดเลือกบุคลากรที่ท างานกับเด็ก เช่น ผู้สอน พี่เลี้ยง อย่างเหมาะสม โดยค านึง  

ถึงคุณสมบัติหลักของบุคลากร เช่น มีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย มีจิตใจดี รักเด็ก พูดจาเรียบร้อย มีระเบียบ 
ขยัน อดทน เป็นต้น 
  จากความหมายเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวย 

ความสะดวก ให้ค าปรึกษาและดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วม โดยบทบาท
ของผู้บริหารนั้นจะต้องเป็นผู้น า/แกนหลักในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ เห็นความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น าทั้งในด้านการบริหารและทางด้าน
วิชาการ เพ่ือให้ตนเองสามารถท าหน้าที่ผู้น าในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
และการยอมรับจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เป็นผู้น าพาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท า
ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นผู้น าในการ
จัดตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรแกนกลาง ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  
และชุมชน ดังแสดงรูปภาพที่ 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

(ท่ีมา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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 2. บทบาทของผู้สอนปฐมวัย 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2560 :142) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติสอดคล้อง
กับพัฒนาการและเต็มศักยภาพ ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดท าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย ผู้สอนจึงมีบทบาทดังนี้ 
  2.1 บทบทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร 
   2.1.1 ท าหน้าที่วางแผน จัดท าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระประเมินพัฒนาการ 
   2.1.2 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้เด็กมีอิสระใน  

การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ท างานและเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
   2.1.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  2.2 บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
   2.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กก าหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเอง และผู้สอนกับเด็ก
ร่วมกันก าหนด เพ่ือพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน ในชีวิตประจ าวันในการแสวงหาค าตอบ หรือหาค าตอบ
ในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล 
   2.2.2 จัดประสบการณ์กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาค าตอบด้วย
ตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาท่ีน าไปสู่การใฝุรู้ และพัฒนาตนเอง  
   2.2.3 จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กปฏิบัติ
ผ่านการเล่นได้เต็มศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน 
   2.2.4 สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัด 

การเรียนรู้ กิจวัติประจ าวัน และกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
   2.2.5 จัดกิจกรรมการเล่น ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
   2.2.6 ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
   2.2.7 จัดการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพและการจัดประสบการณ์ของตนให้มีประสิทธิภาพ 
 บทบาทครูในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยครูควร
เปิดโอกาสให้เด็กคิด ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ เด็กจะเกิดทักษะการแก้ปัญหาและเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ดังแสดงรูปภาพที่ 2.6 บทบาทครูในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 2.6 บทบาทครูในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
(ที่มา : โรงเรียนเกษมพิทยาแผนกอนุบาล 

https://www.facebook.com/search/top/?q=woranart%20raksakulthai.) 
 
  2.3 บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 
   2.3.1 สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 
   2.3.2 ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
   2.3.3 ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก 
   2.3.4 ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี 
   2.3.5 จ าแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2.4 บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
   2.4.1 น านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
   2.4.2 ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
   2.4.3 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูต/กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   2.4.4 พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝุรู้ มีวิสัยทัศน์
และทันสมัย ทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร 
 สรุปได้ว่า ครูผู้สอนมีบทบาทในการออกแบบและวางแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และความต้องการของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องเป็นผู้คอยดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นผู้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์ 
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อีกทั้งยังต้องเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ครูมีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอน วางแผนการสอน เตรียมสื่อ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นความสนใจ ให้
ก าลังใจแก่เด็กในการเรียนรู้ สังเกตและประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก ครูมีบทบาทในการอบรม
เลี้ยงดู เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับเด็ก ดูแลสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยด้านต่างๆ ส่งเสริมด้านโภชนาการ ครูมีบทบาทในการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่
ผู้ปกครอง ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม เยี่ยมเยียนบ้านเด็กเป็น
ครั้งคราว ให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเด็ก ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้และเยี่ยมชั้นเรียน รายงานผลพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
 3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2560:143) กล่าวว่า ผู้สอนระดับปฐมวัยและพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ควรสื่อสารกันตลอดเวลา เพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  3.1 มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นเพ่ือน าไปก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้
ความเห็นชอบ ก าหนด แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอน 
  3.2 ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
เด็กตามศักยภาพ โดยเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว เพ่ือให้การเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องและมี
ความหมายต่อเด็ก 
  3.3 เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.4 สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  3.5 อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของเด็ก 
  3.6 ปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
  3.7 เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 
น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  3.8 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้ปกครองมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้วยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกบัสถานศึกษา ดังแสดงรูปภาพที่ 2.7 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการผลิตสื่อเกมการศึกษา
และรูปภาพที่ 2.8 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการผลิตสื่อหุ่นนิทาน ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 2.7 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการผลิตสื่อเกมการศึกษา 

(ที่มา : โครงการสร้างสรรค์ หรรษา พัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 2.8 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการผลิตสื่อหุ่นนิทาน 

(ที่มา : โครงการสร้างสรรค์ หรรษา พัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย) 
 

 9. สอนวัฒนธรรมและจิตส านึกให้กับลูก สิ่งส าคัญที่เด็กยุคใหม่ขาดไป คือ เรื่องของวัฒนธรรม
มารยาทสังคมและจิตส านึก แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้ติดตัวของพวกเขา
ไปเมื่อโตขึน้ ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น หากลูกท าอะไรผิด ควรมีการตักเตือนและบอก
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เหตุผลเพ่ือให้ลูกเข้าใจและไม่ท าอย่างนั้นอีก พาลูกไปวัดหรือสถานที่ประวัติศาสตร์เพ่ือให้พวกเขาได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม เป็นต้น หรือเริ่มจากเรื่องเล็กน้อย เช่น การเข้าแถว การไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
การขอโทษ หรือการขอบคุณ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับคนในสังคมเมื่อพวกเขาโตขึ้น การเริ่มปลูก
จิตส านึกในขณะที่พวกเขาก าลังเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้พวกเขาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต 
 10. ช่วยจัดระบบชีวิตลูก เด็กปฐมวัยเป็นวัยเด็กไม่ใช่แค่เล่นหรือเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะต้อง
เริ่มฝึกพวกเขาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบ เช่น การช่วยเหลือตนเอง อาบน้ า แต่งตัว ทานข้าว 
ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆ เพ่ือเป็นการเรียนรู้ที่จะจัดการชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งเริ่มฝึกเรื่องระเบียบ
วินัยและการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎ ซึ่งต่อไปจะท าให้พวกเขาสามารถท าตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ เช่น พ่อแม่ก าหนดให้ลูกตื่นนอนและเข้านอนเป็นเวลาในวันที่จะต้องไปโรงเรียน 
 สรุปได้ว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ตอบสนองความต้องการของเด็ก อีกทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาว่าอยาก
ให้บุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษาแล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไร และคอยประสานงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนของตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนใน
สถานศึกษา รวมทั้งรับทราบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนให้แก่
คณะผู้ประเมินภายนอก 

 4. ชุมชน/ท้องถิ่น 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2560:144) กล่าวว่า ชุมชนท้องถิ่น มีบทบาทในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชน  

จึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
  4.1 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการบริหารจัดการของสถานศึกษาในบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคม / ชมรมผู้ปกครอง 
  4.2 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา 
  4.3 เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้
เด็กได้เรียนรู้ มีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 
  4.4 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 
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  4.5 ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ
ของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  4.6 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
โดยท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ส่งเสริมร่วมตัดสินใจวินิจฉัยให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นแกนน าประสานความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน 

ด้านทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนก ากับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การด าเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา  รวมทั้งการตรวจสอบและรับทราบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  และการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่กรรมการสถานศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องให้แก่คณะผู้ประเมินภายนอก  ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ในการเรียนรู้ของเด็ก การเรียนรู้ของเด็กจึงเหมาะกับการเรียนรู้
กับสิ่งใกล้ตัว เรียนรู้จากถิ่นที่อยู่อาศัย เรียนรู้อาชีพและการด ารงชีวิตกับ เครือญาติและเพ่ือนบ้าน
ข้างเคียง เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดและเป็นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน  ดังแสดงรูปภาพที่ 2.9 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.9 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น 
(ท่ีมา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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 สรุปได้ว่า ชุมชนหรือท้องถิ่นมีบทบาท คือ ร่วมกับสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งรับทราบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งการที่ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา เพราะจะท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษามองเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของตนเอง พร้อมกันนั้นสถานศึกษาก็ได้รับความช่วยเหลือทั้งแรงกายและทุนทรัพย์
จากคนในชุมชน เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อาหารและขนม อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับสถานศึกษา สนับสนุนการศึกษา 

ทั้งในรู้แบบของก าลังคนและก าลังทรัพย์ มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็น  

ผู้ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินมาออกแบบให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนให้มากที่สุด 
 

สรุป 

 การจัดท าและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีความจ าเป็นและส าคัญที่หน่ วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องศึกษาแนวทางและเส้นทางสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าว หมายรวมถึง สถานศึกษาควรด าเนินการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรม ประเพณีและบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาปฐมวัยการก าหนด
แนวทางพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบดังกล่าวจะเป็นประตูเปิดกว้างเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยให้บรรลุตามเปูาหมายและตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้บริหารและครูนั้นมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ใน
การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลในการหล่อหลอมให้เด็กเป็น
คนดี  มีความสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  จึงมีความจ า เป็นผู้บริหารและครูจะต้องมี 
ความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันคิดร่วมกันท า โดยอาศัยการท างานเป็นทีมและการประสาน
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้หลักสูตรเป็นหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  2 

 

 

 1. จงอธิบายวิธีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและบริบทท้องถิ่นของ
สถานศึกษาตาม ความเข้าใจของท่าน 
 2. จงยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและบริบทท้องถิ่นของนักศึกษามา 2 ตัวอย่างพร้อม
อธิบายเหตุผลและที่มา 
 3. ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้าง 
 4. บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง บุคคล
ใดบ้าง 
 
 
 
 



บทท่ี 3  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพ่ือให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องสร้างเด็กให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะ
ส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิต เป็นคนดี มีวินัย รักความเป็นไทย มีความรับผิดชอบทั้ง  

ต่อตนเองและประเทศชาติในอนาคต 

 

บทวิจารณ์ของนักการศึกษาปฐมวัยที่มตี่อหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 เกษม วัฒนชัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาระดับปฐมวัยรุ่นที่ 8 หลักสูตร Thinking Child ในยุคดิจิตอล กล่าวว่า การพัฒนาเด็กควร
พัฒนาตั้งแต่เด็กในช่วงอายุของเด็กปฐมวัย ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลเลี้ยงดู โดยเน้นเรื่อง
ของการพัฒนาสมองและปัญญา การจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ควรมีวิธีการในการควบคุม
ส่งเสริม ด้านอารมณ์ และปัญญาเด็ก เช่น กิจกรรมฝึกสมาธิให้กับเด็กปฐมวัย การสอนให้เด็กมีสมาธิจะ
เป็นการฝึกการควบคุมตนเอง ด้านสมอง เด็กจะก้าวร้าวลดลง มีสมาธิในการเรียนมากข้ึน มีผลการเรียนดี
ขึ้น ครูควรได้รับการส่งเสริมให้ร่วมในการนั่งสมาธิ เพ่ือน ามาจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยจะได้รับการแก้ไขจากกิจกรรมง่ายๆ ใกล้ตัวเด็ก เด็กในช่วงของการดูแลของแม่ที่ดูแลเด็ก ควร
ได้รับการดูแลส่งเสริมการเลี้ยงดู โภชนาการตั้งแต่ในครรภ์มารดา จะท าให้สมองเด็กถูกการพัฒนา การให้
อาหาร กินนมแม่ เป็นการดูแลเบื้องต้นในครอบครัว ตลอดทั้งการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรให้
ความรูกับครูพ่ีเลี้ยง ครูดูแลเด็กควรได้รับความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก การศึกษาปฐมวัย ในระดับชาติ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรระดมความคิด ในวัตกรรมสิ่งใหม่เข้ามาปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงตามกลุ่มอายุของ
เด็ก มีการติดตามความก้าวหน้า น าผลมาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีกรบวนการเป็นขั้นตอน 
  ที่มา Plan For Kids.  (14 มิถุนายน 2559). การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ KU 

Mini M.Ed . [Video file].  Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=om 
Ahy04vZes. 
 พัชรี ผลโยธิน ในงานมหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ กล่าวว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย สสวท. STEM สถานพัฒนาครู ที่สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เข้ามาปรับเปลี่ยนในการท า
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2560 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะชีวิต ทักษะทาง EF ในการการจัดกิจกรรม
ของครูควรจัดให้เด็ก รู้ถูกรู้ผิด การมีวินัยในตนเอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่จึงต้อง
สอดแทรกเรื่องราวต่างๆ นี้ ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปล พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ในราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
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เด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ที่ต้อง
พัฒนาเด็กให้ได้ตามก าหนดและสามารถยืดหยุ่นได้ กระทรวงศึกษาธิการแนะน าว่าไม่ว่าสถานศึกษาจะน า
แนวการสอนหรือวิธีการสอนแบบใด สถานศึกษาควรจัดให้ตรงกับพัฒนาการของเด็กและจัดตาม
กลุ่มเปูาหมายของเด็กปฐมวัย เด็กควรได้รับประสบการณ์จากการลงมือกระท าจากกิจกรรมด้วยตัวเด็กเอง
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและสื่อให้เพียงพอ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ภาษา สนับสนุนอ านวยความสะดวกในกิจกรรม เน้นการจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นอย่าง
หลากหลาย ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ที่ครูสามารถจัดขึ้นได้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
มีส่วนที่เพ่ิมขึ้นมา คือ เพ่ิมจาก 5 ปี 11 เดือน 29 วัน เปลี่ยนเป็น 6 ปี ปรัชญาการศึกษายังเน้นเรื่องของ
ทักษะชีวิต การอบรมเลี้ยงดู สนองต่อธรรมชาติตามวัยเต็มตามศักยภาพของเด็ก 
 ที่มา Pakawat ket-un.  (6 กันยายน 2560).  หลักสูตรปฐมวัย 2560 รศ.ดร. พัชรี  
ผลโยธิน งานมหกรรมรวมใจ ปฐมวัยสร้างชาติ. [Video file].  Video posted to 
https://www.youtube.com/ watch?v=jiXPPC8eJyc. 
 จากบทวิจารณ์ของนักการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

สรุปได้ว่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกรอบทิศทางส าหรับสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้อยู่ในทิศทางเดียวกันและยังเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนเพ่ือจัดประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความต้องการ และให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ 

มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และสร้างรอยต่อในการเรียนรู้ให้เด็กพร้อมต่อการเรียนในชั้นสูงขึ้น 

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีเนื้อหา สาระ ดังนี้ 
 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 2) กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 2. วิสัยทัศน์ 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560:3) กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนา
เด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกง่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
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 3. หลักการ 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560:4) กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเชื่อว่า
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม  
โดยยึดหลักการ คือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุม ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญโดยค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ยึดพัฒนาการและการพัฒนา
เด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นที่มีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อ
แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 3 ปี 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560:6-19) กล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี ดังนี้ 
 1. จุดหมาย 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560:6) กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง มีสุขภาพดี  
ด้านอารมณ์และจิตใจ ให้มีสุขภาพจิตดี มีความสุข ด้านสังคม ให้มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร และด้านสติปัญญาให้
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ  
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเปูาหมายของพัฒนาการที่เด็กควรที่จะปฏิบัติได้ในช่วงอายุ
ต่างๆ โดยในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:6) 
ได้ระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ไว้ 7 คุณลักษณะ ได้แก่ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 2 ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 3 มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 4 รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 5 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 6 สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 7 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
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 โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบ่งตามช่วงอายุ ดังแสดงตารางที่ 3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์แบ่งตามช่วงอายุ 
 

อายุ หมายถึงช่วงอายุ 
 แรกเกิด  – 2 เดือน    แรกเกิด  – 1 เดือน 29 วัน 

 9 เดือน  – 1 ปี     9 เดือน  – 11 เดือน 29 วัน 

 2 – 4 เดือน     2 เดือน  – 3 เดือน 29 วัน 

 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน     4 เดือน   – 5 เดือน 29 วัน 

 4 – 6 เดือน     4 เดือน   – 5 เดือน 29 วัน 

 1 ปี 6 เดือน – 2 ปี     18 เดือน – 23 เดือน 29 วัน 

 6 – 9 เดือน     6 เดือน   – 8 เดือน 29 วัน 

 2 – 3 ปี     24 เดือน  – 35 เดือน 29 วัน 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:7) 
 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับเด็กอายุ 2-3 ปี สามารถแยกคุณลักษณะตามอายุได้ดังแสดง 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
 

 
คุณลักษณะ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

2 – 3 ปี 
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และเส้นรอบศีรษะ
ตามเกณฑ์อายุ 

 น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ 

1.2 มีร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทานโรค ไม่ปุวยบ่อย ขับถ่ายเป็นเวลา รับประทานอาหาร นอนและ
พักผ่อนเหมาะสมกับวัย 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:7 ) 
 
 
 



49 
 

ตารางที่ 3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี 2 ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 

คุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ 
2 – 3 ปี 

2.1 ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ได้เหมาะสมกับวัย 

 นั่งยอง ๆ เล่นโดยไม่เสียการทรงตัว 
 เดินถอยหลังได้ 
 เดินขึ้นลงบันไดโดยมือข้างหนึ่งจับราว และก้าวเท้าวางบนขั้นบันไดเดียวกันก่อน 
 กระโดดอยู่กับท่ีโดยเท้าพ้นพ้ืนทั้ง 2 ข้าง 

2.2 ใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
และประสานสัมพันธ์
มือ – ตา ได้
เหมาะสมกับวัย 

 จับสีเทียนแท่งใหญ่เพ่ือขีดเขียนได้ 
 เลียนแบบ ลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง หรือเส้นตรงแนวดิ่ง 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:8) 
 
ตารางที่ 3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี 3 มีความสุขและแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

 
 

คุณลักษณะ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
2 – 3 ปี 

3.1 ร่าเริงแจ่มใส  อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย แววตามีความสุข 
3.2 แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งต่าง ๆ ส าเร็จ 
ชอบพูดค าว่า “ไม่” แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องการ 

3.3 สนใจ และมี
ความสุขกับธรรมชาติ 
ดนตรี และจังหวะการ
เคลื่อนไหว 

ตอบสนองต่อธรรมชาติ เสียงเพลง จังหวะดนตรี และสิ่งสวยงามต่าง ๆ อย่าง
เพลิดเพลิน 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:9 ) 
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ตารางที่ 3.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี 4 รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
 
คุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ 

2 – 3 ปี 

4.1 ปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้  ชอบเก็บของของตนเองไว้ใกล้ตัว และไม่แบ่งปันผู้อ่ืน 

4.2 เล่นและร่วมท า
กิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย  

รอคอยช่วงสั้น ๆ 
 เล่นร่วมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:10) 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กล่าวมาแยกตามพัฒนาการ ตามวัยของเด็ก 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เพ่ือให้เห็นแนวทางและพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

 3. การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 

  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2560:50) กล่าวว่า  
ช่วงอายุแรกเกิด – 2 ปี มีแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีประจ าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูอบรมเลี้ยงดู
ตามวิถีชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ร่างกายตาม
ความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการตอบสนองต่อความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด และด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ส่งเสริมการคิด  และการการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัย 
  การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีประจ าวัน  ส าหรับเด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมในแต่
ละวัน  ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจ  และความสามารถตามวัยของเด็ก โดยผ่านการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีประจ าวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถี
ประจ าวัน  ดังนี้ 
  3.1 การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในการับประทาน
อาหาร  การนอน  การท าความสะอาดร่างกาย  การขับถ่าย  ตลอกจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแล
สุขภาพอนามัย  ความปลอดภัย  และการแสดงมารยาทท่ีสุภาพ  นุ่มนวลแบบไทย 

  3.2 การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มื้อกับนิ้ว
และส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวและออกก าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหว 

ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว่ า คลาน ยืน เดิน และนิ้วมือ 
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เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี  ปีนปุายเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เล่นม้าโยก ลากจูงของ
เล่นมีล้อ  ขี่จักรยานทรงตัวของเด็กเล็ก  โดยใช้เท้าช่วยถีบ 
  3.3 การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ – ตา เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มือ นิ้วมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือ – ตา รวมทั้งฝึกให้เด็กรู้จัก
คาดคะเน หรือกะระยะทางของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเทียบกับตนเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น มองตาม
เครื่องแขวนหรือโมบายที่มีเสียงและสี (ส าหรับขวบปีแรก ควรเป็นโมบายสีด าขาว) ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่  
เล่นหยอดบล็อก รูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน้ า เล่นปั้นแปูง ใช้สีเทียนแท่งใหญ่ 
วาดเขียนขีดเข่ีย 

  3.4 การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบนสองความ
ต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นละมรความสุข เช่น 
สบตา อุ้ม โอบกอด สัมผัส การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ ตอบสนองต่อความรู้สึก ที่
เด็กแสดงออกอย่างนุ่นนวล  อ่อนโยน  ปลูกฝังการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว 

  3.5 การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการสร้าสัมพันธ์กับพ่อแม่  ผู้เลี้ยงดู 
และบุคคลใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้ าจี ้ เล่นโยกเยก  
เล่นประกอบค าร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเดินเล่นนอกบ้าน พบปะเด็กอ่ืน
หรือผู้ใหญ่ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด  เช่น  พาไปบ้านญาติ  พาไปร่วมกิจกรรมที่ศาสนสถาน 

  3.6 การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า 
ในการมองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันในด้าน
ขนาด  รูปร่าง  สี  น้ าหนัก  และผิวสัมผัส  เช่น  การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา  การเล่นของเล่นที่มี
พ้ืนผิวแตกต่างกัน 

  3.7 การส่งเสริมการส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวผ่าน
เหตุการณ ์และสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่างๆ รู้จักส ารวจและทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น มองตามสิ่งของ 
หันมาที่มาของเสียง  ค้นหาสิ่งของที่ปิดซ่อนจากสายตา  กิจกรรมการทดลองง่ายๆ  
  3.8 การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กเปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน 
เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง  ชื่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย  ชื่อพ่อแม่  หรือผู้คนใกล้ชิด
และชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว  ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและท่าทาง  ชี้ชวนและสอนให้
รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริง  อ่านหนังสือนิทานภาพ  หรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง 
  3.9 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทาง
ความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียน วาดรูปอย่างอิสระ เล่นบล็อก และของเล่นสร้างสรรค์ 
พูดเล่าเรื่องตามจินตนาการ  เล่นสมมติ   
 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กช่วงอายุ 2-3 ปี จะเป็นการส่งเสริมเด็กโดย
การจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมและเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  
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จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยจะมีสาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญและสาระการเรียนรู้ 
 4. ประสบการณ์ส่าคัญ เป็นสิ่งที่ต้องให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการเล่น การเลียนแบบ 
การลองผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เพ่ือให้เกิดพัฒนาการ
ด้านทุกด้านแบบองค์รวม ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 5. สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็กแล้วขยายไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพ่ือนไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัว 
 6. การประเมินพัฒนาการ 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 19) กล่าวว่า การประเมินพัฒนาการเด็ก 

อายุต่ ากว่า 3 ปี ควรประเมินให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ เพราะเด็กวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ  

มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติต่างๆ จึงควรได้รับการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีหลักใน  

การประเมินดังนี ้
  6.1 ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
  6.2 ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
  6.3 ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  6.4 บันทึกลงในสมุดบัดทึกสุขภาพแม่และเด็กและใช้คู่มือควบคู่ 
  6.5 น าผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพดี  
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารเพ่ือ
บอกความต้องการของตนได้ โดยจะเน้นการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน ให้เด็กเกิดทักษะชีวิตและ
สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัส่าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2560:26) กล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี ดังนี้ 
 1. จุดหมาย 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มุ่งส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก
อย่างเต็มศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  
  1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
  1.2 สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
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  1.3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  1.4 มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 2. มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จ านวน 12 มาตรฐาน ดังนี้  
  2.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2  มาตรฐาน  ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
   มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 
  2.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
   มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
   มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
  2.3 พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  ดังนี้  
   มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
   มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
   มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
   มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
   มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
   มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นความสามารถหรือพฤติกรรมที่คาดหวังจะให้เกิดกับเด็กตามความสามารถ
แต่ละบุคคลซึ่งพฤติกรรมหรือความสามารถดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดตามอายุของเด็ก ดังแสดง 
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ตารางที่ 3.6 มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ดังนี้  
 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3 - 4 ปี อายุ 4 – 5 ปี อายุ 5 – 6 ปี 

1.1 น้่าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.2 มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดี 

1.2.1 ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ าสะอาดเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ าสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ได้
หลายชนิดและดื่มน้ า
สะอาดได้ด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมได้ด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมได้ด้วยตนเอง 

1.2.3 นอนผักผ่อนเป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกายเป็นเวลา 

1.3 รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน 

1.3.1 เล่นและท า
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.3.1 เล่นและท า
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
ได้ด้วยตนเอง 

1.3.1 เล่น ท ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย 

(ท่ีมา : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:27) 
 

ตารางที่ 3.7 มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 
  ประสานสัมพันธ์กัน 
 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3 - 4 ปี อายุ 4 – 5 ปี อายุ 5 – 6 ปี 

2.1 เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

2.1.1 เดินตามแนวที่
ก าหนดได้ 

2.1.1 เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

2.1.1 เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน 

2.1.2 กระโดดสองขา
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 
 

2.1.2 กระโดดขาเดียว
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว 

2.1.2 กระโดดขาเดียว
ไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการ
ทรงตัว 
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ตารางที่ 3.7 มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 
  ประสานสัมพันธ์กัน (ต่อ) 
 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3 - 4 ปี อายุ 4 – 5 ปี อายุ 5 – 6 ปี 

 2.1.3 วิ่งแล้วหยุดได้ 2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้ 

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้
มือและล าตัวช่วย 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้
มือทั้ง 2 ข้าง 

2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

2.2 ใช้มือ-ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได้ 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได้ 

2.2.2 เขียนรุปวงกลม
ตามแบบได้ 

2.2.2 เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1เซนติเมตรได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5เซนติเมตรได้ 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25เซนติเมตรได้ 

(ท่ีมา : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:28) 
 

ตารงที่ 3.8  มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3 - 4 ปี อายุ 4 – 5 ปี อายุ 5 – 6 ปี 

3.1 แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.1.1 แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม
กับบางสถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออก 
 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์ 

3.2.1 กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
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ตารงที่ 3.8 มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข (ต่อ) 
 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3 - 4 ปี อายุ 4 – 5 ปี อายุ 5 – 6 ปี 

 3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 
 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

(ท่ีมา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช,  2560:28) 
 
 จากตารางดังกล่าว เป็นการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ของเด็กอายุ 3-4 ปี 4-5 ปี และ 5-6 ปี จะเห็นได้ว่าสภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละข้อบ่งชี้
จะมีความเพิ่มความสามารถขึ้นตามอายุ ในแต่ละช่วงอายุจะมีความละเอียดของการแสดงพฤติกรรม  

ที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กบรรลุคุณลักษณะที่บุไว้ในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งชี้ เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:27) 
 3. สภาพที่พึงประสงค์  
  สภาพที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดสาระ  

การเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้  (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:27) 
 4. การจัดเวลาเรียน 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 – 2 ปีการศึกษา โดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา
โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนส าหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า 180  วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:35-37) 
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 6. ประสบการณ์ส่าคัญ  
  ประสบการณ์ส าคัญ เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์
ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:35-39) 
  6.1 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ
สุขอนามยั สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.9 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ การโยน กระเตะ 
5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

6.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างสิ่งต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
3) การปั้น 
4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย
วัสดุ 

6.1.3 การรักษาสุขภาพ     
อนามัยส่วนตน 

1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

6.1.4 การรักษาความปลอดภัย 1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัย 
3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

6.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ร่างกายตนเอง 

1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:35-36) 
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 สรุปได้ว่า ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งก าหนดแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เรียนรู้กิจกรรมผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการสอน และสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 
  6.2 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตะหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็น  
อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง แล้วความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.10 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 
2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดรตรี 
4) การเล่นบทบาทสมมติ 
5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

6.2.2 การเล่น  1) การเล่นอิสระ 
2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ มุมเล่นต่างๆ 
4) การเล่นนอกห้องเรียน 

6.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
3) การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

6.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
2) การเล่นบทบาทสมมติ  
3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดนตรี 
4) การร้องเพลง 
5) การท างานศิลปะ 
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ตารางที่ 3.10 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ (ต่อ) 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 

1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

6.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาด 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช, 2560:36-37) 
 
  6.3 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทาง
สังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน ฯลฯ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่ างๆ 
ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.11 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
3) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า
หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
5) การเลี้ยงสัตว์ 
6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

6.3.3  การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
3) การประกอบอาหารไทย 
4) การศึกษานอกสถานที่ 
5) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 
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ตารางที่ 3.11 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (ต่อ) 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของ
สังคม 

1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
3) การใช้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

6.3.5 การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

6.3.5 การเล่นและท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

6.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
  

1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

6.3.7 การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, 2560:37-38) 
 
  6.4 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้
และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
ความคิดเชิงเหตุผล การเก็บรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ต่อไป ดังนี้ 
 
 
  



61 
 

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.4.1 การใช้ภาษา 1) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
2) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราว
ต่างๆ 
4) การพูดแสดงวามคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และคามสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ  
7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระท าต่างๆ 
8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
9) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
10) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภทหรือรูปแบบ 
11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ชี้แนะ 
12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตามตามบรรทัดจากซ้าย
ไปขวา จากบนลงล่าง 
15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียน
ของผู้ใหญ่ 
17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มีโครองสร้างซ้ าๆ กัน จาก
นิทาน เพลงค าคล้องจอง 
18) การเล่นเกมทางภาษา 
19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
21) การเขียนค าทีมีความหมายกับตัวเด็กหรือค าคุ้นเคย 
22) การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่าง
อิสระ 
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ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ 
ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรงกรวย 
5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน  
7) การท าซ้ า การต่อเติมและการสร้างแบบรูป 
8) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระท า 
17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
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ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส่าคัญ 

6.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

1) การับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

6.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
2) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

(ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, 2560:38-39) 
 
 7. สาระส่าคัญท่ีควรเรียนรู้ 
  สาระที่ควรรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด 
หลังจากน าสาระที่ควรเรียนรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  
ไม่เน้นการท่องจ่าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายระเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และ
ความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึง
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:40) 
  7.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
   เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จัก
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิ ใจในตนเอง การสะท้อน 
การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรม 
  7.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  
   เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้อง
เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน 
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ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 
  7.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟูา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
  7.4 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม 
เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน อย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 8. การจัดประสบการณ์ 
  การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ
ผ่านการเล่น การลงกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมี
หลักการจัดประสบการณ์ แนวทางการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ,2560 : 41-42) 
  8.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
   8.1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดย
องค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
   8.1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
   8.1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก 
   8.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
   8.1.5 ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก 
  8.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
   8.2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของ
สมองที่เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   8.2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
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   8.2.3 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และ
สาระการเรียนรู้ 
   8.2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และ
น าเสนอความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
   8.2.5 จัดประสบการณ์ให้เด ็กมีปฏิส ัมพันธ์กับเด็กอื ่น  กับผู ้ใหญ่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือ
ในลักษณะต่างๆกัน 
   8.2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก ซอยคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
   8.2.7 จากประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   8.2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้น
ในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
   8.2.9 ท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
   8.2.10 จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งการ
วางแผน การสนับสนุน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
  8.3 การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
   กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลาย
รูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่า แต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวัน มีหลักการจัดกิจกรรมประจ าวันและขอบข่ายของกิจกรรม
ประจ าวัน ดังนี้  
   8.3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
    1) ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก  
    2) กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาท ี
    3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเรื่องเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 - 60 นาที 
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    4) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม
ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจการที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็น  

ผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้ ครบทุก
ประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจะสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังกายมากนัก เพ่ือเด็ก
จะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  8.4 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
   การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวัน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานหรือสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   8.4.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปุายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จังหวะดนตรี 
   8.4.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เล่นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก  
กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย จับช้อนส้อม และใช้วัสดุ
อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 
   8.4.3 การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝัง
ให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
   8.4.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการ
ท างาน รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน รวมทางระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาด
ร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือ
ท างานเสร็จ 
   8.4.5 การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
คิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต จ าแนก 
เปรียบเทียบ สืบเสาะหาความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก 
ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานและท า
กิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
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   8.4.6 การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้  
จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้  
กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้ภาษา ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
   8.4.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างอิสระ  

เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ าเล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง  
 9. การประเมินพัฒนาการ 

  การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก ต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์ หรือ
จัดท าข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่
สามารถบอกเรื่องราวของประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ 
ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้
เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
และควรใช้กับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็กการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:115) 
 1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก  
 สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือให้
เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ และด้านสติปัญญา ตามความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม โดยการจัดประสบการณ์จะอยู่ในรูปแบบเป็นหน่วยการเรียนผ่านการเล่นที่มีจุดมุ่งหมาย
ตั้งแต่เรื่องราวของตัวเด็กไปจนถึงเรื่องราวรอบตัวเด็ก ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ และทักษะชีวิต การประเมิน
พัฒนาการจะประเมินทุกผ่าน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน 
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แล้วน าผลที่ได้มาสรุปผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับความต้องการ
และพัฒนาการของเด็ก 
 

สรุป 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ 

อายุต่ ากว่า 3 ปี และอายุ 3-6 ปี โดยหลักสูตรส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี จะแบ่งช่วงอายุอีกครั้งเพราะ
เด็กท่ีอายุต่ ากว่า 3 ปี จะมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องเข้าใจพัฒนาการแต่
ละช่วงอายุอย่างละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการ  

ด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา เพ่ือให้เด็กเติบตามวัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ
ชีวิต โดยใช้การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน การประเมินพัฒนาการจะประเมินอย่างครอบคลุมทุก
ช่วงอายุ และทุกด้านพัฒนาการ โดยท าการประเมินพัฒนาการอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ผ่ านวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย โดยการบันทึกพัฒนาการจะบันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และใช้คู่มือ
การเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
น าผลการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือหากิจกรรมพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างสมวัย ช่วงวัยที่ 2 คือ หลักสูตร
การศึกษาส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี จะเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรได้ก าหนด
มาตรฐานไว้ทั้งหมด 12 มาตรฐาน โดยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส าหรับการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กช่วงวัยนี้ จะจัดเป็นหน่วยการเรียนตั้งแต่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กไปจนถึงเรื่องราวรอบตัวเด็ก โดยมี
ประสบการณ์ส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนเพ่ือน าไปจัดแผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กผ่าน
การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย เหมาะสมกับความต้องการและพัฒนาการของเด็กโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผ่านกิจกรรมประจ าวันทั้ง 6 กิจกรรม และต้องมีการประเมินพัฒนาการแต่ด้านอย่าง
สม่ าเสมอด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก รวมถึงการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ให้เด็กพร้อมสู่การเลื่อนชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

 
 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายอย่างไร 

 2. การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี กับเด็กอายุ 3-6 ปี แต่งต่างกันอย่างไร 

 3. การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีหลักการ
อย่างไร 

 4. ท่านมีวิธีการจัดประสบการณ์อย่างไรเพ่ือให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

 5. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีวิธีอย่างไร 



บทท่ี 4  
กระบวนการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 

 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาปฐมวัย น าไปใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้เด็ก
ได้รับการพัฒนา บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
แกนกลางได้ก าหนด โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสมด้วยการ
ยึดแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 

 

การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ดังนี้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546:19) ได้กล่าวถึง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควร 

มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย จ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจ ดังนี้ 
 1. ปรัชญา คือ อุดมการณ์ ความเชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษาปฐมวัย ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
โดยยึดหลักการพัฒนาเด็ก เชื่อมโยงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อจะเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
 2. วิสัยทัศน์ คือ การมองอนาคต ความคาดหวังของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของสถานศึกษา 
 3. ภารกิจ คือ งานหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาปฏิบัติให้บรรลุผลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 4. เป้าหมาย คือ จุดหมายที่สถานศึกษาคาดหวังให้เกิดกับเด็กปฐมวัย ต้องมีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2560:44-45) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้ 
 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เป็นการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และความเชื่อใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดปรัชญาการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาควรมีการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. วิสัยทัศน์ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ อุดมการณ์ อนาคตที่พึงประสงค์ ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ความจริงและแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือสร้างศรัทราจุดประกายความคิดให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก 
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 3. พันธกิจ สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดภาระงานที่ส าคัญ และควรค านึงถึงวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ การก าหนดพันธกิจของสถานศึกษาควรค านึงถึงการมุ่งพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ 
 4. เป้าหมาย เป็นการก าหนดความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามพันธกิจ สามารถ
ก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของเด็กปฐมวัย ครูและบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 

แสดงตารางที่ 4.1  การก าหนด ปรัชญา  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมายดังนี้ 
 

องค์ประกอบ สิ่งท่ีควรค านึง 
ปรัชญา ประพฤติดี มีวิชา กีฬาเด่น เน้นคณุธรรม” 
วิสัยทัศน์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคดิ วิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา  มีนิสัยรักการอ่าน การเขยีน การศึกษาค้นคว้าและมีนสิัย 

รักการท างาน  มุ่งใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 

การประกอบอาชีพ  มีความคดิริเริม่สร้างสรรค์ มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตามหลักธรรม 

ของพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีด่ี  สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพ  ส่งเสริมพัฒนาการทา 
งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม  มีนสิัยรักธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและแสดงความคดิเห็น  
มีจินตนาการที่หลากหลาย  ประยกุต์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการเรียน 

การสอน ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

พันธกิจ 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคดิ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการรักษาความสะอาดร่างกาย  ส่งเสรมิการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  คา่นิยมอันพึงประสงค ์

5. ส่งเสรมิการใช้แหล่งการเรียนรู้  และภูมปัญญาท้องถิ่น 

6. ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีื่อสารในการเรียนรู้และประกอบอาชีพ 

เป้าหมาย 1. ผู้เรียน มีทักษะการคิด 

2. มีเจตคติทีด่ีและเห็นคณุค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

3. มีสุขลักษณะนิสยัที่ดีในการรักความสะอาดและการออกก าลังกาย 

4. ผู้เรียนเป็นผู้มคีุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค ์

5. ผู้เรียนใช้แหล่งการเรยีนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสาร   
ในการศึกษาค้นคว้าและประกอบอาชีพ 

6. ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองทีดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 
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 สรุปคือ การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ  
ที่ใช้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและตัวก าหนดในการจัดประสบการณ์ใน 

ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546:20) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง 
พฤติกรรม หรือ ความสามารถที่สถานศึกษาคาดหวังให้เกิดกับเด็กอายุ 3 -6 ปี หลังจากได้รับการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เหมาะสมตามวัย พฤติกรรมหรือความสามารถควรก าหนดให้ชัดเจนในแต่ละช่วง
อายุเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นหลัก ดังแสดงตัวอย่างตารางที่4.2สภาพที่พึงประสงค์
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ดังแสดงตารางที่ 4.2 สภาพ
ที่พึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

ตารางที่ 4.2 สภาพที่พึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  
  2560 
 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4ปี อายุ 4-5ปี อายุ 5-6ปี 

1.1 น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.2 มีสุขภาพอนามัย  
สุขนิสัยท่ีดี 

1.2.1 ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และดืม่
น้ าสะอาดเมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

1.2.1 รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดไดด้้วยตนเอง 

1.2.1 รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ไดห้ลายชนิด
และดืม่น้ าสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ได้ด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ได้ด้วยตนเอง 

1.2.3 นอนผักผ่อนเป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกายเป็นเวลา 

1.3 รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

1.3.1 เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อม ี

ผู้ช้ีแนะ 

1.3.1 เล่นและท ากิจกรรม
อย่างปลอดภัยไดด้้วย
ตนเอง 

1.3.1 เล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

(ที่มา : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2560:27) 
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 จะเห็นได้ว่า การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งมีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยเป็นหลักในการก าหนดคุณลักษณะที่ เด็กควรจะได้รับตามพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม 

หลังการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 

การก าหนดโครงสร้างและเวลาเรียน 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีการศึกษา  โดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เวลาเรียนส าหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียน 

ไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5  ชั่วโมง  โดยสามารถปรับ 

ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังแสดงรูปภาพที่ 4.1ช่วงอายุเด็ก
ปฐมวัย 3-6 ปีและตารางท่ี 4.3 แสดงโครงสร้างเวลาเรียนของชั้น  อนุบาล  1 – 2  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.1 ช่วงอายุเด็กปฐมวัย 3-6 ปี 
(ที่มา : นักเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา เวินเฮ้าอุปถัมภ์) 
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 จากภาพประกอบจะเห็นได้ว่า พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
คือพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กจะมีพัฒนาการ สัดส่วนความสูงไล่ตามอายุของเด็กได้อย่างชัดเจน ดังนั้น 
การอบรมเลี้ยงดูเรื่องเก่ียวกับโภชนาการและการได้รับสารอาหารที่ครบหมู่จึงมีความส าคัญกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงโครงสร้างเวลาเรียนของชั้น  อนุบาล  1 – 2 

 

ภาคเรียนที ่ เวลาเรียน  (วัน) 
1 100 

2 100 

รวม 200 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 
 

 จากโครงสร้างเวลาเรียนจะเห็นได้ว่าการก าหนดโครงสร้างและเวลาเรียนของชั้นปฐมวัยต้อง
เป็นไปตามความเหมาะสมของพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามวัยของเด็ก สัดส่วนของเวลาเรียนควรสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา และสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546 : 20) ได้กล่าวถึงสาระการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญ 

จะช่วยให้เด็กเกิดทักษะการสร้างองค์ความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและสาระที่ควรเรียนรู้ผู้สอนควรค านึงถึงสาระของหลักสูตร วัยและความต้องการของเด็ก 
ซึ่งมีข้ันตอนการจัดท าสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. น าสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาจัดท าเป็นสาระการเรียนรู้รายปีของ
สถานศึกษา 
 2. น าสาระการเรียนรู้รายปีมาก าหนดการจัดประสบการณ์ 
 3. น าก าหนดการจัดประสบการณ์มาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญา นวัตกรรมและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
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 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ(2560:35-40)กล่าวว่า สาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร
ที่ก าหนด สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้  ดังแสดงตารางที่ 4.4 
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  (ระดับอายุ 3-4ปี) 
 

 

พัฒนาการ 
 

มาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระท่ีควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
ส าคัญ 

ด้าน
ร่างกาย 

มาตรฐาน
ที่ 1 

ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่
ดี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 

มีสุขภาพ
อนามัยสุขนิสัย
ที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 

1.2.1ยอม
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่ม
น้ าสะอาดเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1.2.2ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมเม่ือมี
ผู้ชี้แนะ 

1.2.3นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกาย
เป็นเวลา 

ตัวเด็ก 

-การ
รับประทาน
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ 
 

ตัวเด็ก 

-การรักษา
สุขภาพอนามัย
ส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-อาหารหลัก  
5หมู่ 
 

 

 

- การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย  
สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตร
ประจ าวัน 
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ตารางที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  (ระดับอายุ 3-4ปี) (ต่อ) 
 

 

พัฒนา 
การ 

 

มาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระท่ีควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 

รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

 

 

1.3.1เล่นและท า
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

 

ตัวเด็ก 

-การรักษา
ความ
ปลอดภัย 

 

 

 

- การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 

-การฟังนิทาน 
เรื่องราว เหตุการณ์ 

มาตรฐาน
ที่ 2 

กล้ามเนื้อ
ใหญ่และ
กล้ามเนื้อ
เล็ก
แข็งแรง
และ 
ประสาน
สัมพันธ์กัน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 

ใช้มือ – ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน 

 

 

2.1.1เดินตามแนวที่
ก าหนดได้ 
2.1.2กระโดดสอง
ขาข้ึนลงอยู่กับที่ได้ 
2.1.3วิ่งแล้วหยุดได้ 
2.1.4รับลูกบอลโดย
ใช้มือและล าตัวช่วย 

2.2.1ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
ได้โดยใช้มือเดียว 

2.2.2เขียนรูป
วงกลมตามแบบได้ 
2.2.3ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
1เซนติเมตรได้ 

ตัวเด็ก 

-การใช้
กล้ามเนื้อ
ใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

ตัวเด็ก 

-การใช้
กล้ามเนื้อเล็ก 

 

 

-การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ี 

-การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ 
 

 

 

 

-การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
สิ่งต่างๆ จากแท่งไม้ 
บล็อก 

 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ   
 เด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ 4.5 ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ( ระดับอายุ 4-5ปี ) 
 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์

ส าคัญ 

ด้าน
ร่างกาย 

มาตรฐานที่ 1 

ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัย  และมี
สุขนิสัยที่ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

มีสุขภาพอนามยั  
สุขนิสัยที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

 

 

1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 
และดืม่น้ าสะอาดได้
ด้วยตนเอง 
1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 
1.2.3 นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกาย
เป็นเวลา 
1.3.1 เล่นและท า
กิจกรรมอยา่ง
ปลอดภัยด้วยตนเอง  
 

 

 

 

ตัวเด็ก 

- การใช้
กล้ามเนื้อใหญ ่

 

 

ตัวเด็ก 

- การรักษา
สุขภาพอนามัย
ส่วนตน 

- การใช้
กล้ามเนื้อใหญ ่

 

 

 

 

 

 

ตัวเด็ก 

- การรักษาความ
ปลอดภัย 

 

 

- การเคลื่อนไหวท่ี
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่  ใน
การขว้าง การจับ 
การโยน การเตะ 

 

- การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย  สุข
นิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจ าวัน 

- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ ์

 

- การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวตัร
ประจ าวัน 

- การฟังนิทาน 
เรื่องราว เหตุการณ์
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

- การเล่นเครื่อง
เล่นอย่างปลอดภัย 

- การเล่นบทบาท
สมมต ิ

เหตุการณ์ตา่ง  
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ตารางที่ 4.5 ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  (ระดับอายุ 4-5ปี) (ต่อ) 
 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
ร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2 

กล้ามเนื้อใหญ่
และกลา้มเนื้อ
แข็งแรง  ใช้ได้
อย่างอย่าง
คล่องแคล่ว
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได ้

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

ใช้มือ – ตา
ประสานสัมพันธ์กัน 

 

2.1.1 เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน 

2.1.2 กระโดดขา
เดียวอยู่กับท่ีได้โดยไม่
เสียการทรงตัว 

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวาง 
2.1.4 รับลูกบอลโดย
ใช้มือท้ัง  2 ข้าง 
2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นตรงได ้

2.2.2 เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.5
เซนติเมตรได ้

 

ตัวเด็ก 

- การใช้
กล้ามเนื้อใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเด็ก 

- การใช้
กล้ามเนื้อใหญ ่

- การใช้
กล้ามเนื้อเล็ก 

- การตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 
 

 

 

 

 

- การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่
- การเคลื่อนไหวท่ีใช้
การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ในการขว้าง  
การจับ การโยน  
การเตะ 

- การเคลื่อนไหวข้าม
สิ่งกีดขวาง 
 

 

- การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ ์

- การหยิบจับ การใช้
กรรไกร การฉีก  การ
ตัด การปะ และการ
ร้อยวัสด ุ

- การเขียนภาพและ
การเล่นกับส ี

 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ 

 เด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ 4.6 ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  (ระดับอายุ 5-6ป)ี 
 

 

พัฒนาการ 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้าน
ร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1 

ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่
และกลา้มเนื้อ
เล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ ์

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2มี
สุขภาพอนามัย สุข
นิสัยที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได ้

 

 

 

 

 

 

1.1.1 น้ าหนักและ
และส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย   
 

 

1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
ได้หลายชนิด และดื่ม
น้ าสะอาดไดด้้วย
ตนเอง 
1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 
1.2.3 นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกาย
เป็นเวลา 
1.3.1 เล่นท ากิจกรรม
และปฏิบตัิต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

 

2.1.1 เดินต่อเท้าถอย
หลังเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

2.1.2 กระโดดขา
เดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

 

ตัวเด็ก        
-การรักษา
สุขภาพอนามัย
ส่วนตน 

ตัวเด็ก 

-การรักษา
สุขภาพอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเด็ก- การ
รักษาความ
ปลอดภัย  
ตัวเด็ก-การ
ตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การปฎิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 

 

 

 

-การปฎิบัตตินตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การปฏิบัตตินให้
ปลอดภัยในกิจวตัร
ประจ าวัน  
-การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย  
-การเคลื่อนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับและ
พื้นที ่
-การเคลื่อนไหวข้าม
สิ่งกีดขวาง 
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ตารางที่ 4.6 ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  (ระดับอายุ 5-6ป)ี (ต่อ) 
 

 

พัฒนาการ 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

   2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนข้ึนจากพ้ืนได ้

  

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
ใช้มือตา-ประสาน
สัมพันธ์กัน 

 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้งได ้

2.2.2 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมมุชัดเจน 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 0.25 
เซนติเมตรได ้

ตัวเด็ก        
-การใช้กล้ามเนื้อ
เล็ก 

 

-การหยิบจับการใช้
กรรไกรการฉีกการตดั
การประและการร้อย
วัสด ุ

 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้จะค านึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และ
ตัวเด็กซึ่งพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยแตกต่างกันออกไปโดยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

 

การก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี 
 การก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีเป็นการน าสาระที่ควรเรียนรู้เรียนรู้ 4 สาระ ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กน ามาเป็นสื่อกลางในการก าหนดกิจกรรม 
เรื่องราวเกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดย
ค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของเด็ก ดังแสดงตารางที่ 4.7 ก าหนดสาระ 

การเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่  1-2ส าหรับเด็กอายุ  3-4 ปี ดังนี้ 
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 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 1 ส าหรับเด็กอายุ  3-4 ปี 

 

ตารางที ่4.7  ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 1 ส าหรับเด็กอายุ  3-4 ปี 
 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย โรงเรียนของฉัน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย ชื่อนั้นส าคัญ
ไฉน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 3 

หน่วย วันวิสาขบูชา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก 

สัปดาห์ที่ 4 

หน่วย สัตว์ทะเลน่ารู้ 
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 5 

หน่วย อาชีพในฝัน
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก 

สัปดาห์ที่ 6 

หน่วย อาหารหลัก  
5 หมู่ 

(สาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เด็ก) 

สัปดาห์ที่ 7 

หน่วย เงินตรา 

(สาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เด็ก) 

สัปดาห์ที่ 8 

หน่วย สุขอนามัย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 9 

หน่วย ความแตกต่าง
ระหว่างตัวเด็ก 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 10 

หน่วย ฝนจ๋ามาจาก
ไหน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 11 

หน่วย วันเข้าพรรษา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 12 

หน่วย พลังงาน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 13 

หน่วย วันแม่ 

(สาระบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 14 

หน่วย คณิตคิดสนุก
(สาระสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 15 

หน่วย โลกไร้พรมแดน
(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 16 

หน่วย สัตว์เลี้ยงแสนรู้
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 17 

หน่วย วิทยาศาสตร์
หรรษา 
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 18 

หน่วย หน้าที่ของหนู 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 19 

หน่วย อาเซียน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่) 

สัปดาห์ที่ 20 

หน่วย เที่ยวทั่วไทย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ 

 เด็กปฐมวัย) 
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 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่  2 ส าหรับเด็กอายุ  3-4 ปี 

 

ตารางที ่4.8  ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับเด็กอายุ  3-4 ปี 
 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย หนูน้อยน่ารัก 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 3 

หน่วย ขนมไทย 

(สาระสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 4 

หน่วย วันลอยกระทง 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 5 

หน่วย หนูรักเมืองไทย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 6 

หน่วยวันพ่อ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 7 

หน่วย ฤดูหนาว 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 8 

หน่วย อยู่อย่าง
พอเพียง 
(สาระสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 9 

หน่วย ปีใหม่ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 10 

หน่วย ผลไม้แสนอร่อย 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 11 

หน่วย วันเด็ก 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 12 

หน่วย ของเล่น ของใช้ 
(สาระสิ่งต่าง ๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 13 

หน่วย ผักดีมีประโยชน์ 
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 14 

หน่วยสีสันหรรษา 

(สาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เด็ก) 
 

สัปดาห์ที่ 15 

หน่วย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 16 

หน่วย ดอกไม้ 

แสนสวย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 17 

หน่วย มาฆบูชา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 18 

หน่วย ต้นไม้ 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 19 

หน่วย ฤดูร้อน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 
 

สัปดาห์ที่ 20 

หน่วย ชุมชนของเรา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 
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 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่  1 ส าหรับเด็กอายุ  4-5ปี 

 

ตารางที ่4.9  ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 1 ส าหรับเด็กอายุ  4-5 ปี 
 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย หนูรักโรงเรียน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย ตัวเรา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 3 

หน่วย หนูท าได้ 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 4 

หน่วย ของใช้ท่ีหนูรู้จัก 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 5 

หน่วย ร่างกายของเรา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 6 

หน่วย อากาศรอบตัว
เรา 
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 7 

หน่วย น้ าใสสะอาด 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 8 

หน่วย พืชมีประโยชน์ 
(สาระธรรมชาติรอบตัว
และสิ่งต่างๆ รอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 9 

หน่วย ฤดูฝน 

(สาระสิ่งต่างๆรอบตัว
เด็กเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์) 

สัปดาห์ที่ 10 

หน่วย วันเข้าพรรษา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 11 

หน่วย อาชีพในชุมชน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 12 

หน่วย วันแม่ 

(สาระบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 13 

หน่วย ผลไม้แสนอร่อย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 14 

หน่วย เงินตรา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสิ่ง 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 15 

หน่วย กีฬาแสนสนุก 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 16 

หน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 17 

หน่วย วิทยาศาสตร์น่า
รู้ 
(สาระเพ่ิมเติม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) 

สัปดาห์ที่ 18 

หน่วย หนูรักเมืองไทย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 19 

หน่วย การคมนาคม
และการติดต่อสื่อสาร 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 20 

หน่วย เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่) 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 
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 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี 

 

ตารางที ่4.10  ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับเด็กอายุ  4-5 ปี 
 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย สีแสนสวย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย อาหารดีมี
ประโยชน์ 
(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 3 

หน่วย วันลอยกระทง 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 4 

หน่วย สัตว์เลี้ยงน่ารัก 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 5 

หน่วย วันพ่อ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 6 

หน่วย ออนซอนเมือง
อุดร 
(สาระสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก) 

สัปดาห์ที่ 7 

หน่วย ฤดูหนาว 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 8 

หน่วย ปีใหม่ไปท าบุญ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 9 

หน่วย บ้านอบอุ่น 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 10 

หน่วย ร้านค้าในชุมชน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 11 

หน่วย กลางวัน
กลางคืน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 12 

หน่วย ข้าวเอ๋ยข้าวสุก 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 13 

หน่วย ขนมไทย 

(สาระสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก) 

สัปดาห์ที่ 14 

หน่วย อาหาร
นานาชาต ิ

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสิ่ง 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 15 

หน่วย ดอกไม้แสนสวย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 16 

หน่วย หิน ดิน ทราย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 17 

หน่วย มาฆบูชา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 18 

หน่วย ฤดูร้อน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 19 

หน่วย ตัวเลขแสนสนุก 

(สาระเพ่ิมเติม
คณิตศาสตร์) 

สัปดาห์ที่ 20 

หน่วย ประเทศเพื่อน
บ้าน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

 (ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 
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 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่  1 ส าหรับเด็กอายุ 5-6 ปี 

 

ตารางที ่4.11 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 1 ส าหรับเด็กอายุ  5-6 ปี 
 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย โรงเรียน 

ของฉัน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย ตัวฉันและ 

การเจริญเติบโต 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 3 

หน่วย หนูท าได้ 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 4 

หน่วย ของเล่น  
ของใช้ 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 5 

หน่วย ระบบต่างๆของ
ร่างกาย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 6 

หน่วย อากาศรอบ 

ตัวเรา 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 7 

หน่วย ต้นน้ าล าธาร 
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 8 

หน่วย ประโยชน์ 
ของพืช 

(สาระธรรมชาติรอบตัว
และสิ่งต่างๆ รอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 9 

หน่วย ฤดูฝน 

(สาระสิ่งต่างๆรอบตัว
เด็กเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์) 

สัปดาห์ที่ 10 

หน่วย วันเข้าพรรษา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 11 

หน่วย อาชีพน่ารู้ 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 12 

หน่วย วันแม่ 

(สาระบุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 13 

หน่วย ผลไม้หลาย
ประโยชน์ 
(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 14 

หน่วย ค่าของเงิน 

(สาระสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 15 

หน่วย กีฬาพื้นบ้าน 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 16 

หน่วย พลังงาน 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 17 

หน่วย วิทย์คิดสนุก 

(สาระเพ่ิมเติม
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี) 

สัปดาห์ที่ 18 

หน่วย การจราจร 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 19 

หน่วย อาเซียนร่วมใจ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่) 

สัปดาห์ที่ 20 

หน่วย อาหารประเทศ
อาเซียน 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย 
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 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับเด็กอายุ  5-6 ปี 

 

ตารางที ่4.12 ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี ภาคเรียนที่  2 ส าหรับเด็กอายุ  5-6 ปี 
 

สัปดาห์ที่ 1 

หน่วย สีสันหรรษา 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 2 

หน่วย สุขอนามัย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 3 

หน่วย วันลอยกระทง 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 4 

หน่วย สัตว์ป่าน่ารู้ 
(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 5 

หน่วย วันพ่อ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 6 

หน่วย อุดรเมืองน่าอยู่ 
(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 7 

หน่วย ฤดูหนาว 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 8 

หน่วย ปีใหม่ 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 9 

หน่วย ครอบครัวแสน
สุข 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 10 

หน่วย หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 11 

หน่วย กลางวัน
กลางคืน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 12 

หน่วย ข้าวนานาชนิด 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 13 

หน่วย ขนมนานาชนิด 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 14 

หน่วย อาหารไทย 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม
เด็ก) 

สัปดาห์ที่ 15 

หน่วย ดอกไม้ 

แสนสวย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 16 

หน่วย หิน ดิน ทราย 

(สาระสิ่งต่างๆ  
รอบตัวเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 17 

หน่วย มาฆบูชา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

สัปดาห์ที่ 18 

หน่วย ฤดูร้อน 

(สาระธรรมชาติรอบตัว) 

สัปดาห์ที่ 19 

หน่วย คณิตคิดสนุก 

(สาระเพ่ิมเติม
คณิตศาสตร์) 

สัปดาห์ที่ 20 

หน่วย อีสานบ้านเฮา 

(สาระเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก) 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ
 เด็กปฐมวัย) 
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 จากตารางสรุปได้ว่า ตารางก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีจะมีการวิเคราะห์และก าหนดหน่วย
การเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก รวมตลอดถึง พัฒนาการ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ ซึ่งการวิเคราะห์สาระการเรียนรายปี 
มีการก าหนดจากปฏิทินของชาติ วันส าคัญของศาสนา ประเพณีและวันส าคัญในท้องถิ ่น  น ามา 

เรียบเรียงล าดับความส าคัญสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงอายุของเด็กปฐมวัย 
 

ก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ 

 การจัดประสบการณ์ครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและหลักการแนวทางการจัดประสบการณ์ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและการจัดกิจกรรมประจ าวันตามหลักสูตรและคู่มือการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์และตารางกิจกรรมประจ าวันของสถานศึกษาและน าไปสู่
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ดังแสดงรูปภาพที่ 4.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ 

ส าหรับ เด็กปฐมวัย 

ศึกษาข้อมลู 

จิตวิทยาพัฒนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

จดัประสบการณ์ 

สอดคลอ้งกบัการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

จัดประสบการณ์แบบบรูณาการณเ์ด็กได้คิดริเริม่ 
วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท ามีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ

และคนอ่ืน 

 

จัดท าสารนิทัศน ์

จัดประสบการณโ์ดยให้พ่อ
แม่ ครอบครัว และชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2546:76-78) ได้กล่าวถึงสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ 
เด็กปฐมวัย เช่น สื่อธรรมชาติ สื่อของจริง สื่อจ าลอง ของเล่น เกมการศึกษา เครื่องเล่นสนามและ 

สื่อมัลติมิเดีย และอ่ืนๆล้วนแล้วต้องมีความเหมาะสม ดังนี้ 
 1. เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัย 

 2. เด็กสามารถหยิบ สัมผัสสื่อเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 3. สื่อมีความหมายต่อการเรียนรู้ 
 4. สามารถใช้ได้จริง 

 5. ตรงตามจุดประสงค์ของการน าสื่อไปใช้ 
 6. สร้างความสนุกสนาน จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 แหล่งการเรียนรู้แบ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่
ส าคัญต่างๆใกล้เคียงชุมชน 

 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 109) กล่าวถึงสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก สื่อเป็นตัวกลางกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด จ าเป็นต้องผ่านการลงมือปฏิบัติ
จริงหรือเกิดจากการค้นพบด้วยตนเองเด็กจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้  เช่น ของเล่น นิทาน 

และอ่ืนๆ 

 แหล่งเรียนรู้ มีความส าคัญคือ เป็นแหล่งการศึกษาตามความสนใจและความต้องการตาม
อัธยาศัยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การสืบเสาะหาความรู้ การแสงหาความรู้ด้วยตนเอง สภาพแวดล้อม  

ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้เป็นสถาบันของชุมชนที่
มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ศาลากลางเปรียญ ตลาด สถานี
อนามัยและอ่ืนๆดังแสดงรูปภาพที่ 4.3 สื่อบัตรภาพ,รูปภาพที่ 4.4 สื่อกล่องกระดาษ,รูปภาพที่ 4.5  
การสานพัดไม้ไผ่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและรูปภาพที่ 4.6 การต้มเกลือสินเทาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 4.3 สื่อบัตรภาพ 

(ที่มา : โครงการภาษาพาเพลิน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.4 สื่อกล่องกระดาษ 

(ที่มา : โครงการสร้างสรรค์ หรรษา พัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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รูปภาพที่ 4.5 การสานพัดไม้ไผ่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.6 การต้มเกลือสินเทาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
 แผนการจัดประสบการณ์  คือ  การวางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้แก่เด็กตามแนว
ทางการจัดประสบการณ์ ดังแสดงตารางที่ 4.13 การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.13 การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การจัดประสบการณ์ส าหรับ 

 เด็กปฐมวัย 

  

การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

 1. น าคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาระการเรียนรู้ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี  แนวทางการจัดประสบการณ์สื่อ
และแหล่งการเรียนรูม้าเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดประสบการณ ์

 2. เขียนแผนการจดัประสบการณต์ามแนวทางของหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย 

 

แผนการจัด
ประสบการณ์ 

 

องค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ ค าอธิบาย 

1.  ช่ือกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม 

2.  ช่ือเรื่อง หัวข้อเรื่องจากการระดมความคิด 

3.  ระดับชั้นและเวลา แสดงถึงความยากง่ายของกิจกรรม 

4.  สาระส าคัญ ความต้องการให้เกดิกับผู้เรียน 

5.  จุดประสงค ์ สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ 

6.  เนื้อเรื่อง/สาระการเรียนรู ้ รายละเอียดที่ครอบคลุมสาระส าคญั 

7. กิจกรรม 

     - ขั้นน า 
     - ขั้นท ากิจกรรม 

     - ขั้นสรุป 

 

สิ่งที่วางแผนให้ผู้เรียนปฏิบตั ิ

8.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้ เป็นไปตามรูปแบบกิจกรรม 

9.  การประเมินผล วิธีการและเครื่องมือในการประเมนิ 

10.  บันทึกผลหลังสอน แนวทางการปรับปรุงแผนครั้งต่อไป 

11.  กิจกรรมสนับสนุน มีเรื่องที่น่าสนใจเพิม่เตมิ/ต้องการให้
ผู้เรยีนไดม้ีกิจกรรมต่อเนื่อง 
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สรุป 

 กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นการล าดับขั้นตอนของการงานตามล าดับ  
การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย เป็นการก าหนดโดยการวางแผนโดยยึดหลักการแนวทาง
นโยบายของสถานศึกษาเพ่ือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปที่เด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับการก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมตามวัยหรือความสมารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดตามพัฒนาการ
ตามวัย สัมพันธ์กับการก าหนดโครงสร้างและเวลาเรียนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษาสามารถปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นสถานศึกษานั้นๆ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้เป็นการก าหนดประสบการณ์
ส าคัญให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็กซึ่ง การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สามารถน ามาก าหนด
เป็นตารางก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีโดยแบ่งเป็นอายุและแบ่งเป็นภาคเรียนได้ตลอดปีการศึกษา  
ด้วยยึดหลักการก าหนดจากสาระที่ควรรู้ 4 สาระในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและวันส าคัญต่างๆ  

ของปฏิทินของชาติตลอดจนวันส าคัญและประเพณีในท้องถิ่นของสถานศึกษา จากนั้นน ามาก าหนด 

แนวทางการจัดประสบการณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนต้องก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ ซึ่งค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและการจัดกิจกรรมประจ าวันตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  4 

 

 

 1. หลักสูตรสถานศึกษามีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

 2. การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรค านึงถึงเรื่องใด 

 3. เพราะเหตุใดการก าหนดโครงสร้างและเวลาเรียนในแต่ละช่วงอายุถึงมีความแตกต่างกัน 

 4. การจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

 เด็กจะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคตได้นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กได้รับ สภาพแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เริ่มตั้งแต่
สภาพแวดล้อมในบ้าน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และสภาพแวดล้อมในสังคมการจัดสภาพแวดล้อม  

ที่เหมาะสม และมีคุณค่าจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคล
รอบข้าง นอกจากนั้นยังช่วยให้เด็กได้ค้นคว้า ทดลอง สังเกต หาเหตุผล แก้ปัญหา และขยายประสบการณ์
ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งประสบการณ์ต่างๆดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 

ความหมายของสภาพแวดล้อม 

 นักการศึกษากล่าวถึงความหมายของสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2535) ให้ความหมายของ
สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน 

 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:133) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแล
หรือผู้จัดการศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้แก่เด็กได้ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้เด็กเจริญเตอบโต
และมีพัฒนาการทุกๆด้านได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมความสามารถของเด็กให้พัฒนาไปอย่างเต็มที่  
 ทวีพร ณ นคร (2542:216) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง 

การจัดสภาพต่างๆในสถานศึกษาปฐมวัยทั้งภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิด  

การเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จากการอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข สนุก สบาย สะดวก
และปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 วัฒนา ปุญญฤทธิ ์ (2542 :35) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเป็นการด าเนินงานของบุคลากร  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเนื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ มวลประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลใน
สถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกันเพ่ือให้ได้สภาพแวดล้อมที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเด็ก
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 เบญจา แสงมลิ (2545:5) กล่าวว่าการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษา ควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สิ่งของเครื่องใช้  
อุปกรณ์ต่างๆควรดึงดูดความสนใจของเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมควรจัดคล้ายคลึงบ้านของเด็กมากที่สุด 
 ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2549:12(6)) กล่าว่ากระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม เป็นระเบียบ และรู้จักใช้ทรัพยากรจาก
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สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมต่างๆ 
 คะนึง สายแก้ว (2555:282) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมความเป็นอิสระ  
การตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม การควบคุมตนเอง รวมตลอดถึงการค้นพบโดยผ่านการเล่น มุ่งให้เด็ก 

มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความสุขสนุกสนานและมีความปลอดภัย  
 ศริศักดิ์ สุนทรไชย(2559 :1(6)) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง
สภาพการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กปฐมวัยทั้งในครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เป็นตัวกระตุ้นให้
เด็กปฐมวัยได้แสดงออกและโต้ตอบในลักษณะต่างๆกัน 

 สรุปได้ว่า สถานศึกษา บ้าน และชุมชน ล้วนมีส่วนส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เด็กได้แสดงออกซึ่งความสนใจ ความรู้สึก ความคิด
สร้างสรรค์ ปัญหา รวมตลอดถึงความวิตกกังวลของตนเอง ด้วยเหตุนี้สภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยจึง
มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เด็กเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริม
ความเป็นอิสระ การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มมุ่งให้เด็กมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความสุขสนุกสนานและ  

มีความปลอดภัย  
 

ความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 

 นักการศึกษากล่าวถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 ศริศักดิ์ สุนทรไชย(2559:1(6-7)) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เป็นครอบครัวของตนเอง สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยที่เริ่มสู่สถานพัฒนา
เด็ก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อสมองของเด็กปฐมวัย สมองเป้นอวัยวะที่มีความจ าเพาะตัว
และเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนเกิดเป็นความแตกต่างและหลากหลาย สมองสั่ง
สมมาตลอดชั่วชีวิต การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อสมองเผชิญกับความเครียดและความรู้สึกผ่อนคลาย
ในปริมาณที่สมดุลกันในสภาพแวดล้อมต่างๆ ยิ่งสภาพแวดล้อมมีความสมบูรณ์เท่าใดยิ่งท าให้สมองเกิด
การเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 
 2. สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  การเรียนรู้หมายถึง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงควร
เป็นไปในลักษณะค่อนข้างถาวรจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 3. สภาพแวดล้อมมีความส าคัญพัฒนาการที่ดีของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมมีบทบาท
ในการพัฒนาเด็กเป็นอย่างมาก เด็กจะเรียนรู้สภาพแวดล้อมการกระท าของเด็กเอง ประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับจากสภาพแวดล้อมมีส่วนสัมพันธ์กัน เพราะเด็กอยู่ในช่วงวัยที่รับรู้และเลียนแบบจะมีผลต่อการพัฒนา
ทางจริยธรรม สังคม และบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างมาก 
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 4. สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลและใกล้ชิดเด็กควร
รู้เท่าทันความปลอดภัยของเด็ก เช่น ข้อมูลเรื่องสุขภาพของเด็ก การแพร่และเฝ้าระวังโรคระบาด 
การเตรียมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านและสถานศึกษา 
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546:97) ได้กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ปฐมวัย มีความส าคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และ
ต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการ
ของเด็ก จึงมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่
เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จึงจ าเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของหลักสูตร เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 
 สรุปคือ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีคุณค่าจะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยการค้นพบ ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ เกิดการแก้ปัญหา และขยายประสบการณ์ได้อย่าง
กว้างขวาง ประสบการณ์เหล่านี้ควรได้รับการส่งเสริมจาก ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
 

หลักการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย  

 หลักการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยจะต้องค านึงถึง ดังนี้ 
 กรีนแมน (Greenman, 1988:135) ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเริ่มต้นจัดชั้นเรียนครูควรพิจารณา
ถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ก่อน เช่น ประตู หน้าต่าง ปลั๊กไฟ ห้องน้ า เป็นต้น นอกจากนั้นครู  
ควรค านึงถึงการถ่ายเทอากาศ แสงสว่าง บุคลากรในชั้นเรียน รวมตลอดถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ 
ครอูาจเขียนรายชื่อของกิจกรรมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น และด าเนินไปในชั้นเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกเรียน 
 สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน คือ ครูควรวิเคราะห์แผนการจัด  

ชั้นเรียนโดยค านึงว่าการเรียนรู้ควรเกิดขึ้นทุกด้าน เช่น พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อย่อย การช่วยเหลือตนเอง พัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษา รวมตลอดถึงพัฒนาการ  

ด้านสังคมและอารมณ์ นอกจากนั้นควรค านึงถึงเนื้อหาของหลักสูตรด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี การละคร และการเคลื่อนไหว ครูพึงระลึกเสมอว่า การเรียนรู้ชนิดใด
ชนิดหนึ่งอาจไม่ได้เกิดในศูนย์การเรียน หรือมุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่อาจเกิดขึ้นในมุมอ่ืนๆได้ อาทิ 
การเล่นบทบาทสมมติอาจเกิดขึ้นในมุมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากมุมบทบาทสมมติได้ หรือกิจกรรมศิลปะอาจ
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อย่อย พัฒนาการทาง
สติปัญญาและภาษา เป็นต้น  
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546:97) กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมจะต้องค านึง ดังนี้ 
 1. ความสะอาด ความปลอดภัย 
 2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
 3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม  



98 
 

 4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
 5. ความเพียงพอ ความเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวน สีของสื่อ และเครื่องเล่น 
 6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่น และมุมประสบการณ์ต่างๆ 
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546:97-100) กล่าวถึง หลักส าคัญในการจัดต้องค านึงถึง
ความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็ก
เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตาม
หลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ดังนี้ 
 1. พื้นที่อ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 

  1.1 ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือที่แขวนผลงาน 
  1.2 ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่อง หรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 
  1.3 ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก  
  1.4 ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
  1.5 ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอน หรือสิ่งที่เด็กสนใจ 
 2. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถ
จะท างานได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อ่ืน 
 3. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพ
ของห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ มุมบทบาท
สมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ ฯลฯ ที่ส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ใน
มุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรม
ประจ าวัน เพื่อให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ 60 นาที การจัดมุมเล่นต่างๆ ผู้สอนควรค านึง 
ดังนี้ 
  3.1 ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย 3 - 5 มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง 
  3.2 ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 
  3.3 ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้
เรื่องผีเสื้อ ผู้สอนอาจจัดให้มีการเลี้ยงหนอน ไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษา หรือมุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ 
อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น 
  3.5 ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บ
อุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย  
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560:104-106) กล่าวถึง หลักการส าคัญในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาดและเป้าหมายการพัฒนาเด็ก ดังนี้ 
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 1. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นจัดเหมาะสมกับวัย 
 2. วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่นมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 3 การจัดตั้งครุภัณฑ์ อุปกรณ์ มุมต่างๆ ค านึงทิศทางลม แสงสว่างเพียงพอ 
 4. สภาพแวดล้อมปลอดภัยจากสัตว์ โต๊ะเก้าอ้ีไม่ควรเป็นมุมแหม 
 5. การแบ่งพ้ืนที่ห้องเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
 6. การจัดแสดงผลงานและการเก็บของควรมีพ้ืนที่เหมาะสม การจัดมุมประสบการณ์ที่ควรจัด 
ดังนี้ 
 

การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 1. สภาพแวดล้อมในห้องเรียน   

  1.1 มุมบล็อก เป็นมุมที่จัดเก็บบล็อกไม้ตันที่มีขนาด และรูปทรงต่างๆ กัน เด็กสามารถ
น ามาเล่นต่อประกอบกันเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง การจัดมุมบล็อกเป็น
มุมที่ควรจัดให้อยู่ห่างจากมุมที่ต้องการความสงบ เช่น มุมหนังสือ ทั้งนี้เพราะเสียงจากการเล่นก่อไม้บล็อก 
อาจท าลายสมาธิเด็กที่อยู่ในมุมหนังสือได้ นอกจากนี้ยังควรอยู่ห่างจากทางเดินผ่าน หรือทางเข้าออกของ
ห้อง เพ่ือไม่ให้กีดขวางทางเดิน หรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดบล็อกไม้ การจัดเก็บบล็อกไม้เหล่านี้ 
ควรจัดวางไว้ในระดับท่ีเด็กสามารถหยิบมาเล่น หรือน าเก็บด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และควร
ได้ฝึกให้เด็กหัดจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพ่ือความเป็นระเบียบ สวยงาม ดังแสดงรูปภาพที่ 5.1 การจัดมุมบล็อก 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปภาพที่ 5.1 การจัดมุมบล็อก 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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  1.2 มุมหนังสือในห้องเรียนควรมีที่เงียบสงบ ส าหรับให้เด็กได้ดูรูปภาพ อ่านหนังสือนิทาน 
ฟังนิทาน ผู้สอนควรได้จัดมุมหนังสือให้เด็กได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือ และได้ท ากิจกรรมสงบๆ ตามล าพัง 
หรือเป็นกลุ่มเด็กๆการจัดมุมหนังสือ เป็นมุมที่ต้องการความสงบควรจัดห่างจากมุมที่มีเสียง เช่น มุมบล็อก 
มุมบทบาทสมมติ ฯลฯ และควรจัดบรรยากาศจูงใจให้เด็กได้เข้าไปใช้ เพ่ือเด็กจะได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือ 
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ดังแสดงรูปภาพที่ 5.2 การจัดมุมหนังสือ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 5.2 การจัดมุมหนังสือ 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 

 
  1.3 มุมบทบาทสมมติ มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้น าเอา
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากบ้านหรือชุมชนมาเล่นแสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลต่างๆตามจินตนาการ
ของตน เช่น เป็นพ่อแม่ในมุมบ้าน เป็นหมอในมุมหมอ เป็นพ่อค้าแม่ค้าในมุมร้านค้า ฯลฯ การเล่น
ดังกล่าวเป็นการปลูกฝังความส านึกถึงบทบาททางสังคมที่เด็กได้พบเห็นในชีวิตจริง การจัด มุมบทบาท
สมมตินี้ ควรอยู่ใกล้มุมบล็อก และอาจจัดให้เป็นสถานที่ต่างๆนอกเหนือจากการจัดเป็นบ้าน โดยสังเกต
การเล่น และความสนใจของเด็กว่ามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเล่นจากบทบาทเดิมไปสู่รูปแบบการเล่น
อ่ืนหรือไม่ อุปกรณ์ที่น ามาจัดก็ควรเปลี่ยนไปตามความสนใจของเด็กเช่นกัน ดังนั้นมุมบทบาทสมมติจึง
อาจจัดเป็นบ้าน ร้านอาหาร ร้านขายของ ร้านเสริมสวย โรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่
น ามาจัดให้เด็กต้องไม่เป็นอันตราย และมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ดังแสดงรูปภาพที่ 5.3 การจัด
มุมบทบาทสมมต ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 5.3 การจัดมุมบทบาทสมมติ 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 

 
  1.4 มุมเกมการศึกษาเป็นมุมเล่นที่ผู้สอนจัดรวบรวมเกมการศึกษาต่างๆ มาให้เด็กได้เล่น 
สังเกต ทดลอง ค้นพบด้วยตนเองซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ก การจัด 
มุมเกมการศึกษาเป็นมุมที่ต้องการความสงบคล้ายมุมหนังสือจึงอาจจัดไว้ใกล้กันได้ และเพ่ือเร้าให้เด็กสนใจ
ในเกมที่น ามาแสดง เกมที่จัดวางไว้จึงควรอยู่ในระดับที่เด็กหยิบ จับ ดูวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยสะดวก 
และสิ่งที่น ามาตั้งแสดงนั้นไม่ควรจะตั้งแสดงของสิ่งเดียวกันตลอดปี แต่ควรจะปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจ  
ดังแสดงรูปภาพที่ 5.4 การจัดมุมเกมการศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 5.4  การจัดมุมเกมการศึกษา 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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 2. สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  

  นักการศึกษาได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ดังนี้ 
  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546:100-101) ได้ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อม 

นอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบๆสถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น 
พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษา และบริเวณรอบนอก
สถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งต่างๆ  เหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ 
  2.1 บริเวณสนามเด็กเล่น ควรมีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พ้ืนที่ส าหรับ
เล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง พ้ืนดินส าหรับขุด ที่เล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  

การเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับปีนป่าย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตราย ต้องหมั่น
ตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด ดังแสดง
รูปภาพที่ 5.5 ที่เล่นน้ า ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.5 ที่เล่นน้ า 
(ที่มา : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 

 

  2.2 นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรม 

ที่ต้องการความสงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก และผู้ปกครอง 
  2.3 บริเวณธรรมชาติ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา 

มีไม่มากนักอาจปลูกพืชในกระบะ หรือกระถาง 
 คะนึง สายแก้ว (2555:302) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

มีความส าคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว การจัดเตรียม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ
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การเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรงรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
การจัดสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียนจะต้องค านึงถึง ดังนี้ 
 1. ความสะอาด ความปลอดภัย 
 2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
 3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
 4. ความพร้อมของอาคาร สถานที่  
 5. ความเพียงพอของสื่อ 
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560:107) ได้ให้ความหมายว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษา ควรดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. สนามเด็กเล่น ควรมีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่น  
ที่มีร่ม ที่โล่งแจ้ง พ้ืนดิน ที่เล่นน้ า เล่นทราย และอุปกรณ์ในการเล่น  ดังแสดงรูปภาพที่ 5.6 เครื่องเล่น
สนามท่ีมีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.6 เครื่องเล่นสนามที่มีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า 
(ที่มา : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 

 

 
 2. ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมที่ต้องการ
ความสงบ อาจเป็นพ้ืนที่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง 
 3. บริเวณธรรมชาติ ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ แปลงผัก พืชสวนครัว  
 4. ห้องปฏิบัติการและอาคารประกอบ ควรจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ สะอาดและปลอดภัย 
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 จะเห็นได้ว่า หลักการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนจะเน้นถึงเรื่องความสะอาด 
ความปลอดภัย เหมาะสมกับวัย สถานที่แวดล้อมใกล้ตัวเด็ก ควรเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับจ านวนของเด็ก 
การใช้พื้นท่ีนอกจากเด็กแล้ว ควรเอื้อต่อผู้ปกครองในการติดต่อประสานงานกับทางสถานศึกษาปฐมวัย 

สื่อประกอบการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงสื่อประกอบการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546:74) ได้ให้ความหมายว่า สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
เรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอน สื่อท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็น
รูปธรรมที่เข้าใจง่าย 
  สื่อประกอบการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ควรมีสื่อประเภท 2 มิติหรือ 3 มิติที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเด็กตัวอย่าง
สื่อประกอบกิจกรรม ดังแสดงรูปภาพที่ 5.7 สื่อของจริงจากธรรมชาติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.7 สื่อของจริงจากธรรมชาติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
(ที่มา : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 
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 นันทิยา น้อยจันทร์ (2548:144-152) กล่าวว่า สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหา
จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ในการเรียนการสอนสื่อเป็นตัวกลางน าความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ท าให้เกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ ดังนี้ 
 1. สื่อประกอบกิจกรรม เป็นสื่อทั้งท่ีเป็น 2 มิติและหรือ 3 มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ 
สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและ
ความต้องการของเด็กอย่างหลากหลาย เช่น สื่อตามมุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ 
มุมบล็อก สื่อดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในหนึ่งวันของเด็กปฐมวัยได้ตาม
ความเหมาะสมของกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
 2. การเลือกสื่อ มีวิธีการเลือก ดังนี้ 
  2.1 ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน  
  2.2 เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
  2.3 เลือกให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นอาศัยของเด็ก 
  2.4 มีวิธีการใช้ง่าย และน าไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
  2.5 เลือกสื่อคุณภาพดีเป็นสื่อเปิดให้เด็กได้สัมผัสจับต้องได้ 
 3. การจัดหาสื่อ สามารถจัดหาได้หลายวิธีคือ ขอยืมจากแหล่งศูนย์สื่อของสถานศึกษาใกล้เคียง 
จัดซื้อสื่อจากร้านค้าหรือแหล่งผลิตสื่อและจัดท าสื่อขึ้นมาด้วยตนเองโดยใช้วัสดุที่หาง่ ายประหยัดและ
ปลอดภัย 
 4. การใช้สื่อ ควรมรการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ดังนี้ 
  4.1 เตรียมตัวผู ้สอน ควรศึกษาจุดมุ่งหมาย และวางแผนการจัดกิจกรรม หาสื่อที่
สอดคล้องกับเนื้อหา เตรียมสื่อที่ต้องใช้ร่วมกัน 
  4.2 เตรียมตัวเด็ก ควรศึกษาความรู้พื้นฐานของเด็ก เร้าความสนใจโดยการใช้สื ่อ
ประกอบการสอน ให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการสอน 
  4.3 เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน าไปใช้ ควรจัดล าดับการใช้สื่อก่อน หลัง เพ่ือความสะดวก
ในการสอน เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันและทดลองใช้สื่อก่อนน าไปใช้สอนจริง 
 5. การประเมินการใช้สื่อ ควรพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 3 ที่กล่าวมา เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อนั้น
ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้น ามาปรับปรุง การผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น 

 นิธินาถ อุดมสันต์ (2555:52) กล่าวว่า สื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยถ่ายทอด น าความรู้ประสบการณ์
ด้านการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อที่ใช้มี
หลายประเภท ได้แก่ เพลง ค าคล้องจอง เกม วัตถุ สิ่งของ นิทานละสื่ออ่ืนๆ 
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560:109) ได้ให้ความหมายว่า สื่อเป็นตัวกลางกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด การเรียนรู้ของเด็กอายุ 3-6 ปี จ าเป็นต้องผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
หรือเกิดจากการค้นพบด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือมองเห็น 
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จับต้องได้ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมเมื่อเข้าสู่อายุที่สูงขึ้น การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้จึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่พบเห็น  
ของเล่นที่เลียนแบบของจริง นิทาน ค าคล้องจองและเพลง  ดังแสดงรูปภาพที่ 5.8 ค าคล้องจองผีเสื้อดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.8 ค าคล้องจองผีเสื้อ 
(ที่มา : โครงการมดคันไฟอาสาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย) 

 
 สรุปได้ว่าสื่อประกอบการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นสื่อที่ครูน ามาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
เรื่องราวที่ครูน ามาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือเนื้อหาจากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรม 
สื่อประกอบการเรียนรู้ท าให้เกิดความเข้าใจเป็นรูปธรรมจับต้องและสัมผัสได้ สื่อประกอบการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยควรเป็นสื่อที่อยู่ในท้องถิ่น สามารถหาง่าย ราคาไม่แพง และควรให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจัดหาและจัดท าผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมนี้ท าให้เด็กและผู้ปกครองมีความภูมิใจ
ที่มีส่วนในการจัดหาและการผลิตคงไว้ซึ่งการร่วมด้วยช่วยกันรักษาและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ส าหรับ
ปฐมวัยต่อไป 

 

แหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 คะนึง สายแก้ว (2555:332,336,338) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง  แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับ
ทรัพยากรของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ โดยค านึงถึงสิ่งส าคัญที่เอ้ือต่อการใช้งาน เช่น แหลางข้อมูลข่าวสาร 
แหล่งประสบการณ์ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ความสนใจ สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยตนเอง แหล่งเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ละแหล่ง
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เรียนรู้ในท้องถิ่น ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสถานศึกษาควร
จ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้โดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง ลักษณะการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่และบริบท
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนใหญ่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไม่จบสิ้นโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้
จากชุมชน  
 การเลือกแหล่งเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. มีความสะดวกคล่องตัวในการไปใช้แหล่งเรียนรู้  
 2. แหล่งเรียนรู้สามารถจัดได้ตรงตามเวลาของกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. การแก้ปัญหาและการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 4. งบประมาณ ประหยัดและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 นิธินาถ อุดมสันต์ (2555:52) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
นอกห้องเรียนและในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนได้แก่ มุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน อย่างน้อย 
3-5 มุม 

 แหล่งเรียนรู้เรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. สนามเด็กเล่นปฐมวัยมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสนามหญ้าส าหรับเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
และส่วนที่เป็นสนามเด็กเล่น ได้แก่ ที่เล่นน้ า ที่เล่นทราย บ้านตุ๊กตา บล็อกกลวง มุมช่างไม้และเครื่องเล่น
สนาม รวมทั้งห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องกระจายเสียงของโรงเรียน 

 2. แหล่งธรรมชาติ คือ บริเวณธรรมชาติรอบๆ โรงเรียน ได้แก่ สวนป่า สวนหย่อม สนามหญ้า 
แปลงไม้ดอกไม้ประดับ แปลงเกษตร สระน้ า บริ เวณเลี้ยงสัตว์ ดังแสดงรูปภาพที่ 5.9 สระน้ ารอบๆ
โรงเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.9 สระน้ ารอบๆ โรงเรียน 

(ที่มา : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 
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 3. สถานที่ส าคัญที่อยู่ใกล้โรงเรียน ได้แก่ วัด สถานีอนามัย สถานีต ารวจ ตลาด ที่ท าการ
ไปรษณยี์โทรเลขและอ่ืนๆ 

 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560:114) ได้ให้ความหมายว่า แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษา
ตามความสนใจและความต้องการตามอัธยาศัย ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การสืบเสาะหาความรู้ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ตรง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและธรรมชาติ ดังนี้ 
 1. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล หอสมุด 
หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ดังแสดงรูปภาพที่ 5.10 แหล่งเรียนรู้  เจดีย์หลวงปู่จันทา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.10 แหล่งเรียนรู้  เจดีย์หลวงปู่จันทา 

(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
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 2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสถาบันของชุมชนที่มีอยู่แล้วและการท ามาหากินในชุมชน เช่น 
ศาลาการเปรียญในวัด ตลาด ร้านขายของช า ลานนวดข้าว ป่า ดังแสดงรูปภาพที่ 5.11 กลุ่มผู้ปกครอง 
ทอเสื่อกกในชุมชน ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.11 กลุ่มผู้ปกครองทอเสื่อกกในชุมชน 
(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
 

 

 สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยควรมีความปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ตามวิถีท้องถิ่น 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มาจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กเข้าไปเรียนรู้แล้วเกิดการซึมซับต่อยอด
ในการประกอบอาชีพหรืออาชีพในฝัน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเป็นแรงบันดานใจให้เด็กอยากเป็น 

อยากท าและแหล่งเรียนรู้นอกจากให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่
คู่บ้านคู่เมืองของความเป็นคนไทยตลอดไป 
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 แนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ดังนี้ 
 นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี (2555:6-7,10) กล่าวว่า พ้ืนที่ในห้องเรียนซึ่งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
และกิจกรรมการเรียนรู้ไว้เพียบพร้อมและหลากหลายให้เด็กเลือกใช้เลือกท า ศูนย์การเรียนควรเปิดโอกาส
ให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติและสามารถสร้างทางเลือกที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ของศูนย์การเรียน 
  1.1 ศูนย์การเรียนท าให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กมากข้ึน 
  1.2 มีการจัดกลุ่มแบบยืดหยุ่นและมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
  1.3 รองรับวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็ก 
  1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกให้กับเด็ก 
  1.5 ช่วยสร้างมโนทัศน์ที่ดีกับตัวเองเมื่อเด็กประสบความส าเร็จ 
 2. การวางแผนจัดศูนย์การเรียนรู้ การจัดศูนย์การเรียนรู้ ครูต้องค านึงถึงปรัชญาและรูปแบบ
การสอน เพ่ือก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์ เวลา การก าหนดพ้ืนที่ การจ ากัดจ านวน
เด็กเข้าใช้และในการจัดศูนย์จะออกแบบในลักษณะอย่างไร 

 3. ประเภทของศูนย์การเรียนรู้ การจัดศูนย์การเรียนรู้ในห้องเรียน จัดเพียง2ศูนย์หรือจะ
จัดเป็น 10 ศูนย์ก็ได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับแผนการใช้ศูนย์การเรียน ในช่วงเริ่มต้น การจัดศูนย์การ
เรียนสัปดาห์ละ 5 ศูนย์ จะควบคุมได้ง่าย เมื่อมั่นใจในกิจกรรมที่ได้ผลสามารถใช้แบบเดิมไปตลอดปี
เพียงแต่เพ่ิมกิจกรรมใหม่ๆเข้าไป 
 4. เวลาที่เด็กเข้าเล่นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงรวมศูนย์ (ส าหรับแนะน ากิจกรรม) ช่วงท างาน
และช่วงสรุปกิจกรรม 
 5. การประเมินศูนย์เป็นการประเมินความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยการบันทึก 
การพูดคุยหารือ กล่องและแฟ้มจ าศูนย์ และบันทึกประจ าศูนย์ 
 พิทยาภรณ์ มานะจุติ (2560) ศูนย์การเรียนถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของการจัดการในชั้นเรียน 
ศูนย์การเรียนเป็นเสมือนห้องเล็กๆ ภายในชั้นเรียนมีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจัดสื่อเครื่องเล่น แยกออกตาม
หมวดหมู่ เป็นแต่ละศูนย์ย่อย ในแต่ละศูนย์ย่อยยังแบ่งเป็นมุมต่างๆ ประกอบศูนย์อีกด้วย ส าหรับให้เด็ก
ได้ท ากิจกรรม ช่วยให้เด็กมีสมาธิกับการท ากิจกรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการ และการท าความสะอาด หรือจัดเก็บหลังเล่นเสร็จแล้ว เมื่อเด็กอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ เด็กจะเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ สัมผัส ทดลอง ส ารวจ จินตนาการ และได้มีส่วนร่วมในการเล่นกับกลุ่มเพื่อนศูนย์การเรียน
ในชั้นเรียนปฐมวัย และการจัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการคู่กันไป ดังนี้ 
 1. ศูนย์บล็อก มีไม้บล็อกหลายๆขนาด มีรางรถไฟ และรถไฟ รถยนต์ และรถบรรทุกของเล่น 
เล่นประกอบกัน หากมีขนาดห้องกว้างเพียงพอ หากมีโต๊ะงานไม้ภายในศูนย์บล็อกด้วย ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก 
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ สื่ออุปกรณ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ เน้นอุปกรณ์การส ารวจที่ควรมี 
การเปลี่ยนแปลงตามบท เรียนในแต่ละหน่วย เช่น หากเรียนเรื่องฤดูใบไม้ร่วง ก็ควรมีตะกร้าบรรจุใบไม้



111 
 

ต่างชนิด ผลของต้นสน และผลของต้นโอ๊ก ไว้ในตะกร้าตามหมวดหมู่ เป็นต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ต้องมี
อุปกรณ์ทดลองถึงวัสดุของจริงเสมอ เด็กต้องได้ทดลองกับทรายและน้ า ผลิตภัณฑ์จากพืช สังเกตสัตว์ เช่น 
ปลา ดักแด้ ทดลองเรื่องการไหลของน้ า และแม่ เหล็ก เป็นต้น 
 3. ศูนย์ภาษา มีความหมายมากต่อการสอน ฟัง พูด อ่าน และขีดเขียน ภายในศูนย์นี้ควรจัด
วางหนังสือในมุมอ่าน ประกอบด้วยหนังสือหลากหลายชนิด เพ่ือให้เด็กๆได้สนุก เพลิดเพลินกับการอ่าน 
ควรซื้อหนังสือที่มีซีดีแถมมาด้วย และควรมีหูฟังให้เด็กได้ใช้ฟังด้วย ควรจัดอยู่ในบริเวณสงบเงียบ 
สร้างบรรยากาศสบายๆ ให้เด็กมีสมาธิในการอ่านหนังสือ ครูอาจจะวางหมอนใบโตๆ หรือตุ๊กตาสัตว์  
อ่อนนุ่ม ในมุมอ่านด้วยก็ได้ 
 4. ศูนย์ศิลปะ ควรมีกระดาษไว้ให้เด็กได้วาดรูปเล่น นอกจากนั้นก็ควรมีสีเทียน ปากกา
มาร์คเกอร์ กระดาษสี และกาว ให้เด็กได้ตัดปะ ครูควรสอดแทรกกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากการวาดรูป
ระบายสีให้เด็กด้วย 
 การจัดบริเวณรวมกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน เป็นสถานที่ที่นักเรียนทั้งหมดมาท ากิจกรรมร่วมกัน 
ควรตกแต่งสถานที่ด้วยปฏิทิน แผ่นภาพวันทั้งเจ็ด บันไดเลข และภาพหน่วยการเรียน พ้ืนที่ควรเป็นที่แบบ
โล่งกว้าง ปราศจากสิ่งกีดขวาง ซึ่งสามารถให้เด็กนั่งบนพ้ืนหรือพรมได้อย่างเพียงพอ โดยที่ไม่แออัดเกินไป 
เพ่ือเด็กจะได้นั่งฟังเรื่องที่ครูเล่า หรือได้ใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้อย่างสะดวก 
 การจัดการพ้ืนที่นั่ง เด็กปฐมวัยควรได้นั่งบนพ้ืนหรือเก้าอ้ี ในบริเวณที่พวกเขาสามารถมองเห็น
คุณครูหรือกระ ดานโดยสะดวก ชัดเจน เด็กควรได้นั่งท างานกลุ่มบนโต๊ะ จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมในกลุ่มย่อยได้สะดวกมากข้ึน 
 การตกแต่งชั้นเรียน ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย ควรตกแต่งด้วยภาพโมบาย สื่อตามหน่วยการเรียน 
และภาพที่มีความหมายผลัดเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ต้องตกแต่งด้วยสีสันสดใส ควรท าให้ห้องเรียน  

มีบรรยากาศสว่าง มีชีวิตชีวา และเป็นมิตร เด็กมักชอบที่จะเห็นชื่อตนเอง ดังนั้นจึงควรติดป้ายชื่อเด็ก
พร้อมสัญลักษณ์ ไว้ในระดับท่ีเด็กจะเห็นได้ถนัดด้วยเสมอ 
 จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยกับการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

มีความคล้ายคลึงกัน ต่างตรงที่ว่า ครูผู้สอนจะน ามาบูรณาการให้เกิดทักษะทาง ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินและสนุก 
ผ่านการเล่นกับอุปกรณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กมีอิสระในการเลือกท างานหรือเล่นได้ตามใจชอบเป็น
การเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกการแก้ปัญหาเกิดทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 

 

แนวทางการจัดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 

 อัญมณี กองนาค (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบ ศูนย์การเรียน เพ่ือเปรียบเทียบ



112 
 

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบ ศูนย์การเรียน 
และเพื่อศึกษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน  
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 จ านวน 22 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์  แบบศูนย์การเรียน จ านวน 15 แผน 
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8670 และแบบ
สังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จากการทดลอง 
พบว่า ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 35.91คิดเป็นร้อยละ 90.00 พฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน โดยรวมแล้วมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
ดีมาก 
 ธิดาพร คมสัน, ธนาภา สงคสมบัต (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง ศูนยการเรียนรูคุณคา 
แหงการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยเพ่ือการกาวสูสังคมแหงศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มีความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่หลากหลายสามารถตอบสนอง
ความตองการและ ศักยภาพของเด็กแตละคนไดอยางสมดุล ศูนยการเรียนเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยซึ่งเด็กสามารถเลือกและตัดสินใจเรียนรูดวย
ตนเองเพ่ือตอบสนองความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล 

 

สรุป 

 การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญส าหรับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง การจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นหน้าที่ของคนทุกฝ่ายเริ่ม
ตั้งแต่ครอบครัว ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่บ้านเพ่ือพัฒนาเด็กได้โดยการจัดของเล่นภายในบ้าน ให้เป็น
หมวดหมู่ มีมุมของเล่นหลากหลาย ดูแลเรื่องของความสะอาดทั้งของเล่นอุปกรณ์ต่างๆในบ้านตลอดจน
พ้ืนที่สะอาดปราศจากสัตว์ที่จะท าอันตราย เช่น ยุง หนู สัตว์มีพิษอ่ืนๆ ส่วนบรรยากาศภายนอกบ้าน  
ควรมีสวนหน้าบ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีเครื่องเล่นให้เด็กปีนป่าย มีชิงช้า เปลไกลใต้ถุนบ้าน หรือชิงช้า
ใต้ร่มไม้และอ่ืนๆที่สามารถจัดท าได้ สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กโดยยึดหลักการจัด
สภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยขออาสาสมัครผู้ปกครองช่วยกันระดม
จัดสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น เครื่องเล่นปีนป่าย ชิงช้า ม้าหมุน สวนผักแปลงผัก  
สวนดอกไม้และอ่ืนๆ ส่วนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนควรมีมุมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
อายุของเด็กและสามารถน าวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาเป็นสื่อตามมุมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย อีกท้ังเป็นการเรียนรู้สิ่งหรือสื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

 1. สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร 

 2. การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดบ้าง 

 3. มุมการจัดประสบการณ์เรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไร อธิบาย 

 4. ท่านจะช่วยจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างไร 

 
 
 
 

 



บทท่ี 6 

การจัดประสบการณ์ในช้ันเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

 

 

 การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยการท างานของสมองการเรียนรู้และ  

การเล่นของเด็กโดยหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงให้ความส าคัญกับการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายการเล่น
เป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยครู
จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอาศัยที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

 

ความหมายของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 การสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กต่างเป็นประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็ก ดังนั้น
นักการศึกษาจึงกล่าวถึงความหมายของการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 เฟลเดอร์แมน (Felderman 1991:19) (อ้างอิงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2548 :2-

51) กล่าวว่า การจัดการชั้นเรียนเป็นการกระท าทุกอย่างของครูที่จะท าให้ห้องเรียนมีระบบระเบียบที่ดี 
 ดอปเยอรา และดอปเยอรา (Dopyera&Dopyera 1993:815) (อ้างอิงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช 2548:2-51) กล่าวว่า การจัดการชั้นเรียนคือการที่ครูให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของแต่ละคน 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551:46) กล่าวว่า  ประสบการณ์คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมที่เด็กได้สัมผัสจากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือ
กระท า โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือการเรียนรู้  ได้ทดลอง ได้พูดคุยซักถาม เด็กพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ฝึกแก้ปัญหา ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ประสบการณ์ทางอ้อม จากการบอกเล่า รับฟังผ่านสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ โทรศัพท์และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี จัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่นอย่าง
หลากหลาย ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กได้รับประสบการณ์ เกิดทักษะ 
ความรู้ ได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ดังนี้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560:41-43) ได้ให้ความหมายของ การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุ 3- 6 ปี  
ไม่จัดเป็นรายวิชา เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายจาก
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ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือกระท าเกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและเกิดพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ดังนี้ 
 1. หลักการจัดประสบการณ์  
 2. แนวทางการจัดประสบการณ์  
 3. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 สรุปคือ การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆที่ครูได้จัดขึ้น
เพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า 
เด็กได้รับประสบการณ์ เกิดทักษะ ความรู้ ได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งการลง
มือกระท านั้นต้องท าให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

 

หลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2548 :2-26-33) ได้กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มีหลักการ ดังนี้ 
 1. การยึดหลักการพัฒนาเด็ก เด็กต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ปกครองและผู้ดูแล ทุกส่วน
จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและ
ด้านสติปัญญาพร้อมเข้าใจหลักการพัฒนาเด็ก เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ
เกิดข้ึนพร้อมกัน 
 2. การพัฒนาเด็กทุกด้านเป็นองค์รวมไปพร้อมกัน พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ และช่วงวัยที่มีความส าคัญท่ีสุดในการปูพ้ืนฐานการเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์คือช่วงปฐมวัย เด็กจึงต้องได้รับกาส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม 

ทุกด้านไปพร้อมกัน 
 3. การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ครูต้องให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ด้วยวิธีการของตนเองตามความถนัด
ที่แตกต่างกันของแต่ละคน เพ่ือให้เด็กได้สร้างความรู้ พัฒนาทักษะและเจตคติจากการลงมือท ากิจกรรม
การเรียนรู้ ครูและเด็กร่วมกันก าหนดขึ้น โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา 
 4. การบูรณาการบริบททางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไม่ควร
แปลกแยกจากวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน ควรผสมกลมกลืนไปกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันของเด็ก 
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันผ่านการอบรมเลี้ยงดู เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
และกิจกรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน พ่อแม่มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการและจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยพัฒนาการสมองและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือเป็นฐานการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ 



117 
 

 การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการ
ผ่านการเล่น การลงกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมี
หลักการจัดประสบการณ์ แนวทางการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:41-42) 
 1. หลักการจัดประสบการณ์ 
  1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 

  1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมองที่
เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ 
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  2.3 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
  2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และน าเสนอ
ความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 
  2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและ 

อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก ซอยคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
  2.7 จากประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพ
จริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
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  2.9 ท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.10 จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งการวางแผน  
การสนับสนุน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 สรุปคือ หลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดประสบการณ์การเรียนและ 

การเล่นที่หลากหลาย โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กได้คิด ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ร่วมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการจัดประสบการณ์ แนวทางการจัดประสบการณ์ และ  

การจัดกิจกรรมประจ าวันครูควรให้โอกาสในการคิด การตัดสินใจของเด็ก ทั้งนี้การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยควรจัดในรูปแบบที่หลากหลาย แปลกใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
 

การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2560:42-43) การจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี 
สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่า 
แต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้อง
ค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
 1. หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 2. ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
 

 1. หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

  1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่
ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็กแสดงดังตารางที่ 6.1 ก าหนดระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.1  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 

อายุ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
วัย 3 - 4 ปี ความสนใจประมาณ 8 - 12 นาท ี
วัย 4 - 5 ปี ความสนใจประมาณ 12 - 15 นาท ี

วัย 4 - 6 ปี ความสนใจประมาณ 15 - 20 นาท ี

(ที่มา : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2560:42) 
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  1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนาน
เกินกว่า20 นาท ี
  1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเรื่องเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40 - 60 นาท ี
  1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจการที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็น  

ผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้ ครบทุก
ประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจะสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังกายมากนัก เพ่ือเด็ก
จะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
 2. ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 

  การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวัน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานหรือสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังแสดงตารางที่ 6.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.2  ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
 

พัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนา กิจกรรม 

การพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่ 

ความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ 
และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ 

เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม  
ปีนปุายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จังหวะดนตรี 

การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา  
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย  
จับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น 
สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 

การพัฒนา
อารมณ์ จิตใจ 
และปลูกฝัง
คุณธรรม 

การปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้า
แสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ 
แบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 

จัดกิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มี
โอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 



120 
 

ตารางที่ 6.2  ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน (ต่อ) 
 

พัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนา กิจกรรม 

การพัฒนา
สังคมนิสัย 

มีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน 
รักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่นระมัดระวังอันตรายจากคนแปลก
หน้า 

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ 
รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ 
ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกา 
ข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่น
หรือท างานเสร็จ 
 

การพัฒนา 

การคิด 

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิด
รวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ สืบเสาะหา
ความรู้ สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษา
นอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้าง
ชิ้นงานและท ากิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคล 
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 

การพัฒนา
ภาษา 

ใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิด ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่
เด็กมีประสบการณ์ โดยสามารถตั้ง
ค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ 

กิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝัง
ให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อม
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ 
ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

การส่งเสริม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกและเห็นความ
สวยงามของสิ่งต่างๆ 

จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างอิสระ เล่นบทบาท
สมมุติ เล่นน้ าเล่นทราย เล่นบล็อก และเล่น
ก่อสร้าง 
 

(ที่มา : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2560:42-43) 
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 การจัดประสบการณ์ในแต่ละวันควรเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นส าคัญ 
กิจกรรมดังกล่าวควรเป็นกิจกรรมให้เด็กท าเป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรรมต้องให้ครอบคลุมขอบเขตของการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังแสดง
ตาราง 6.3 ตารางกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ 
 
ตาราง 6.3  ตารางกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 08.00  -  08.30  รับเด็ก 
 08.30 –  08.45  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
 08.45  -  09.00  ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 
 09.00 -  09.20  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 09.20  - 10.20 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม 
 10.20  -  10.30 พัก  (รับประทานอาหารว่าง) 
 10.30  -  10.45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ในวงกลม 
 11.45  -  11.30 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 11.30  -  12.00 พัก  (รับประทานอาหารกลางวัน) 
 12.00  -  14.00 นอนพักผ่อน 
 14.00  -  14.20 เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
 14.20 -  14.30 พัก(รับประทานอาหารว่าง) 
 14.30  -  14.50 กิจกรรมเกมการศึกษา 

 14.50-15.00 เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

(ที่มา : คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจ  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วันที่ 9 มีนาคม 2560 หน้า 64) 
 
 การจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ3-6 ปี สามารถจัดกิจกรรมโดยยึดหลักกิจกรรมหลัก 
6กิจกรรม ดังแสดงรูปภาพที่ 6.1 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ควรจัดส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกวัน 
ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 6.1  กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ควรจัดส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกวัน 
(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย) 
 

 การจัดกิจกรรมประจ าวัน ครูสามารถน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรม ดังแสดงตารางที่ 
6.4 แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.4  แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 

 

กิจกรรม 
 

จุดประสงค์ ขอบข่าย 
การจัดกิจกรรม 

รูปแบบ 
การจัดกิจกรรม 

 

สื่อ แนวการจัด
กิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เพื่อพัฒนา
อวัยวะในการ
เคลื่อนไหว  
2. เพื่อฝึก
ทักษะภาษา 
ค าสั่ง ข้อตกลง 
ผู้น าผู้ตาม  
 

1. การ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย 
2.การฟัง
สัญญาณและ
ข้อตกลง 
3.การเรียนรู้
จังหวะ และ
อื่นๆ 

1. การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน 
1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ี เช่น ปรบมือ 
ขยิบตา 
2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนท่ี เช่น คลาน 
เดิน วิ่ง 
2. การเคลื่อนไหวท่ี
สัมพันธ์กับเน้ือหาเป็น
การเคลื่อนไหว 

1. เครื่อง
เคาะจังหวะ 
เช่น ฉิ่ง 
กรับ กลอง 
2. อุปกรณ์
ประกอบกา
รเคลื่อนไหว 
เช่น ริบบิ้น 
ถุงทราย 

1. การเตรียม
ร่างการด้วย
กิจกรรม
เคลื่อนไหว
พื้นฐาน 
2. สร้าง
ข้อตกลงในการ
ก าหนด
สัญญาณในการ
ใช้อุปกรณ์ให้
จังหวะ 

ควรสร้าง
บรรยากาศ
อย่างอิสระ 
รู้สึกอบอุ่น
และ
สนุกสนาน 

 

กิจกรรม
กลางแจ้ง 

กิจกรรมหลัก 
6กิจกรรม 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

กิจกรรม
สร้างสรรค ์

กิจกรรม
เสร/ีเล่น
ตามมมุ 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 
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ตารางที่ 6.4  แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน (ต่อ) 
 

 

กิจกรรม 
 

จุดประสงค์ ขอบข่าย 
การจัดกิจกรรม 

รูปแบบ 
การจัดกิจกรรม 

 

สื่อ แนวการจัด
กิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรม
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 
เป็นกิจกรรม
ท่ีจัดให้เด็ก 
เคลี่อนไหว
ส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
อย่างอิสระ
ตามจังหวะ 

3. เพื่อพัฒนา
สังคม การ
ปรับตัว ร่วมมือ
ในกลุ่ม และ
อื่นๆ 

 ร่างกายโดยการ
ทบทวนเรื่องท่ีได้เรียนรู้
จากกิจกรรม เช่น การ
เคลื่อนไหวเรียนแบบ 
การเคลื่อนไหวตามบท
เพลงและอื่นๆ 

และอื่นๆ 3. ให้เด็ก
เคลื่อนไหวโดยใช้
ส่วนต่างๆของ
ร่างกายให้มากที่สุด 
4. ทดลองปฏิบัติ 
5. หลังจากปฏิบัติ
กิจกรรมให้เด็กผ่อน
คลายตามอัธยาศัย 

 

2. กิจกรรม
เสริมประสบ
กาณ์เป็น
กิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นให้
เด็กได้
พัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ ฝึก
การท างาน
เป็นกลุ่ม
ใหญ่ กลุ่ม
ผย่อย 

1. เพื่อให้เด็ก
เข้าใจเนื้อหา
และเรื่องราวใน
หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
2. เพื่อฝึกการ
ใช้ภาษาในการ
ฟัง พูดและ
ถ่ายทอด
เรื่องราว 

3. เพื่อส่งเสริม
การแสวงหา
ความรู้ด้วย
วิธีการคิด และ
แก้ปัญหา และ
อื่นๆ 

สาระท่ีควร
เรียนรู้ 
1. เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก 

2. เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคล
และสถานท่ี
แวดล้อมเด็ก 

3. ธรรมชาติ
รอบตัว 
4. สิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก 

 1. สื่อของ
จริงตาม
ท้องถิ่นใกล้
ตัวเด็ก 

 2. สื่อ
จ าลอง 
3. สื่อ
ประเภท
ภาพ 
4. สื่อ
เทคโนโลยี 
และอื่นๆ 

1. การสนทนา
อภิปรายเป็นการ
พูดคุย ซักถาม
ระหว่างครูกับเด็ก 
หรือเด็กกับเด็ก 

2. การเล่านิทาน
และอ่านนิทาน 
เป็นกิจกรรมท่ีครู
เล่าหรืออ่าน
เรื่องราวจากนิทาน 

3. การสาธิต การ
แสดงตามขั้นตอน  
4. ทดลอง การลง
มือปฏิบัติทดลอง  
5. การศึกษานอก
สถานท่ีเป็นการ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

6. การเล่นบทบาท
สมมติและอื่นๆ 

การจัด
กิจกรรมอาจ
เชิญวิทยากร
มาให้ความรู้
เพิ่มเติม 
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ตารางที่ 6.4  แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน (ต่อ) 
 

 
 

กิจกรรม 

 
 

จุดประสงค์ 
ขอบข่าย 

การจัดกิจกรรม 
รูปแบบ 
การจัด
กิจกรรม 

 
 

สื่อ 

 
 

แนวการจัดกิจกรรม 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

3. กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

1. เพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือมือ
และตาให้
ประสาน
สัมพันธ์กัน 
2. เพื่อส่งเสริม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรรค์
และ
จินตนาการ 
3. เพื่อให้เกิด
ความ
เพลิดเพลิน ชื่น
ชมในสิ่งท่ี
สวยงาม 
4. เพื่อส่งเสริม
การแสดงออก
และความมั่นใจ
ในตนเอง 

1. การวาดภาพ
ระบายสีเช่น การ
วาดด้วยสีเทียน สี
ไม้ สีน้ า ดิน สีตาม
ธรรมชาติ เช่น 
ถ่าน ขมิ้น ดอกไม้ 
ใบไม้ 
2. การเล่นกับสี 
3. การพิมพ์ภาพ
ด้วยพืช วัสดุ 
4. การปั้นจากสื่อ
ธรรมชาติ เช่น  
ดินเหนียว ดิน 
การปั้นจากสื่อ
วิทยาศาสตร์ /
สังเคราะห์ ดิน
น้ ามัน แปูง 
กระดาษ 
5. การประดิษฐ์
วัสดุ การร้อย การ
สานและอื่นๆ 

 1. การวาด
ภาพระบายสี 
เช่น สีเทียน สี
ไม้ สีชอล์ก สี
น้ า 
2. การเล่นกับ
สี เช่น
กระดาษ 
หลอด พู่กัน สี
น้ า แปูงเปียก 
3. การพิมพ์
ภาพ เช่น 
แม่พิมพ์ ตรา
ยาง กระดาษ 
สีน้ า สีฝุุน 
4. การปั้น 
เช่น ดินน้ ามัน 
แปูงโดว์ แผ่น
รองปั้น 
แม่พิมพ์ 
5. การ
ประดิษฐ์เศษ
วัสดุเช่น เศษ
ผ้า เศษวัสดุ
ต่างๆ การ
ร้อย ลูกปัด 
หลอดด้าย สื่อ
ธรรมชาติตาม
ท้องถิ่น 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์
ให้พร้อมและ
เพียงพอ จัดกิจกรรม
ไว้อย่างน้อย 3-5 
กิจกรรม ให้เด็กได้
เลือกท ากิจกรรม
ตามความสนใจ 
2. สร้างข้อตกลงใน
การท ากิจกรรม 
3. ให้เด็กเลือกท า
กิจกรรมตามความ
สนใจ 
4. การเปลี่ยนและ
หมุนเวียนท า
กิจกรรม 
5. กิจกรรมใหม่ควร
อยู่ในความดูแลของ
ครูผู้ดูแล 
6. เมื่อท างานเสร็จ
หรือหมดเวลาควร
เตือนให้เด็กเก็บวัสดุ
อุปกรณ์  

ควรจัด
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ให้
เด็กท าทุกวัน 
วันละ 3-5 
กิจกรรม และ
ให้เด็กเลือกท า
อย่างน้อย 1-2 
กิจกรรมตาม
ความสนใจ 
ควรเน้น
กระบวนการ
ทางศิลปะของ
เด็กไม่ควรเน้น
ให้เด็กท า
เหมือนกันท้ัง
ห้อง 
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ตารางที่ 6.4 แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน (ต่อ) 
 

 
 

กิจกรรม 

 
 

จุดประสงค์ 

 

ขอบข่าย 
การจัดกิจกรรม 

รูปแบบ 
การจัด
กิจกรรม 

 
 

สื่อ 

 

แนวการจัด
กิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

4. กิจกรรม
เล่นตามมุม 

1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
กล้ามเน้ือใหญ่ 
กล้ามเน้ือเล็ก
และการ
ประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับ
ตา 
2. เพื่อส่งเสริม
ให้รู้จักการ
ปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่น มี
วินัยเชิงบวก 
รู้จักรอคอย 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
แบ่งปันและให้
อภัย 
3. เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน ครูและ
สิ่งแวดล้อมและ
อื่นๆ 

1. เปิดโอกาสให้
เด็กเลือกท า
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และ
เล่นตามมุมใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างอิสระ 
2. การจัดมุมเล่น
ควรจัดอย่างน้อย 
3-5 มุม เช่น มุม
บล็อก มุม
หนังสือ มุม
วิทยาศาสตร์หรือ
มุมธรรมชาติ มุม
บทบาทสมมติ 
 

 1. มุมบ้าน เช่น 
ของใช้ใน
ครอบครัวขนาด
เล็ก 
เครื่องเล่นตุ๊กตา 
เตียง เปลเด็ก 
เครื่องแต่งกาย
อาชีพ 
2. มุมบล็อก ไม้
บล็อกขนาด
รูปทรงต่างกัน
เช่น บล็อกตัน 
บล็อกโต๊ะ 
จ านวน 100 
ชิ้นขึ้นไป ของ
เล่นจ าลอง เช่น
รถยนต์ 
เครื่องบิน คน 
สัตว์ 
3. มุมหนังสือ 
หนังสือภาพ 
เสื่อ พรม 
หมอนและอื่นๆ 
3. มุม
วิทยาศาสตร์ 
เช่น แว่นขยาย 
ดิน หิน ทราย 
แม่เหล็ก เครื่อง
ชั่งและอื่นๆ 

1. แนะน ามุมเล่น
ใหม่ วิธีใช้และ
ของเล่นบางชนิด 
2. สร้างข้อตกลง
ในการเล่น 
3. เปิดโอกาสให้
เด็กคิด วางแผน 
ตัดสินใจเล่นอย่าง
อิสระ 
4. ครูมีส่วนร่วมใน
การเล่นได้ 
5. คอยช่วยเหลือ
พร้อมจดบันทึก
พฤติกรรมท่ี
น่าสนใจ 
6. เตือนให้เด็ก
ทราบเวลาก่อน
หมดเวลาเล่น 
ประมาณ 3-5 
นาที 
7. ให้เด็กเก็บของ
เล่นเข้าท่ี 

ครูต้องสนใจใน
การเล่นของ
เด็ก ถ้าจ านวน
เด็กเล่นในมุม
มากเกินไปควร
ชวนเด็กให้เล่น
มุมใหม่ ควรมี
การท าความ
สะอาดของเล่น
เป็นประจ าเพ่ือ
ลดการติดต่อ
ของโรค 
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ตารางที่ 6.4 แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน (ต่อ) 
 

 
 

กิจกรรม 

 
 

จุดประสงค์ 
ขอบข่าย 

การจัดกิจกรรม 
รูปแบบ 
การจัด
กิจกรรม 

 
 

สื่อ 

 

แนวการจัด
กิจกรรม 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

5. กิจกรรม
กลางแจ้ง 
เป็นกิจกรรมท่ี
จัดให้เด็กมี
โอกาสออกไป
นอกห้องเรียน
โดยยึดความ
สนใจและ
ความสามารถ
เด็กเป็นหลัก 

1. เพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือใหญ่ 
กล้ามเน้ือเล็ก 
และการ
ประสาน
สัมพันธ์ของ
อวัยวะต่างๆ 
2. เพื่อส่งเสริม
ให้มีร่างกาย
แข็งแรง 
สุขภาพดี 
3. เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความ
สนุกสนานผ่อน
คลาย
ความเครียด
และอื่นๆ 

1. การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม เครื่อง
เล่นท่ีเด็กปีนปุาย 
หมุน 
2. เล่นทราย ปกติ
ทรายจะอยู่
กลางแจ้งอาจจัดให้
อยู่ในร่มเงาของ
ต้นไม้ ท าขอบกั้น 
ไม่ให้ทรายกระจาย 
เด็กชอบเล่นท้ัง
ทรายเปียก ทราย
แห้ง 
3. การเล่นน้ า 
อุปกรณ์ท่ีใส่น้ าอาจ
เป็นถังท่ีสร้างขึ้น
โดยเฉพาะหรืออ่าง
น้ าวางบนขาตั้งท่ี
มั่นคง ความสูง
พอดีท่ีเด็กจะยืนได้
พอดีและควรมีผ้า
พลาสติกกันเสื้อผ้า
เปียกให้เด็กคลุม
ระหว่างเล่น 
4. การเล่นสมมติ
ในบ้านตุ๊กตาหรือ
บ้านจ าลอง 
5. การเล่นมุมช่าง
ไม้ 
6. การเล่นเกม
การละเล่น เช่น
การละเล่นของไทย 
การละเล่นท้องถิ่น 

 1. การเล่น
เครื่องเล่น
สนามเช่น 
เครื่องเล่นปีน
ปุาย ม้าโยก 
ชิงช้า ม้าหมุน
และอื่นๆ 
2. การเล่น
ทราย เช่น 
ทรายเปียก 
ทรายแห้ง กิ่ง
ไม้ สัตว์
จ าลอง  
อุปกรณ์ตัก
ทราย 
3. การเล่นน้ า 
เช่น ขวดน้ า 
ของใช้ในบ้าน 
4. การเล่น
สมมติในบ้าน
ตุ๊กตาหรือ
บ้านจ าลอง 
5. การเล่นมุม
ช่างไม้ 

6. การเล่น
เกม
การละเล่น 
เช่น
การละเล่น
ของไทย 
การละเล่น
ท้องถิ่นแม่งู 
มอญซ่อนผ้า 
รีรีข้าวสาร 
 

1. ร่วมกันสร้าง
ข้อตกลง 
2. จัดเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อม
และเพียงพอ 
3. สาธิตการเล่น 
4. ให้เลือกเล่น
ตามความสนใจ 
5. คอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
6. เมื่อหมดเวลา
ให้เก็บของเล่นให้
เรียนร้อย 
7. ท าความ
สะอาดร่างกาย 

ตรวจตราสภาพ
การใช้งานของ
เครื่องเล่นอยู่
เสมอ ให้เด็ก
เล่นกลางแจ้ง
ทุกวัน อย่าง
น้อยวันละ 30 
นาที ไม่ควรน า
กิจกรรมพล
ศึกษาส าหรับ
เด็กระดับ
ประถมศึกษามา
ใช้สอนกับเด็ก
ปฐมวัยเพราะยัง
ไม่เหมาะสมกับ
วัยหลังจากเลิก
กิจกรรมแล้ว
ควรให้เด็กนั่ง
พักผ่อน ไม่ควร
ให้เด็ก
รับประทาน
อาหารกลางวัน
หรือดื่มน้ าทันที 
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ตารางที่ 6.4 แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน (ต่อ) 
 

 
กิจกรรม 

 
จุดประสงค์ 

ขอบข่าย 
การจัด
กิจกรรม 

รูปแบบ 
การจัด
กิจกรรม 

 
สื่อ 

 
แนวการจัด
กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

6. กิจกรรม
เกม
การศึกษา 
เป็นเกมท่ี
ช่วยพัฒนา
สติปัญญา 
ช่วยส่งเสริม
ให้เด็กเกิด
การเรียนรู้
เป็นพื้นฐาน
การศึกษา มี
กฎกติกา
ง่ายๆ เด็ก
สามารถเล่น
คนเดียวหรือ
เป็นกลุ่มได้ 

1. เพื่อฝึกทักษะ
การสังเกต 
จ าแนกและ
เปรียบเทียบ 
2. เพื่อฝึกการ
แยกประเภท 
การจัดหมวดหมู่  
3. ส่งเสริมการ
คิดหาเหตุผล
และตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
4. เพื่อส่งเสริม
การประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
มือกับตา 
5. เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมการ
เอื้อเฝื้อแบ่งปัน
และการรอคอย 

  1. เกมจับคู่เช่น 
จับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน 
เกมจับคู่ภาพส่ิงที่
มีความสัมพันธ์กัน
และอื่นๆ 
2. เกมภาพตัดต่อ 
เช่น ภาพตัดต่อ
ผัก ผลไม้ ภาพตัด
ต่อแบบมิติ
สัมพันธ์ 
3. เกมจัด
หมวดหมู่ เช่น 
ภาพส่ิงต่างๆท่ี
น ามาจัดเป็น
พวกๆ ภาพจัด
หมวดหมู่ รูปร่าง 
สี ขนาดและอื่นๆ 
4. เกมวางภาพต่อ
ปลาย (โดมิโน) 
เช่น โดมิโน
ภาพเหมือน 
โดมิโนสัมพันธ์ 
5. เกมเรียงล าดับ 
6. เกมศึกษา
รายละเอียดภาพ 
(ลอตโต) 
7. เกมพื้นฐาน
การบวก 
8. เกมจับคู่ภาพ
แบบตาราง
สัมพันธ์(เมตริก
เกม) 

1. แนะน าเกมใหม่ 
2. สาธิต/อธิบาย 
วิธีเล่นเกมอย่าง
เป็นขั้นตอน 
3. ให้เด็กหมุนเวียน
เข้ามาเล่นเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคล 
4. ครูเป็นเพียงผู้
แนะน า 
5. ตรวจสอบ
ความถูกต้องต้อง
ตนเองหรือครู 
6. เก็บเกมใส่กล่อง
ไว้เรียบร้อย 

ระยะแรกในการ
สอนเล่นเกม ครู
ควรใช้ของจริง เช่น 
การจับคู่กระป๋อง
แปูงที่เหมือนกัน 
การเล่นเกมแต่ละ
วันให้เด็กเล่นเกมท้ัง
ชุดใหม่และชุดเก่า 
การเล่นเกม
การศึกษาอาจให้
เด็กเล่นอิสระในช่วง
เลวลากิจกรรมการ
เล่นตามมุมได้ 
 

(ที่มา : คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (หน้า 67-71) 
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 จากตารารางแนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีแนวทางและวิธีการ
จัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ โดยภาพรวม
แนวทางการจัดกิจกรรมประจ าวัน เป็นการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดในรูปแบบบูรณาการ
ผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย ผ่านกิจกรรมประจ าวันโดยการจัดกิจกรรมประจ าวันได้ยึดหลักการจัดด้วย
หลักการน ากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มาบูรณาการเพ่ือพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เหมาะสมสอดคล้อง
กับท้องถิ่นและศักยภาพและวัยของเด็ก 

 

การประเมินการจัดประสบการณ์ 
 การประเมินพัฒนาการ 

 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ,(2560:44)การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นการ
ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็ก 
ต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์ หรือจัดท าข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงาน
ส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวของประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้
และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณาปรับปรุง  
วางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 1 วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 2 ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 3 ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
 ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก
พฤตกิรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 สรุปคือ การประเมินการจัดประสบการณ์นั้น หลังจากการจัดประสบการณ์แล้ว ครูผู้สอน 

ควรจดบันทึกหลังสอน โดยประเด็นที่ควรบันทึกคือ การตอบสนองของผู้เรียนต่อการจัดประสบการณ์ 
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลที่ได้บันทึกนั้นมาใช้ในการปรับแผนการจัดประสบการณ์ใน  

ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัย 

 สถิรมน พงษ์พัฒน์.(2555 :บทคัดย่อ).ได้ศึกษาเรื่องผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วย 

สื่อธรรมชาติที่มีต่อพฤติกรรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย  การศึกษาวิจัยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมอิทธิบาท4ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมกานเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วย
สื่อธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ท าการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆละ 3 วันๆละ 40 นาที ท าการทดลอง
ทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อ
ธรรมชาติและแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท4 ผลวิจัยพบว่า หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท4มากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เนตรชนก รักกาญจนันท,ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน และศึกษาความคงทนของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยจ านวน 30 คน โรงเรียน
วัดม่วง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน แบบประเมินทักษะทางสังคม แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที แบบ Dependent 
และทดสอบความคงทนด้วย One – Way ANOVA (F-test) ผลการวิจัย พบว่าก่อนและหลังการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัย  

มีทักษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ดุสิต บุญศิริ (2560:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือ
พัฒนาทักษะปฏิบัติในการว่ายน้ าของเด็กปฐมวัยการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาทักษะปฏิบัติในการ
ว่ายน้ าของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่น
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  
1 ห้องเรียน 42 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติในการว่ายน้ า และ 

แบบบันทึกพฤติกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ค่าร้อยละ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแบบลงข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า 
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 1. เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ จ านวน 32 คน มีทักษะปฏิบัติในการว่ายน้ าอยู่ในระดับดีมาก และ
เมื่อพิจารณาทักษะปฏิบัติในการว่ายน้ าของแต่ละด้าน พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีทักษะปฏิบัติในการด าน้ าและ
การลอยตัว อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทักษะปฏิบัติในการเตะขา อยู่ในระดับดี 
 2. เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการเล่นทั้ง 4 แบบ โดยส่วนใหญ่ในพฤติกรรมการเลียนแบบ  
เด็กสามารถท าตามค าสั่งครูและเลียนแบบครูผู้สอนได้ ในพฤติกรรมการส ารวจ เด็กมีความกระตือรือร้น
และสนใจในการเล่นเกม ในพฤติกรรมการทดสอบ เด็กสามารถเล่นเกมให้ถูกวิธี ตามกฎ กติกาได้ และ  

ในพฤติกรรมการสร้าง เด็กมีความความสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่ม และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 

สรุป  
 การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
เป็นการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่ครูได้จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย โดยมีหลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ เน้น
เด็กเป็นส าคัญ ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ควรค านึงถึงช่วงวัยและอายุของเด็ก สนองความต้องการ 
ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ จัดประสบการณ์การเล่น
และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่องให้พ่อแม่ ครอบครัว 
ชุมชน และทุกฝุายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนา  เป็นการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนเด็กปฐมวัยได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยที่มีครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าสิ่งต่างๆ จัดการประเมินพัฒนาการ
ให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้ท า
การวิจัยในการจัดประสบการณ์ ผลวิจัยโดยรวมนั้นจะออกมาในรูปแบบคล้ายกัน คือ ในหลังการจัด
ประสบการณ์นั้นผู้เรียนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างการก่อนเรียน ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  6 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. หลักในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยมีหลักการอย่างไรบ้าง 

 3. จงอธิบายแนวทางในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของท่าน  
 4. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการประเมินการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 



บทท่ี 7 

การประเมินผลหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจะ
บรรลุเป้าหมายได้จ าเป็นต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
เป็นกระบวนการของการตัดสินเพ่ือดูความต้องการของเด็กได้รับการตอบสนองหรือไม่ และบรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด ซึ่งหมายรวมถึง การประเมินแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก  
ผลพัฒนาการเด็ก ตลอดจนบทบาทของครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

 

ความหมายของการวัด 

 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวัด ดังนี้ 
 อิเบลและฟรีสบี (Eble and Frisbie, 1986: 349; Eble, 1972: 377) กล่าวว่า การวัด หมายถึง 
กระบวนการก าหนดจ านวนให้กับแต่ละสมาชิกของสิ่งของหรือบุคคล เพ่ือชี้ให้เห็นความแตกต่างของ
คุณลักษณะที่จะวัด สิ่งของ หรือบุคคลนั้นๆ รวมถึงการเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดกับ
มาตรฐานด้วย การวัด หมายถึง กระบวนการก าหนดค่าตัวเลขหรือคุณลักษณะให้กับสิ่งที่ต้องการวัดโดย
อิงกฎ (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 2003: 5) 
 เวิร์ด (Word.  1999 ) ให้ความหมายว่า การวัด เป็นกระบวนการของการก าหนดตัวเลขให้กับ
สิ่งต่างๆ มีหลักการก าหนดตัวเลขด้วยหลักเกณฑ์หรือกฎที่ชัดเจนแทนปริมาณคุณลักษณ์ของสิ่งนั้นด้วยกฎ 
เทคนิคที่มีการยอมรับหรือข้อตกลง 
 บ๊อบ คิซลิค (Bob Kizlik, 2014) กล่าวว่า การวัด หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ
คุณลักษณะของข้อมูลบางอย่างที่ก าหนดไว้ หรือการวัดสิ่งต่างๆ เช่น ทัศนคติ ขนาด ความสูง น้ าหนัก 
ความดัง ความร้อน ความเย็น หรือระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ไม้บรรทัด 
เทอร์โมมิเตอร์ ตาชั่ง วงเวียน และน าข้อมูลที่ได้จากการวัดมาจัดกระท า 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2542 : 8) ให้ความหมายว่า การวัด (measurement) เป็นกระบวนการ
ก าหนดตัวเลข (Assignment of numerals) ให้กับสิ่งต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ การวัดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ  
 1. จุดมุ่งหมายของการวัด ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการอะไร ในสถานการณ์เช่นไร และวัดไป
ท าไม  
 2. เครื่องมือที่ใช้วัด เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ์ 
มาตราแบบประเมินค่า การสังเกตโดยตรง เป็นต้น โดยเครื่องมือต้องมีหน่วยที่ใช้ในการวัดมาตรา
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยที่ได้จากการวัด  
 3. การแปรผลและการน าผลไปใช้ 
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 ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์, (2548: 1)  การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดจ านวน 
ปริมาณ อันดับ แทนคุณลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือแทนพฤติกรรม โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการวัด 
ผลการวัดจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือการบรรยายลักษณะสิ่งนั้น ท าให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่วัดว่า   
มีจ านวนหรือปริมาณเท่าใด หรือมีลักษณะอย่างไร 
 พิสณุ ฟองศรี, (2550: 2) การวัด ( Measurement ) หมายถึง การก าหนดค่าเป็นตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวิธีการหรือเครื่องมือที่ก าหนดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เช่น การนับ
จ านวน และความถี่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น ตลับเมตร เครื่องชั่ง
น้ าหนัก เทอร์โมมิเตอร์ น้ าหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ หรือใช้เครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น แบบสังเกต  
บทสัมภาษณ์  แบบสอบถาม ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาเป็นตัวเลข ถ้าจะกล่าวโดยสรุป 
การวัด คือ การให้ตัวเลขกับสิ่งที่จะวัดนั่นเอง  
 อุทุพร จามรมาน และคณะ (2554:8-5) การวัด หมายถึง การก าหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งที่
ต้องการวัดโดยอิงกฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนดขึ้น 
 สมบูรณ์ ชิตพงศ์ และศศิธร ชุตินันทกุล,( 2554: 7-5) การวัด หมายถึง การก าหนดสิ่งที่มี
ความหมายแทนคุณลักษณะ คุณภาพของสิ่งที่ต้องการวัดโดยสิ่งที่ก าหนดให้นั้นอาจอยู่ในรูปของภาษา 
ตัวเลข สัญลักษณ์ก็ได้ และต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้สิ่งที่เป็นผลการวัด  

ที่สอดคล้องกับลักษณะที่ต้องการวัด 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557: 5) การวัด หมายถึง การก าหนดค่าตัวเลขให้กับ
คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด โดยอาศัยกฎที่เป็นระเบียบวิธีในการก าหนดตัวเลข  
 การวัด จึงหมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับสิ่งต่างๆ ที่ต้องการวัด  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยจะวัดผ่านเครื่องมือที่มีคุณภาพ เช่น แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
 

ความหมายของการประเมิน 

 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการประเมิน ดังนี้ 
 นันทิยา น้อยจันทร์ (2548:19) กล่าวว่า การประเมินผลมีความหมายกว้างและครอบคลุมกว่า
การวัดผล การประเมินผลมักใช้ข้อมูลของการวัดผลมาพิจารณาและตัดสินด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่องจากการวัดผล การวัดผลท่ีดีจึงเป็นฐานของการประเมินผลที่ดีด้วย บางทีการนิยามการประเมินผล
จึงมองในแง่การอธิบายปริมาณตัวเลขจากการวัดและ/หรือการอธิบายข้องมูลเชิงคุณภาพจากสิ่งที่ไม่ต้อง
วัดรวมกันเข้ากับการพิจารณาตัดสินอย่างมีคุณธรรม (value judgments) การประเมินผลจึงเป็นเรื่อง
ของการใช้เหตุผลเป็นฐานในการพิจารณาด้วยว่า อะไรเหมาะ อะไรดี อะไรควร เป็นต้น  
 นภเนตร งามบวร  (2549:341) กล่าว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการของการตัดสินใจเพ่ือดูว่า
ความต้องการของเด็ก หรือผู้เรียนได้รับการตอบสนองหรือไม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 
การประเมินผลหลักสูตรหมายรวมถึงการประเมินผลหลักสูตรโดยทั่วๆ ไป การประเมินผลแผนการสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน เป้าหมายของการสอน การแสดงออกของเด็ก หรือผู้เรียน รวมตลอดถึง
บทบาทของครูผู้สอน 
 ฆนัท ธาตุทอง (2552:318) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรไว้ว่า เป็นการบวนการด าเนินงาน
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงไร และเพ่ือน า
ผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 อุทุพร จามรมาน และคณะ (2554:8-5, 8-7) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง การน าข้อมูลจาก
การวัดมาพิจารณาตามเกณฑ์เชิงคุณค่า แล้วตัดสินผลการพิจารณาข้อมูลนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของ
สิ่งที่ต้องการประเมินด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างครบถ้วน เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา การประเมินในความหมายนี้เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่
เป็นทางการ เป็นวิธีการเชิงคุณภาพ และไม่เข้มงวด แต่ต้องการได้ข้อมูลส าคัญอย่างครบถ้วนส าหรับน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นการประเมินผล เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็นระบบครอบคลุมถึง
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือประเมินดูว่ากิจกรรมที่ท าทั้งหลายเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพียงใด บางกรณีก็
ต้องใช้ปริมาณจากการวัดมาพิจารณาตัดสินด้วยคุณธรรมแล้วน ามาสรุป บางกรณีไม่ต้อง ใช้ตัวเลขจาก 

การวัดเพียงแต่หาข้อมูลจากด้านอ่ืนมาประกอบการพิจารณาตัดสิน เช่น ประวัติ ระเบียนสะสม เป็นต้น 
 สมบูรณ์ ชิตพงศ์ และศศิธร ชุตินันทกุล ( 2554:7) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่ต้องการประเมิน เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการนั้นด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งถ้าสิ่งที่ประเมินเป็นการเก็บรวบรวมข้องมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง ท าอะไรได้มากน้อยแค่ไหน และจะท าอย่างไรต่อไป โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  
 ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ บุษบง ตันติวงศ์ (2559:30) กล่าวว่า การประเมิน (assessment) 
โดยทั่วไปหมายถึง เกือบทุกวิธีของการวัดและการตัดสินสิ่งที่เด็กรู้และสามารถปฏิบัติได้ เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การรวบรวมรายงานจากแหล่งต่างๆ การทดสอบ ข้อมูลต่างๆ ถูกบันทึกและประมวลอย่าง
เป็นระบบเพื่อใช้ในการวางแผนการสอน นักศึกษาปฐมวัยเลือกใช้ค าว่า “การประเมิน” และหลีกเลี่ยงค า
ว่า “การทดสอบ” ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557:7) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ 2 ประการ 
ดังนี้ 
 1. การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินตาม
เกณฑ์เชิงคุณค่า 
 2. การประเมินผล (assessment) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับสิ่ง 

ที่ต้องการประเมินอย่างครบถ้วนด้วยวิธีการและเครื่องมือหลากหลายให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความหมายได้ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย การประเมินตาม
ความหมายนี้จึงต้องอาศัยการวัดที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และน่าเชื่อถือ
ส าหรับน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น การตีความหมายเพื่อใช้เป็น
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ข้อมูลส าคัญส าหรับการตัดสินใจ จึงไม่เข้มงวดเหมือนการประเมิน (evaluation) ที่ต้องมีการก าหนดเกณฑ์
การตัดสินคุณภาพหรือคุณค่าไว้อย่างเป็นระบบ 

 การประเมิน จึงหมายถึง ขั้นตอนที่น าข้อมูลที่ได้จากการวัด มาพิจารณาตัดสินหรือตีค่าอย่างมี
เหตุผลโดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ แล้วท าการพิจารณาตัดสินว่าสิ่งนั้นมีคุณภาพใน
ระดับใด เช่น ดี พอใช้ ไม่ดี เป็นต้น ท าให้ข้อมูลมีคุณค่ามากขึ้น และการประเมินท าให้ทราบถึง
คุณลักษณะของผู้เรียนในชั้นเรียน 

 

ประโยชน์ของการประเมิน  
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน ดังนี้ 
 พิชิต ฤทธิ์เจริญ (2548:23) กล่าวถึงความส าคัญของการวัดและประเมิลผลที่ส าคัญ คือ  
การน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุด ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

  1.1 ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินความสามารถของตนเอง 
  1.2 ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะรักษามาตรฐานไว้และช่วยให้ผลการ
เรียนดีขึ้นตามล าดับ 
  1.3 ท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะการสอบแต่ละครั้งท าให้
ผู้เรียนต้องอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
  1.4 ท าให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะก่อนสอนครูจะแจ้งจุดประสงค์
ที่จะประเมินให้ทราบ 
 2. ประโยชน์ต่อครู 
  2.1 ท าให้ครูทราบผลการเรียนของผู้เรียนว่าเก่ง หรืออ่อนเพียงใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ 
  2.2 ท าให้ครูทราบผลการบรรลุจุดประสงค์การเรียนของผู้เรียนว่า มีผู้เรียนผ่านจุดประสงค์
มากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพียงใด เทคนิควิธีสอน
ที่ครูใช้เหมาะสมเพียงใด อันจะน าไปสู่การปรับปรุงตนเองของครู 
  2.3 ผลการประเมินจะท าให้ครูใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน
ยิ่งขึ้น 
  2.4 ช่วยให้ครูได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่ามีความยากง่ายเพียงใด มีค่าอ านาจ
จ าแนก ความเชื่อมั่น และความเท่ียงตรงเพียงใด 
 3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

  3.1 ท าให้ทราบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานความสามารถ
ของผู้เรียน มาตรฐานความสามารถของครู เป็นต้น 
  3.2 ใช้เป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองและประชาชนได้ทราบ 
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  3.3 ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหาพัฒนาและด าเนินงานบริหารโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 
  4.1 ท าให้ทราบความสามารถ หรือสมรรถภาพในการเรียนของบุตรหลาน ช่วยท า ให้
ผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจลูกหลานได้ดียิ่งข้ึน 
  4.2 เป็นข้อมูลส าหรับผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานหรือการศึกษาต่อ
บุตรหลาน 
 5. ประโยชน์ต่อการแนะแนว 

  5.1 ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้เรียนทั้งในด้านการเลือกอาชีพ การศึกษา
ต่อและปัญหาส่วนตัว 
  5.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับเรียนใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือแนะน าโรงเรียน 
 6. ประโยชน์ต่อการวิจัย 

  6.1 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการท าวิจัย 

  6.2 ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยต่อไป 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ,( 2557: 22) กล่าวว่า การประเมินเป็นการประเมินค่าที่มุ่งสรุปคุณภาพการศึกษา 
เช่น ดูความเหมาะสมของหลักสูตรกับโรงเรียน ดูการจัดบริการในโรงเรียนว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียนหรือไม่ ดูแนวโน้มการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต  
เป็นต้น ซึ่งการประเมินจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างดี  
 สรุปคือ การประเมินท าให้ทราบถึงคุณภาพของคุณครู นักเรียน และสถานศึกษา และ  

การประเมินยังเป็นสิ่งที่กระตุ้นการเรียนการสอนเพ่ือเป็นไปตามจุดประสงค์ยิ่งขึ้น พร้อมท าให้ทราบถึง
มาตรฐานของสถานศึกษา และการประเมินจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่น ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น 

 

หลักการวัดและการประเมินผล 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการวัดและการประเมิน ดังนี้ 
 เฟรนซ์ ชามนี่ (Frances Chumney, 2012) กล่าวว่า หลักในการวัดและประเมินผล จะต้อง
เลือกใช้เครื่องมือในการด าเนินงานที่เหมาะสม มีความเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และมีประโยชน์ 
 ภัทรา นิคมานนท์, (2537: 6) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการศึกษามีหลักการสรุปได้ ดังนี้ 
 1. วัดให้ตรงตามจุดประสงค์ ในการวัดแต่ละครั้งต้องว่าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ซึ่งต้อง
ค านึงว่าวัตถุประสงค์ของการวัดนั้นว่า ต้องการวัดพฤติกรรมใดบ้าง ถ้าผลการวัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์  
ท าให้ไม่ทราบว่าผู้เรียนบรรลุพฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด สาเหตุที่ท าให้การวัด
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
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  1.1 ผู้วัดไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการวัดว่าคืออะไร บางครั้งผู้วัดไม่เข้าใจสิ่งที่จะวัดอย่างชัดเจน
เพียงพอ หรือเข้าใจในสิ่งที่วัดผิดท าให้วัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะวัด ข้อมูลที่ได้จากการวัด  

ไม่สามารถแปลความหมายได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น เพ่ือให้การวัดตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะวัดและเป็นรูปธรรม 
ผู้วัดควรนิยามหรือให้ความหมายคุณลักษณะที่จะวัดให้ชัดเจนก่อน 
  1.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะวัดไม่เหมาะสมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีคุณลักษณะที่ต้องการ
วัด ผลการวัดย่อมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เช่นกัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างของ
เนื้อหา และพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด หากเลือกกลุ่มตัวอย่างของเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เช่น เลือกเอารายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปแทนที่จะใช้สาระหลักขององค์ประกอบนั้นๆ ผลการวัดที่ได้
ย่อมไม่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายที่จะวัดและแปลความหมายของผลการประเมินย่อมขาดความเชื่อถือ 
  1.3 ปัญหาคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้วัด ถ้าเครื่องมือที่ใช้วัดมีคุณภาพ 
ผลการวัดก็น่าเชื่อถือ และท าให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือด้วย เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลมีหลาย
ชนิด เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับการวัดคุณลักษณะที่ต่างกันออกไปหากเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะ
ที่ต้องการจะวัดข้อมูลจากผลการวัดย่อมมีความเชื่อถือได้น้อยอันจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การประเมินผลตามไปด้วย 
  1.4 วัดได้ไม่ครบถ้วน ในทางการศึกษาคุณลักษณะหนึ่งๆ อาจมีองค์ประกอบหลายอย่าง 
การวัดผลจ าเป็นต้องวัดให้ครอบคลุม ย่อมท าให้ผลการวัดนั้นคลาดเคลื่อนและการประเมินผลก็คลาดเคลื่อน
ตามไปด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การวัดผลสมบูรณ์มากที่สุดควรใช้เครื่องมือหลายๆ ชนิดช่วย เพราะไม่มีเครื่องมือ
ชนิดใดที่วัดผลได้ครบถ้วน 
 2. ความยุติธรรม การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางจิตวิทยา การที่จะได้ผลถูกต้องมากท่ีสุด 
ต้องมีความยุติธรรมในการวัด สิ่งที่ถูกวัดต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์เหมือนๆ กัน ต้องไม่ล าเอียง ใช้วิธีการ
วัดที่หลากหลายเพื่อน าผลการวัดที่ได้ไปสนับสนุนการประเมินผลให้ครอบคลุมมากท่ีสุด 
 3. แปรผลได้ถูกต้อง การวัดผลการศึกษาโดยทั่วไปผลการวัดมักออกมาในรูปของคะแนนหรือ
อันดับที่แล้วจึงน าเอาผลนั้นไปอธิบายเปรียบเทียบกัน จึงจะท าให้ผลการวัดนั้นมีความหมายและเกิด
ประโยชน์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ว่าสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด 
 4. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า การวัดผลการศึกษานอกจากจะเป็นการตรวจสอบว่าผู้ถูกวัดเป็น
อย่างไร ยังต้องการน าผลที่ได้จากการวัดไปเป็นข้อมูลส าคัญคือเพ่ือค้นคว้าและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน
และการจัดการเรียนการสอน การแนะแนว และการบริหารภายในสถานศึกษา เป็นต้น 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2556:11) กล่าวว่า เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลเป็นไปอย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ควรยึดหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย 
  การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ได้จัดให้กับผู้เรียนนั้น ผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการวัดและ
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ประเมินผลแต่ละครั้งจึงต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการวัด และในการสอนครูก็ต้องยึดหลักสูตรเป็น
หลักโดยวิเคราะห์หลักสูตร แล้วตั้งจุดมุ่งหมายและวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย หากการวัดแต่ละครั้งไม่ตรง
กับจุดมุ่งหมายท่ีจะวัด ผลของการวัดก็จะไม่มีความหมายและก่อให้เกิดความผิดพลาดในการน าผลการวัด
ไปใช้ ความผิดพลาดที่ท าให้การวัดไม่ตรงกับจุดมุ่งหมาย มีดังนี้ 
  1.1 ไม่ศึกษาหรือนิยามคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน บางครั้งผู้วัดไม่เข้าใจสิ่งที่
จะวัดแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงพอ หรือเข้าใจในสิ่งที่วัดผิดท าให้วัดได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะวัด  
ข้อมูลที่ได้จากการวัดไม่สามารถแปลความหมายได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นเพื่อให้การวัดตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะ
วัด และเป็นรูปธรรม ผู้วัดควรนิยามหรือให้ความหมายคุณลักษณะที่จะวัดให้ชัดเจนก่อน 
  1.2 ใช้เครื่องมือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลมี
หลายชนิด เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีลักษณะและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการวัดคุณลักษณะที่ต่างกันออกไป หากเลือกใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะ
ที่ต้องการจะวัด ข้อมูลจากผลการวัดย่อมมีความเชื่อถือได้น้อย อันจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมินผลตามไปด้วย 
  1.3 วัดได้ไม่ครบถ้วน ในทางการศึกษาคุณลักษณะหนึ่งๆ อาจมีองค์ประกอบหลายอย่าง 
การวัดผลจ าเป็นต้องวัดให้ครอบคลุมทุกส่วนของคุณลักษณะนั้นๆ หากวัดเพียงบางส่วนหรือด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลายด้านแต่ไม่ครอบคลุม ย่อมท าให้ผลการวัดนั้นคลาดเคลื่อนและการประเมินก็จะคลาดเคลื่อน
ตามไปด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การวัดผลสมบูรณ์มากที่สุดควรใช้เครื่องมือหลายๆ ชนิดช่วยด้วย เพราะไม่มี
เครื่องมือชนิดใดที่วัดผลได้ครบถ้วน 
  1.4 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะวัดไม่เหมาะสม  
 2. ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
  แม้ว่าเราจะมีจุดประสงค์ในการวัดที่ชัดเจน เลือกเครื่องมือวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
แล้วก็ตาม แต่หากเครื่องมือขาดคุณภาพ ผลการวัดก็ขาดคุณภาพไปด้วย และเมื่อน าผลการวัดไปประเมินผล 
ผลการประเมินย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อให้ผลของการวัดมีความน่าเชื่อถือ จึงควรเลือกใช้
เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
 3. ค านึงถึงความยุติธรรม 
  ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผล เป็นสิ่งที่
จะต้องค านึงถึงทุกครั้งที่ท าการวัดและประเมินผลกล่าวคือจะต้องวัดและประเมินผลด้วยใจเป็นกลาง  

ไม่ล าเอียงหรืออคติ ตัดสินตามหลักวิชา เช่น การตรวจข้อสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน จัดกระท าให้  
ผู้ถูกวัดอยู่ภายในสถานการณ์เดียวกัน ตัดสินผลการวัดโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน เป็นต้น หากการด าเนินการ
ขั้นใดขั้นหนึ่งขาดความยุติธรรมแล้วก็ย่อมส่งผลให้การวัดผลและการประเมินผลขาดความเชื่อถือตาม 

ไปด้วย 
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 4. การแปลผลให้ถูกต้อง 
  การวัดและการประเมินผลการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือน าผลไปใช้อธิบายหรือเปรียบเทียบกัน
ในคุณลักษณะนั้นๆ ดังนั้นการแปลผลที่ได้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะลงสรุปโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์
และวิธีการแปลความหมายเป็นส าคัญ พิจารณาตามหลักตรรกวิทยา ความสมเหตุสมผล ความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของการประเมินในครั้งนั้นว่าเป็นแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม นอกจากนั้นครูจ าเป็นต้องมีความรู้
ในมาตรการวัดและสถิติท่ีน ามาด้วย 
 5. ใช้ผลการวัดและการประเมินให้คุ้มค่า 
  การวัดและการประเมินผลแต่ละครั้งเป็นงานที่ต้องลงทุนทั้งในด้านพลังงานความคิด ก าลัง
กาย เวลา และงบประมาณ เพ่ือให้สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หากผลการวัดที่ท าน ามาเพียง
ตัดสินได้ตกให้ผู้เรียนเท่านั้นนับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะผลการวัดและการประเมินสามารถน ามาใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีก 
 นครชัย ชาญอุไร (2560:9) กล่าวว่า สิ่งที่ต้องค านึงถึงในประการแรกในการวัดและประเมินผล
การศึกษา คือการวัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ซึ่งผู้กระท าการวัดจะต้องท าความเข้าใจสิ่งที่
ต้องการวัดนั้นอย่างชัดเจน การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและถือว่าเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องกัน การวัดต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามสาระการเรียนรู้ที่จัดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาต้องช่วยให้ได้ข้อมูล
มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 จะเห็นได้ว่า หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา จะต้องวัดและประเมินผลให้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการวัดและการประเมินผลในเรื่อง
นั้นๆ โดยการวัดและการประเมินผลต้องเป็นไปอย่างเที่ยงตรง 
 

การประเมินโดยการนิเทศการสอน 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการประเมินโดยการนิเทศการสอน ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555:7-6, 7-7) กล่าวถึง การนิเทศในสถานศึกษาปฐมวัย 
เป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือส่งเสริม แนะน า ช่วยเหลือผู้รับการ
นิเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและการท างานทุกด้านของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามแผน หรือเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการนิเทศมีจุดมุ่งหมายคือ การมุ่งช่วยเหลือ แนะน า ให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติด้านต่างๆ แก่ผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานในโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย ทั้งในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครู และนักเรียน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ การใช้และการสร้างสื่ อนวัตกรรม 

ด้านการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 เยาวพา เดชะคุปต์, (2542:120) กล่าวว่า ทั่วไปแล้วการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยใช้เหตุผลและปัญญาในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าจะปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยการนิเทศการศึกษา
ปฐมวัยมีความส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ข้อแนะน าที่ได้จากการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการอภิปราย มักมี
ประโยชน์และให้ข้อคิดแก่ครู ซึ่งการนิเทศการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสามารถให้บริการได้ 
 2. การนิเทศการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ครูจะได้รับการ
ฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีแต่ก็จ าเป็นจะต้องปรับปรุงและฝึกฝนอยู่เสมอในขณะท างาน 
 3. การนิเทศการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญต่อการช่วยเหลือครูให้จัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย ความต้องการ ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 หลักการนิเทศและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาปฐมวัย 

 โรงเรียนเดเนสเมด ครอส ยอร์ค (Danesmead fulford cross York school: 2016) กล่าวว่า 
การนิเทศ เป็นกระบวนการเน้นความรับผิดชอบ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้นิเทศและผู้รับ  

การนิเทศ ควรมีหลักในการนิเทศคือ มีความเที่ยงธรรม เป็นกลาง ผู้นิเทศต้องมีทัศนคติที่ดี มอบประสบการณ์
และข้อมูลที่มีประโยชน์ และการนิเทศควรท าอย่างสม่ าเสมอ 
 เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส (2551:14) กล่าวถึงหลักการนิเทศในระดับปฐมวัยว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะต้องรับรู้ร่วมกันในการนิเทศ เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยยึดหลักการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
ซึ่งจะท าให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553:24) ได้ก าหนดหลักการส าคัญของการ
นิเทศท่ีมีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้ 
 1. เป็นกระบวนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 2. เป้าหมายการนิเทศอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
 3. สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ และตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ที่ก าลังประสบอยู่ 
 4. เน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยมีการยอมรับซึ่งกันและกัน และมีสัมพันธภาพ
ที่ด ี
 5. ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศเกิดความคิดสร้างสรรค์จนสามารถท างานได้ด้วยตนเอง 
 6. ตั้งอยู่บนหลักการเหตุผลและมีจุดมุ่งหมายแน่นอน 
 7. เป็นการให้บริการกับผู้รับการนิเทศ 
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 8. ยืดหยุ่นได้ เปลี่ยนแปลงได้ และพร้อมอยู่เสมอที่จะสนองความต้องการตามสภาพที่
เปลี่ยนแปลง 
 9. เป็นวิทยาศาสตร์ มีระเบียบ มีการปรับปรุง และประเมินผลการนิเทศทั้งผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555:7-10) ได้กล่าวว่า หลักการนิเทศในสถานศึกษาปฐมวัย 
ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญา หลักการ และจุดหมายของ
การศึกษาปฐมวัย เน้นบรรยากาศประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ยึดหลักวิทยาศาสตร์ ผู้นิเทศและผู้ที่รับการนิเทศจะต้องรับรู้ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของผู้นิเทศ โดยกระบวนการนิเทศ
ในสถานศึกษาปฐมวัยควรด าเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
 2. ก าหนดประเด็นการพัฒนาตามล าดับความส าคัญก่อน-หลัง 
 3. วางแผนการนิเทศและแจ้งแผนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 4. ด าเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว้ด้วยวิธีการต่างๆ  
 5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. สรุปและรายงานผลเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ชารี มณีศรี (2542:202) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาปฐมวัย เป็นกิจกรรม
ส าคัญ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
  ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การซ้ าชั้น 
คุณลักษณะต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น การส ารวจความต้องการของครู การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาและความต้องการ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การจัดล าดับ การก าหนดทางเลือก การแก้ปัญหา 
และการด าเนินการตามความต้องการ 
 2. การวางแผน 
  น าเอาทางเลือกตามข้ันที่ 1 มาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมโดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ 
ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนด าเนินงาน 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินผล และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3. การปฏิบัติการนิเทศ 
  เป็นขั้นตอนการลงมือท าตามโครงการนิเทศที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค 
ทักษะ สื่อและเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการเสริมแรงให้ก าลังใจ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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 4. การประเมินผล 
  ตรวจสอบผลการด าเนินการนิเทศตามโครงการที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
ประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมถึงผลการประเมินข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
การปรับปรุงต่อไป 

 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:131) กล่าวไว้ว่า ผลการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนเป็นการด าเนินงานที่
ต้องมีการประสานงานกันระหว่างบุคคลทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ บุคคล
ทั้ง 3 ฝ่ายนี้จะต้องยอมรับบทบาทซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
 1. บทบาทของผู้บริหาร ผู้บริหารในฐานะผู้น าและเป็นผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงบทบาท 
ดังนี้ 
  1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการนิเทศภายในอย่างจริงจังและจริงใจ 
  1.2 ท าหน้าที่เป็นวิทยากรที่ดีของครูทุกโอกาส ให้ค าแนะน าชี้แหล่งวิชาการให้แก่ครู 
  1.3 บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในทุกๆ ด้าน 
  1.4 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 2. บทบาทของผู้นิเทศ ผู้นิเทศหรือผู้ให้การนิเทศ หมายถึงครูวิชาการโรงเรียนหรือครูคนใด
คนหนึ่งในโรงเรียนที่มีความสามารถ ซึ่งคณะครูเต็มใจและคัดเลือกให้เป็นผู้นิเทศ มีบทบาทดังนี้ 
  2.1 ประชุมวางแผนร่วมกับเพ่ือนครูเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่ครูก าลังเผชิญอยู่ 
  2.2 ร่วมกับเพื่อนครูวางแผนและจัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา 
  2.3 ช่วยเหลือเพ่ือนครูในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  2.4 ช่วยเหลือเพ่ือนครูในการประเมินผลนักเรียน 
  2.5 ช่วยให้เพ่ือนครูประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนและมีความรู้สึกมั่นคง 
  2.6 ร่วมกับผู้บริหารและเพ่ือนครูประเมินผลการปฏิบัติการ 
  2.7 ร่วมกับเพื่อนครูหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขจากผลการปฏิบัติงาน 
 3. บทบาทของผู้รับการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ หมายถึงคณะครูในโรงเรียนที่ในขณะนั้นได้แสดง
บทบาทเป็นผู้นิเทศ หมายความว่าครูบางคนอาจมีโอกาสได้แสดงสองบทบาท คือ เป็นผู้นิเทศในเรื่องหนึ่ง
แต่อาจจะเป็นผู้รับการนิเทศในอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นผู้รับการนิเทศต้องแสดงบทบาท ดังนี้ 
  3.1 ร่วมกับผู้นิเทศวิเคราะห์ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และเรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหาจากมากไปหาน้อย 
  3.2 วางแผนร่วมกับผู้นิเทศในอันที่จะหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ กัน ท าโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
  3.3 ลงมือปฏิบัติหรือด าเนินการตามโครงการหลังจากได้รับความรู้ความเข้าใจแล้ว 
  3.4 ขอความสนับสนุนหรือค าปรึกษาหารือจากผู้นิเทศและผู้บริหารในกรณีที่มีปัญหา
ระหว่างด าเนินการ 
  3.5 ร่วมกับผู้นิเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน 



144 

 

  3.6 ร่วมกับผู้นิเทศหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข 
 สรุปคือ การประเมินผลโดยการนิเทศเป็นการท างานร่วมกันของผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศ 
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยตรง 
พร้อมได้รับค าแนะน า ช่วยเหลือ และทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน การนิเทศจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผล โดยมีหลักการในการนิเทศเป็น
กระบวนการต่างๆ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ และสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนและ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันดังแสดงรูปภาพที่ 7.1 การนิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ป.บัณฑิต วิชาชีพครู และรูปภาพที่ 7.2 การนิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 7.1 การนิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
(ที่มา : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 7.2 การนิเทศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 
(ที่มา : โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 ศรีรัตน หาญวังมวง, บัณฑิตา อินสมบัติ (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินการ 

ใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินดานปจจัยน าเขา ดานกระบวนการ
และดานผลผลิต จากการใชหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 2 กลุมตัวอยาง คือ  
ผูบริหารและครูปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ปการศึกษา 
2556 จ านวน 222 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
1 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว า  
1) ดานปจจัยน าเขาในการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ ความเหมาะสมมาก  
ดานที่มีระดับความเหมาะสมเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความพรอมของผูบริหาร ดานที่มีระดับความเหมาะสมไม
ผานเกณฑ คือ ดานความพรอม ดานอาคารสถานที่ 2) ดานกระบวนการในการใชหลักสูตรการศึกษา
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ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก ขอที่มีความเหมาะสม เฉลี่ยสูงสุดคือ ครูจัดประสบการณ
การเรียนรูที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ขอที่มีความเหมาะสมไมผานเกณฑ คือ ครูไดจัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ใหกับนักเรียนที่รับผิดชอบ 3) ดานผลผลิตการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โดย
ภาพรวม นักเรียนมีระดับพัฒนาการอยูในเกณฑดีทุกขอ โดยดานที่ (1) พัฒนาการดานรางกาย นักเรียนส
วนใหญมีระดับพัฒนาการระดับ 3 รอยละ 89.06 ดานที่ (2) พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ นักเรียนสวน
ใหญมีระดับพัฒนาการระดับ 3 รอยละ 94.91 ดานที่ (3) พัฒนาการดานสังคม นักเรียนสวนใหญมี ระดับ
พัฒนาการระดับ 3 รอยละ 95.57 ดานที่ (4) พัฒนาการดานสติปญญา นักเรียนสวนใหญมีระดับ
พัฒนาการระดับ 3 รอยละ 83.92 

 กฤชธนพล พรชนะวัฒนา, ศิวภรณ์ สองแสน, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์.(2560:บทคัดย่อ). ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนาโดยใช้แนวคิด 

พหุปัญญา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล 

พรชนะวัฒนาโดยใช้ แนวคิดพหุปัญญา และ 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนาโดยใช้แนวคิด พหุปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา จ านวน 18 คน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559  
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและเป็นห้องที่ครูประจ าชั้นยินดีเป็นผู้ร่วมวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสนาม แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นกลุ่มและเป็น 
รายบุคคล แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นของนักเรียน จากภาพถ่ายกิจกรรม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินอารมณ์ แบบประเมิน
ชิ้นงาน และสังคมมิติวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
การวิเคราะห์ค่าความถี่,ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
เพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยประกอบด้วย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียน โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายมวลประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์
ที่เชื่อมโยงกับพหุปัญญา 2) ผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ผล 2 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 คือ ผลการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัยพบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาพหุปัญญา
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนเพ่ิมขึ้นทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ 2 คือ ผลการ
แสดงความคิดเห็น ของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองพบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น และมีความเห็นว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย บริบทของโรงเรียนและชุมชน เด็ก ปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
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สรุป 

 การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
พิจารณาองค์ประกอบ สอดคล้องกับ เบรด์แคมพ์ (Bredekamp and others 1992:8) หลักสูตรส่งเสริม
การสร้างองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กหรือไม่  หลักสูตรค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรมแวดล้อมของเด็ก หรือไม่ หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านการคิด การค้นพบ 
การหาค าตอบ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความม่ันใจในตนเองหรือไม่ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นส าหรับครู
และเด็กหรือไม่ และการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ต้องอาศัยหลักการวัดและการ
ประเมินผล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ในการประเมินผลจ าต้องน า
เครื่องมือที่มีคุณภาพ เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ เพ่ือได้มาซึ่งผลที่ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด นอกกจากเครื่องมือดังที่กล่าวมา
ข้างต้นการประเมินโดยการนิเทศเป็นปัจจัยส าคัญเชิงประจักษ์มีการประสานงานกันระหว่างบุคคลทั้ง  
3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ บรรยากาศในการนิเทศควรเน้นแบบประชาธิปไตย 
เปิดโอกาสให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการนิเทศ โดยยึดหลักวิทยาศาสตร์  
ผู้นิเทศและผู้ที่รับการนิเทศจะต้องรับรู้ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา หรือพัฒนางานให้บรรลุตาม
เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเป็นส่วนให้ข้อมูลจากการตอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ข้อมูล
ดังกล่าวสมารถน ามาประกอบการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย อีกทั้งการท าวิจัยเรื่องต่างๆ  
ซึ่งมีการวัดและการประเมินผลเป็นตัวชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่ผู้วิจัยน ามาท าวิจัย  
ท าให้ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของนักเรียน สามารถท าให้ผู้วิจัยน าผลการวัดและการประเมินผลไปแก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามจุดประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

 

 

 1. การวัดหมายถึงอะไร 
 2. การประเมินผลหมายถึงอะไร 
 3. การวัดและการประเมินผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 4. ประโยชน์ของการประเมินผลโดยการนิเทศมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 8 

การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในช้ันเรียนปฐมวัย 
 
 
 การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในชั้นเรียนปฐมวัย ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ
ที่สุด ครูจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา
จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับครู เพราะครูเป็นผู้วางแผนการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก สอดคล้องกับวัยเด็กและสอดคล้องกับท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก ซึ่งการจะน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนปฐมวัย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ้

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ดังนี้ 
 นภเนตร ธรรมบวร (2548:3-(43)-(44)) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการน าหลักสูตรสถานศึกษา
ไปใช้ ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในชั้นเรียน
เด็กปฐมวัยควรมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ครูต้องมีความเชื่อในทฤษฎี หลักการ แนวคิดของ
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ืออธิบายเหตุผลในการปฏิบัติและสนับสนุนความเชื่อ โดยการจัดวางแผนการสอน
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบรายบุคคลและรายกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของ
เด็กเพ่ือตรวจสอบพัฒนาการและน าผลพัฒนาการให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง ครูและเด็กและน าผลการประเมิน
มาใช้ในการวางแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และสามารถน าไปใช้
ในการพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็ก นอกจากนี้ครูต้องประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา การประเมินผลต้องมีความส าเร็จและปัญหาที่พบและได้แก้ไขเป็นการติดตามผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปคือ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในชั้นเรียน 
การจัดการเรียนการสอนจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนจะมีการออกแบบ
การเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก
ปฐมวัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

การใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 นภเนตร ธรรมบวร (2548:3-(49)-(52)) การใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
การน าแผนการจัดประสบการณ์ลงปฏิบัติจริงในชั้นเรียนปฐมวัย กิจกรรมที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนครูผู้สอนเป็น
ผู้ด าเนินการรับผิดชอบ ดังนี้ 



150 
 

 1. การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละคนมีการด าเนินการสอนหรือเทคนิคการสอน  

ที่แตกต่างกัน การจะพัฒนาการสอนของครูผู้สอนได้นั้นต้องตระหนักในการสอนหรือการกระท าของตนเอง
ด้วยวิธีการเปิดโอกาสให้ครูสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสอนของตนเอง จดบันทึกการสอนเพื่อครูจะ
ได้หยุดคิดและท าความเข้าใจกับรูปแบบการสอนของตนเองพร้อมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 2. การบริหารและการบริการหลักสูตร เป็นการท างานกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครูและฝ่ายอ่ืนๆในสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนจัดครูตามศาสตร์
ความรู้ความสามารถเข้าชั้นเรียน จัดแบ่งเด็กเข้าชั้นเรียน จัดตารางกิจกรรมประจ าวัน สนับสนุนอุปกรณ์
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
 3. การนิเทศและติดตามผล คือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บุคคลดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้เป็นอย่างดี สามารถให้ความรู้ค าแนะน า
แก่ครูผู้สอนได้ เข้าใจระบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงบริบทของโรงเรียน สามารถเลือกใช้ระบบ
นิเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและบุคคลากรได้เป็นอย่างดี 
 สรุป คือ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยครูต้องน าแผนการจัดประสบการณ์ลงปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
ซ่ึงครูจะได้พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน การบริหารหลักสูตร การนิเทศและติดตามผล ไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งครูปฐมวัยที่ดี ต้องตระหนักในการสอนหรือการกระท า
ของตนเองด้วยวิธีการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการสอนของตนเอง)ต้องยอมที่จะเปิดโอกาสให้เกิดความคิด 

ที่แปลกใหม่ คิดอย่างบูรณาการและมีรูปแบบของเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไป 

 

การจัดประสบการณ์ในช้ันเรียนปฐมวัย 

 การจัดประสบการณ์ในแต่ละวันควรเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นส าคัญ 
กิจกรรมดังกล่าวควรเป็นกิจกรรมให้เด็กท าเป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรรมต้องให้ครอบคลุมขอบเขตของการจัดกิจกรรมประจ าวัน ดังแสดง
ตารางที ่8.1 ดังนี้ 
 
ตารางที ่8.1 ตารางกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

 07.00  -  08.30  รับเด็ก 
 08.30 –  08.45  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
 08.45  -  09.00  ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 
 09.00 -  09.30  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 09.30  - 10.00 กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
 10.00  -  10.15 พัก  ( ดื่มน้ า  เข้าห้องน้ า) 
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ตารางที ่8.1 ตารางกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัย (ต่อ) 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

 10.15  -  11.00 กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี 
 11.00  -  11.30 กิจกรรมกลางแจ้ง 
 11.30  -  12.00 พัก  (รับประทานอาหารกลางวัน) 
 12.00  -  14.00 นอนพักผ่อน 
 14.00  -  14.30 เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า( ดื่มนม ) 
 14.30 -  14.50 กิจกรรมเกมการศึกษา 
 14.50  -  15.00 เตรียมตัวกลับบ้าน 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
 

 การจัดกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี สามารถจัดกิจกรรมโดยยึดหลักกิจกรรมหลัก 
6กิจกรรม ดังแสดงรูปภาพที่ 8.1 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ควรจัดส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกวัน 
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.1 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ควรจัดส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกวัน 
(ที่มา : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา) 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

กิจกรรมสร้างสรรค์และ 

กิจกรรมเสรี 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
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 สรุปคือ การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
ตามจินตนาการ โดยครูผู้สอนต้องมีวิธีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นส าคัญและมีวิธี 
การสอนที่แปลกใหม่ การจัดกิจกรรรมต้องให้ครอบคลุมขอบเขตของการจัดกิจกรรมประจ าวันทั้ง 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี  
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา  ให้เข้ากับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้ครบในแต่ละวัน 

 

การจัดประสบการณ์ในช้ันเรียนปฐมวัยตามหลกัสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 

 จากประสบการณ์สอน ในรายวิชาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  รหัสวิชา EA10318   ผู้เขียนได้
รวบรวม เนื้อหาและภาพประกอบในการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้ 
 การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 11 หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   
 การน าแผนการจัดประสบการณ์ไปในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เป็นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เด็กได้พัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านกิจกรรมประจ าวัน ด้วยการท ากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรม
การแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา ดังแสดงใน ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1 หน่วย ผัก 
ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1 หน่วย ผัก 
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระท่ีควรรู้  
  - ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
 ประสบการณ์ส าคัญ  
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง   
จุดประสงค์ 
 1. เด็กรู้จักชื่อของผักแต่ละชนิด  
 2. เด็กบอกชื่อผักได้อย่างถูกต้อง 
กิจกรรม 

 ขั้นน า  
 1. ครูจัดเด็กนั่งครึ่งวงกลม  
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 2. ครูทักทายเด็กๆ ด้วยค าคล้องจองผัก 
 ขั้นสอน  
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูนิดไม่กินผัก” ให้เด็กฟัง เมื่อฟังนิทานจบเด็กๆร่วมตอบค าถาม ดังนี้ 
ท าไมหนูนิดไม่กินผัก ท าไมหนูนิดปวดท้อง 
 2. ครูขอตัวแทนเด็กดี 5 คน เพ่ือออกมาล้วงกล่องวิเศษ  
 3. ครูถามเด็กว่าผักท่ีล้วงขึ้นมาชื่อว่าผักอะไร เด็กร่วมกันบอกชื่อผัก  
 ขั้นสรุป  

1. ครูและเด็กร่วมกันสรุป ชื่อของผักจากกล่องวิเศษ  
สื่อการจัดประสบการณ์ 
 1. ค าคล้องจองผัก  
 2. กล่องวิเศษ  
 3. ตะกร้า  
 4. นิทานหนูนิดไม่กินผัก  
 5. ผักชนิดต่าง ๆ ได้แก ่แตงกวา แครอท มะเขือเทศ ฟักทอง และถ่ัวฝักยาว  
การประเมินผล 

 1. สังเกตความสนใจในกิจกรรม  
 2. สังเกตการสนทนาและตอบคาถาม  
 
 จากแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา ในตัวอย่าง แผนการ
จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1 หน่วย ผัก ดังแสดงรูปภาพ ดังนี้  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.2  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกล่องวิเศษ 
(ที่มา : โรงเรียนเทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.3 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมทักทายด้วยเพลงสวัสดี 
(ที่มา : โรงเรียนเทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมวาดภาพผักที่หนูชอบ 
(ที่มา : โรงเรียนเทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.5 กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการแสดงผลงานของหนู 
(ที่มา : โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.6 กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 

(ที่มา : โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.7 กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมการเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงา 

(ที่มา : โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี) 
 

 จากการปฏิบัติการสอนโดยน าแผนการจัดประสบการณ์ไปในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นักศึกษา 
ได้สะท้อนปัญหาที่พบ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดประสบการณ์น าไปปฏิบัติได้จริง 
 2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมสาระ / เนื้อหา และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน กิจกรรม 

การจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา / สาระ  
 3. สื่อสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 การจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หน่วยผัก การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นการจัด
ประสบการณ์ภายในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ หน่วยผัก ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
เด็กได้เรียนเล่นผ่านกิจกรรมโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถ้าเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยครูพาเด็ก
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์
จริงเพราะเด็กปฐมวัยมีธรรมชาติของความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เป็น
พ้ืนฐานท าให้เด็กประสบความส าเร็จในการแสวงหาความรู้  คือ ความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วย 

การลงมือกระท าอย่างเป็นระบบ จนเกิดความเข้าใจ การสืบค้นจากเรื่องต่างๆ ตามความสนใจของเด็ก 
จากแหล่งเรียนรู้อาจท าให้เด็กได้ค าตอบจากค าถาม หรือคลายความสงสัยหรือได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้
มาก่อน ท าให้เด็กมีความสุข รู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ตลอดเวลา และท าให้เด็กรู้สึกภูมิใจเมื่อสามารถ 

หาค าตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ได้ส าเร็จด้วยตนเอง  
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 จากปัญหาที่พบในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้เขียนได้ร่วมสนทนากลุ่ม
กับนักศึกษาในชั้นเรียน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว  
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยครั้งต่อไปนักศึกษาควรศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต่อไป 

 การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 2 โรงเรียน
บ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 จากปัญหาที่พบในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล11หนองหิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนั้น ผู้เขียนได้น าปัญหา 

มาปรับปรุงแก้ไขโดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอ 

กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน และได้น าข้อมูล
มาปรับใช้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 หน่วย  สีสันสดใส 

ชื่อ กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 

สาระการเรียนรู  
 สาระที่ควรเรียนรู้ แม่สีมี3 สี คือ สีแดง สีน้ าเงิน และสีเหลือง สีในชีวิตประจ าวันมีสีจาก
ธรรมชาติและสีจากการสังเคราะห์ หรือสีวิทยาศาสตร์ 
ประสบการณ์ส าคัญ  
 การจ าแนกและการเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกด้วยการพูด 

จุดประสงค์ 
 1. เด็กสามารถบอกชื่อสีได้ 
 2.  เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพ่ือนได้ 
 3. เด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

  1. ครูทักทายเด็กด้วยการร้องเพลงสวัสดีพร้อมท าท่าทางประกอบเพลง 
  2. ครูและเด็กสร้างข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการออกไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน 
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 ขั้นสอน 

  1. ครูพาเด็กเดินแถวไปทัศนศึกษานอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ทอเสื่อกกใกล้เคียงโรงเรียน 

  2. เด็กๆยกมือไหว้ทักทายสวัสดีคุณยายพร้อมดูวิธีการและขั้นตอน สาธิตการทอเสื่อกก 
  3. ครูขออาสาสมัครเด็กครั้งละ 1 คน ออกมาทอเสื่อกกโดยมีคุณยายดูแลและให้ค าแนะน า 
  4. เมื่อใกล้หมดเวลาครูกล่าวค าขอบคุณวิทยากรพร้อมให้เด็กๆกล่าวขอบคุณ 

 ขั้นสรุป 

  1. ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทอเสื่อกก 
สื่อการจัดประสบการณ์ 
 1. เพลงสวัสดี 
 2. อุปกรณ์ทอเสื่อกก 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการร่วมท ากิจกรรม 
 2. สังเกตการณ์ตอบค าถาม 
 
 จากตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 หน่วย  สีสันสดใส ชื่อ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์ดังแสดงรูปภาพ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.8 กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมบทบาทสมมติ 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.9 กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมหนังสือ 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.10  กิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยเพลงสวัสดี 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.11 กิจกรรมกลางแจ้งรวมพลังสามัคคี 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.12 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสนทนาซักถาม 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.13 กิจกรรมทอเสื่อกก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ที่มา โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.14 กิจกรรมสร้างสรรค์ปั้นแป้ง 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.15 กิจกรรมสร้างสรรค์กลิ้งลูกบอล 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.16 กิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อ 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.17 กิจกรรมเกมการศึกษาเกมเรียงล าดับขนาด 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 

 

 จากการปฏิบัติการสอนโดยน าแผนการจัดประสบการณ์ไปในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  นักศึกษา 
ได้สะท้อนปัญหาที่พบ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดประสบการณ์น าไปปฏิบัติได้จริง 
 2. ส่วนประกอบต่างๆ ของแผนการจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมสาระ / เนื้อหา และส่งเสริมพัฒนาการ4เด็ก กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา / สาระ  
 3. สื่อสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้สัมพันธ์กับเนื้อหา 

 5. การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 การจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
บ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หน่วยสีสันสดใส การจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กเป็นการจัดประสบการณ์ภายในและภายนอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดย
ครูพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการทอเสื่อกก เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการลงมือ
กระท า เกิดความเข้าใจ สนใจ ท าให้เด็กมีความสุข รู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ตลอดเวลา และท าให้เด็กรู้สึก
ภูมิใจในผลงานของตนเองร่วมท ากับคุณยาย เกิดความรักความผูกพันระหว่างคนสองวัย ในการจัด
ประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 
ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ยังพบปัญหาเรื่องการเดินทางของเด็กปฐมวัยไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน  แหล่งชุมชนบางแห่งอาจอยู่ไกลกับสถานศึกษาของเด็ก จึงควรน าภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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หรืออาสาสมัครจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ของเด็ก และภูมิปัญญานี้สามารถ
บูรณาการไปใช้ในกิจกรรมประจ าวันของเด็กได้ตามความสัมพันธ์ของเนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 

 จากปัญหาที่พบในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้เขียนได้ร่วม
สนทนากลุ่มกับนักศึกษาในชั้นเรียน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เรื่องการเดินทางของเด็กปฐมวัยไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชน  แหล่งชุมชนบางแห่งอาจอยู่ไกลกับสถานศึกษาของเด็ก จึงควรน าภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หรืออาสาสมัครจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยครั้งต่อไป  
 การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครั้งที ่3 โรงเรียน
บ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 จากปัญหาที่พบในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีนั้น ผู้เขียน 

ได้น าปัญหามาปรับปรุงแก้ไขโดยเชิญภูมิปัญญาชาวบ้าน หรืออาสาสมัครจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดประสบการณ์ของเด็ก และได้น าข้อมูลมาปรับใช้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใน 

ชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอ 

กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงตารางที่ 8.2 แผนการจัดประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วย 
ต้นไม้ให้คุณ เรื่อง ใบมะพร้าวแปลงร่าง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.2 แผนการจัดประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วย ต้นไม้ให้คุณ เรื่อง ใบมะพร้าว 
  แปลงร่าง 
 

 

สาระส าคัญ 
 

ตัวชี้วัด 
 

จุดประสงค์ สาระ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

การ
ประเมินผล 

มะพร้าวเป็นพืช
ที่มีความผูกพัน
กับ วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของ
คนไทยมาช้านาน 
คุณสมบัติที่ดีของ
มะพร้าว คือ 
ส่วนต่างๆ ของ
มะพร้าวสามารถ
น ามาใช้
ประโยชนไ์ด้
อย่างคุ้มค่า และ 

มฐ.ท.๗.๒ 
มีมารยาท
ตาม
วัฒนธรรม
ไทยและรัก
ความเป็น
ไทย 
 

เพื่อให้
นักเรียน 
1. บอก
ลักษณะของ
มะพร้าวได ้
2. บอก
ประโยชน์ของ
ใบมะพร้าวได ้
3.ประดิษฐ์
ช้ินงานจากใบ
มะพร้าวได ้
 

สาระที่ควรรู้ 
1. ประโยชน์
ของใบ
มะพร้าว 
2. วิธีประดิษฐ์
ช้ินงานจากใบ
มะพร้าว 
ประสบการณ์
ส าคัญ 

1. พัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก 
 

ขั้นน า 
1. ครูและ
นักเรียนสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน 
   -ไมส่่งเสียงดัง
ในขณะที่ครสูอน 
   -ไม่หยอกล้อกัน
ในขณะที่ท า
กิจกรรม 
   ขั้นสอน 

1. ครูแนะน า
วิทยากรให้ 

1. อุปกรณ์
ศิลปะ 
 2. ใบ
มะพร้าว 
 

สังเกต 
1. การตอบ
ค าถาม 
 2. ผลงาน
การ
ประดิษฐ์
ช้ินงานจาก
ใบมะพร้าว 
3.ผลงาน
ศิลปะ 
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ตารางที่ 8.2 แผนการจัดประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วย ต้นไม้ให้คุณ เรื่อง ใบมะพร้าว 
  แปลงร่าง (ต่อ) 
 

 

สาระส าคัญ 
 

ตัวชี้วัด 
 

จุดประสงค์ สาระ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

การ
ประเมินผล 

สามารถน ามา
แปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
หลากหลาย ใบ
มะพร้าว ใช้สาน
เป็นภาชนะใส่
ของช่ัวคราว ห่อ
ขนม สานหมวก
กันแดด สานเป็น
เครื่องเล่นเด็ก 
และผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกรูป
สัตว์ต่างๆ ของที่
ระลึกประดับ
ตกแต่ง 

  2. การ
สร้างสรรค์
งานศิลปะจาก
วัสดุท้องถิ่น 
3. การท า
กิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 

นักเรียนได้รู้จัก 
2. วิทยากร
แนะน าอุปกรณ์ที่
ใช้ในการท า
กิจกรรม 
3. วิทยากรสาธิต
วิธีท านาฬิกาจาก
ใบมะพร้าว 
4. ครูให้เด็กเลือก
ท ากิจกรรม
สร้างสรรค ์
5. ครูร้องเพลง
เล่นแล้วเก็บเมื่อ
ใกล้หมดเวลา 
ขั้นสรุป 

1. ครูและ
นักเรียนร่วมกัน
สรุปกิจกรรม 

  

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
 

 จากตารางแผนการจัดประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ หน่วย ต้นไม้ให้คุณ เรื่อง ใบมะพร้าว
แปลงร่าง ดังแสดงรูปภาพ ดังนี้ 
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รูปภาพที่ 8.18 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมวิทยากรสาธิตการสานนาฬิกา 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพที่ 8.19 กิจกรรมสานนาฬิกา 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.20 กิจกรรมกลางแจ้งเดินกะลา 

(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.21  กิจกรรมเกมการศึกษาเกมไม้สีตามแบบที่ก าหนด 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 
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รูปภาพที่ 8.22 กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุมบทบาทสมมติ 
(ที่มา : โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) 

 

 จากการปฏิบัติการสอนโดยน าแผนการจัดประสบการณ์ไปในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นักศึกษา 

ได้สะท้อนปัญหาที่พบ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดประสบการณ์น าไปปฏิบัติได้จริง 
 2. ส่วนประกอบต่างๆ ของแผนการจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และครอบคลุมสาระ / เนื้อหา และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก กิจกรรม
การจัดประสบการณ์มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา / สาระ  
 3. สื่อสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมพันธ์กับเนื้อหา 
 5. การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 การจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
บ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต้นไม้ให้คุณ เรื่อง ใบมะพร้าวแปลงร่าง การจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นการจัดประสบการณ์ภายในและภายนอกห้องเรียน เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงด้วยการลงมือกระท าผ่านกิจกรรมประจ าวันอย่างหลากหลาย กิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ปกครองอาสามาเป็นวิทยากรในการท ากิจกรรม ด้วยการน าสื่อธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของเด็กมาประดิษฐ์
เป็นนาฬิกา แหวน ซึ่งกิจกรรมเชิญวิทยากร หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้  สามารถน ามาแทรกได้ทุกกิจกรรม 

ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครั้งนี้น ามาปรับใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กเกิดความเข้าใจ สนใจ ท าให้เด็ก
มีความสุข รู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ตลอดเวลา และท าให้เด็กรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเองร่วมท ากับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครองอาสามาเป็นวิทยากร เกิดความรักความผูกพันระหว่างคนสองวัย ในการจัด
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ประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปะโค ต าบล
ปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ยังพบปัญหาเรื่องการสืบค้นข้อมูลที่เด็กสงสัยในขณะร่วมกิจกรรม 
ค าถามของเด็กในขณะท ากิจกรรม เด็กอยากได้มาซึ่งครูหรือผู้ใหญ่ควรตอบเวลานั้นทันที แต่ด้วยเหตุผล
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยขาดแคลน จึงไม่สามารถพาเด็กค้นหาค าตอบในชั้นเรียนได้ 
 จากปัญหาที่พบในการน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปะโค ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้เขียนได้ร่วม
สนทนากลุ่มกับนักศึกษาในชั้นเรียน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เรื่องการพัฒนาครูปฐมวัยในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  และการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าชั้นเรียนเพ่ือการสืบค้นข้อมูล
ในการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวทัน
เทคโนโลยีและก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งต่อไป  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในชั้นเรียนปฐมวัย 
 หฤทัย อรุณศิริ (2551) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการจัดสถานศึกษา การจัดหลักสูตร 
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสิงหบุรีทั้งหมด 4 โรงเรียน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสังเกตปรากฏการณจริงที่สรางโดยผูวิจัยมีคาความ เชื่อมั่น 0.90  
ผลวิจัยพบว่า 1) ลักษณะการจัดสถานศึกษาเป็นดังนี้ (1.1) การจัดสภาพแวดลอมนอกชั้นเรียนพบวา  
มีพ้ืนที่ใหเด็กส าหรับท ากิจกรรมกลางแจง มีสนามที่มีรมเงา มีการดูแลความสะอาดปลูกและประดับตนไม
ขาดความเปนสัดสวน ของสนามเด็กเล่น ไมมีบอน้ าและบอทราย เครื่องสุขภัณฑที่ใชไมเหมาะส าหรับ 

เด็กปฐมวัย (1.2) การจัดสภาพแวดลอมภายในชั้นเรียนพบวา สิ่งที่โรงเรียนเทศบาลขาด คือ ไมมีที่เก็บ
ของใช สวนตัวของเด็ก ไมมีการจัดมุมการเรียนรู (1.3) ลักษณะครูปฐมวัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
บุคลิกภาพ สุขภาพ อารมณดี มีปฏิสัมพันธคอยชวยเหลืองานในชุมชนมี 1 โรงเรียนที่ครูไมมีคุณวุฒิ 
การศึกษาปฐมวัย (1.4) การจัดโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานยกเวน ไมมีอาหาร 

วางตอนบาย 3 โรงเรียนมีการดูแลการกินของเด็ก โดยจัดอาหารใหแกเด็กอิสลาม (1.5) ความปลอดภัย
ของสถานศึกษาพบว่า มี 1 โรงเรียนที่เครื่องเลนสนามมีสภาพใชงานไดดี สวนอีก 3 โรงเรียน เครื่องเล่น
สนาม  มีสภาพช ารุด และไมมีหองพยาบาลทั้ง 4 โรงเรียน 2) การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ไดมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนเทศบาล  มีเอกสารหลักสูตร และครูมีสวนร่วม แตมีการ
ใชแหลงเรียนรูทองถิ่นเพียง 1 โรงเรียน 3. การจัดการเรียนการสอน เปนการสอนเนนวิชาการ 
 สุจิตรา แบบประเสริฐ (2552).ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญาโดยใช้ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ตามแนวทฤษฎี พหุปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
เมืองเด็กดี จ านวน 18 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและเป็น
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ห้องที่ครูประจ าชั้นยินดีเป็น ผู้ร่วมวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม  

แนวทฤษฎีพหุปัญญา แผนการจัด ประสบการณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสนาม แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นกลุ่ม แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนจาก
ภาพถ่ายกิจกรรม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินอารมณ์ แบบประเมินชิ้นงาน และสังคมมิติ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริม 

พหุปัญญาของนักเรียน ระดับปฐมวัยท าให้ได้มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โครงสร้าง
หลักสูตร ค าอธิบายมวล ประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ  

พหุปัญญา 2) การน าหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ผล 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ  
ผลการพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนปฐมวัยพบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาพหุปัญญาตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต 
นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับควรปรับปรุง และไม่เพ่ิมขึ้น ประเด็นที่ 2 คือ ผลการแสดง
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองพบว่า ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น และมีความเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้อง กับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย บริบทของโรงเรียนและชุมชน เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
 ธีรภรณ์ ภักดี (2554:บทคัดย่อ).ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาครูปฐมวัยต้นแบบด้านการสร้าง 

ชุดกิจกรรมศิลปะ จากการเล่านิทานพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 อ าเภอ  

กุมภวาปี ที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ  
1) พัฒนาครูปฐมวัยต้นแบบด้านการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะ จากการเล่านิทานพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุ  
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 อ าเภอกุมภวาปี 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์จากชุดกิจกรรมศิลปะก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 อ าเภอกุมภวาปี  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูผู้สอน 

เด็กปฐมวัยของแต่ละโรงเรียน เพ่ือน ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะ จากการ  

เล่านิทานพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 อ าเภอกุมภวาปี 
ที่ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย การด าเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 นาที รวมทดลองทั้งสิ้น 24 ครั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ นิทานพ้ืนบ้าน และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t- test for Dependent Samples)  
ผลวิจัยพบว่า 1) ได้ครูปฐมวัยต้นแบบด้านการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะ จากการเล่านิทานพ้ืนบ้านของ
ผู้สูงอายุเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 อ าเภอกุมภวาปี  ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมใน 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยดังนี้  (1.1) ครูปฐมวัยต้นแบบมีหลักการ แนวทางการจัด
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กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นล าดับขั้น คือ การวางแผนการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะ จากการเล่านิทานพ้ืนบ้าน
ของผู้สูงอายุเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 อ าเภอกุมภวาปี การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ การด าเนินการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และการประเมินผลงานของเด็กปฐมวัย (1.2) ครูปฐมวัยต้นแบบมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย คือ การน าผู้สูงอายุในชุมชนมาเล่านิทานพ้ืนบ้านเป็นการน าเข้าสู่
กิจกรรม ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูจัดกลุ่มกิจกรรมศิลปะ 5 กิจกรรม ขั้นสรุป การน าเสนอพร้อมจัดแสดง
ผลงาน 2) เด็กปฐมวัยที่ท าชุดกิจกรรมศิลปะ จากการเล่านิทานพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 อ าเภอกุมภวาปี มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 ธีรภรณ์ ภักดี (2560:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถ
ของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 
21 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือ1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูปฐมวัย
เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
2) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 3) ศึกษาผลการพัฒนาครูปฐมวัยตามรูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร 2 กลุ่ม คือ  
(1.1) กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนกลุ่มห้วยเกิ้งปะโค โรงเรียนกลุ่มเมืองกุมภวาปี จ านวน 22 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2559 (1.2) กลุ่มที่ใช้ในการพัฒนาตามรูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านปะโค โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 
โรงเรียนบ้านห้วยกองสี โรงเรียนบ้านดงน้อย โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี จ านวน 15 คน ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้จากครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัย 

เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยตนเอง จ านวน 2 วัน เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  
(1.1) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย 
(1.2) แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความต้องการของการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (1.3) แบบวัดความรู้
ความสามารถของครูปฐมวัย ก่อนและหลังอบรมเชิงปฏิบัติการ (1.4) แบบประเมินความเหมาะสมของ
ชุดฝึกอบรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ (t - Dependent)  ผลวิจัยพบว่า (1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ 

ครูปฐมวัยเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยใน
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ศตวรรษที่ 21 สภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.35 เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับน้อยทุกด้านและความต้องการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน  (2) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมิน ความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถ
ของครูปฐมวัย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.93 รองลงมา คือ จุดมุ่งหมาย  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.87 และระยะเวลาในการฝึกอบรมครู มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.80 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครู
ปฐมวัย ระยะเวลาในการฝึกอบรมครู เอกสารและรูปเล่ม มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.87 (3) การศึกษาผลการพัฒนาครูปฐมวัยตามรูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูปฐมวัยในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 พบว่า ความรู้
ความสามารถของครูปฐมวัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 หลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 

สรุป 
 การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในชั้นเรียนปฐมวัยกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

ทุกกิจกรรมครูผู้สอนต้องจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนทั้งของจริงและรูปภาพ โดยเน้นการบูรณาการและ
ยึดเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย โดยครู
ควรจัดให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด
วิเคราะห์ สร้างเสริมจินตนาการ และเด็กสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง การเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเป็น
วิทยากรและการพาเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง การน าสื่อ
เทคโนโลยีเข้าห้องเรียนเกิดการเรียนรู้ในโลกกว้างสืบค้นข้อมูลและหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย
นอกจากนี้ครูปฐมวัยควรท าแบบประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกครั้ง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กได้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ท าให้เด็กสนุกที่จะเรียนรู้การเรียนรู้เป็นการเตรียมพร้อม
เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21อีกต่อไป  
 
 
  



173 
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่8 

 

 

 1. การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ครูปฐมวัยควรมีวิธีจัดการเรียน
การสอนอย่างไร 

 2. การใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนครูผู้สอนต้องรับผิดชอบเรื่อง
ใดบ้าง 
 3. การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนครูผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งใดมากท่ีสุดและในการจัดการเรียน
การสอนให้ม ีความหลากหลายครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนแบบใด ยกตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง 
 4. ให้นักศึกษาออกแบบตารางกิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัยตามความคิดของท่านมา 
1 ตาราง 
 5. ให้นักศึกษาออกแบบแผนการเรียนการสอนมา 1 แผน พร้อมอธิบายเหตุผลในการออกแบบ
แผนการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
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