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บทที�บทที�11
ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัการศึกษาปฐมวยัความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัการศึกษาปฐมวยั

ความหมายของการศึกษาปฐมวยั

     คาํวา่ ปฐมวยั หมายถึง วยัเดก็ตอนตน้ 

 ส่วนคาํวา่ การศึกษาปฐมวยั หมายถึง กระบวนการจดัการ
ศึกษาเพื�อส่งเสริมและพฒันาเดก็ที�อยูใ่นวยัเดก็ตอนตน้ซึ�ง
ครอบคลุมตั�งแต่วยัทารกถึงอายหุกปี เพื�อใหเ้ดก็เจริญงอก
งามตามธรรมชาติ



การแบ่งช่วงของเดก็ปฐมวยัการแบ่งช่วงของเดก็ปฐมวยั

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง ดงันี�
1.วยัทารก หมายถึง เด็กที�มีอายตุั�งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี โดยที�เด็กที�มีช่วง
อายหุนึ� งเดือนแรกมกัเรียกวา่เด็กแรกเกิด
2.วยัเตาะแตะ หรือวยัเด็ก หมายถึง เด็กที�อายคุาบเกี�ยว 1-3 ปี ตาม
พฒันาการเด็กจะเริ�มหดัเดิน เด็กจะเดินไม่มั�นคงจึงเรียกวา่วยัเตาะแตะ

3. วยัอนุบาล หมายถึงเด็กที�มีอาย ุ3-6 ปี เป็นวยัที�ชอบความเป็นอิสระใน
การเคลื�อนไหวและเขา้สังคมมากขึ�น

4. วยัอนุบาลตอนปลาย หมายถึง เด็กที�มีอาย ุ6-8 ปี เป็นวยัที�คาบเกี�ยว
ระหวา่งเด็กที�เรียนอยูช่ั�นอนุบาลกบัชั�นประถม1และชั�นประถม 2



คาํที�ใช้เรียกการศึกษาปฐมวยัคาํที�ใช้เรียกการศึกษาปฐมวยั
ในอดีตจนถึงปัจจุบนัใชค้าํเรียกการศึกษาปฐมวยัไวแ้ตกต่างกนัดงันี�

-พ.ศ.2494ใชค้าํวา่การศึกษาชั�นอนุบาล หมายความวา่ เป็นการอบรมกุลบุตร
กุลธิดาก่อนการศึกษาภาคบงัคบั

-พ.ศ.2503 ใชค้าํวา่อนุบาลศึกษา หมายความวา่เป็นการอบรมบุตรเบื�องตน้
เพื�อใหกุ้ลบุตรกุลธิดาพร้อมที�จะรับการศึกษาระดบัประถมศึกษา

-พ.ศ.2520ใชค้าํวา่การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาหมายความวา่ เป็น
การศึกษาที�มุ่งอบรมเลี�ยงดูและพฒันาความพร้อมทุกดา้นใหดี้พอ

-พ.ศ.2535ใชค้าํวา่การศึกษาก่อนประถมศึกษาหมายความวา่ เป็นการศึกษาใน
ลกัษณะของการอบรมเลี�ยงดูและพฒันาความพร้อมทั�งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพและสังคม

-พ.ศ.2542ใชค้าํวา่การศึกษาปฐมวยั



หลกัในการกาํหนดจุดมุ่งหมายหลกัในการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาของการศึกษา
ปฐมวยัปฐมวยั

มี 2 รูปแบบดงันี�  
1.หลกัในการตอบสนองธรรมชาติและความตอ้งการของเดก็ คือ 

ตอ้งส่งเสริมธรรมชาติความเจริญของเดก็ทุกขั�นตอน และ
พฒันาธรรมชาติความเจริญทางดา้นร่างกาย อารมณืสังคม 
สติปัญยาละความรักความอบอุ่น กระตุน้เอาใจใส่ ความเป็น
อิสระ

2.หลกัในการจดัใหเ้ดก็ไดรั้บผลดีที�สุด คือ เปิดโอกาสใหเ้ดก็
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการปฏิบติัจริง มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และเรียนรู้สิ�งต่างๆ



ขอบข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวยัขอบข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวยั

         ครูควรนาํความรู้ทางดา้นธรรมชาติและความตอ้งการ
ของเดก็มาจดักิจกรรมและใชค้วามรู้เชื�อมโยงความ
แตกต่าง การเจริญเติบโต ความสนใจ ความแขง็แรง และ
ประสบการณ์ต่างๆ เพื�อจดัสิ�งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบั
เดก็ที�มีความแตกต่างกนั



หลกัในการจัดประสบการณ์ทั�วๆไปหลกัในการจัดประสบการณ์ทั�วๆไป

1.ส่งเสริมใหเ้ดก็เจริญงอกงามในทุกๆดา้น

2.มีการวางแผนแนวการจดัประสบการณทั�วไปควรตั�งอยูบ่น
พื�นฐานการสังเกตของครู

3.วธีิการเรียนรู้ของแผนการจดัประสบการณ์ทั�วไปเนน้
หลกัการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและสิ�งต่างๆ

4.การจดัประสบการณ์ต่างๆควรคาํนึงถึงความแตกต่าง
ทางดา้นความสนใจและความสามารถของบุคคล



การประเมนิพฒันาการเดก็การประเมนิพฒันาการเดก็

มีขอ้เสนอแนะในการประเมินดงันี�

1.การตดัสินใจที�อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเด็กควรแจง้ใหผู้
ปกครองทราบและอธิบายใหช้ดัเจน

2. การวดัและการสังเกตพฒันาการเด็กในชั�นเรียนรายบุคคลสามารถ
นาํตวับ่งชี�หลายๆดา้นได้

3.การวดัเพื�อเปรียบเทียบเด็กควรใชเ้ครื�องมือวดัที�ไดม้าตรฐานไม่ใช่
พิจารนาโดยใชเ้กณฑอ์ายุอยา่งเดียว

4.ครูควรศึกษาหาความรู้เฉพาะเกี�ยวกบัการวดัและประเมิน
พฒันาการเด็กปฐมวยัเพื�อให้สามารถเลือกเครื�องมือไดเ้หมาะสม
กบัวยัของเด็ก



คุณภาพของครูปฐมวยัคุณภาพของครูปฐมวยั

1.ครูปฐมวยัควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ และระดบัการ
เตรียมที�เฉพาะเจาะจงในดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั

2.ครูปฐมวยัควรไดรั้บการฝึกฝนและมีประสบการณ์กบัเด็ก
ช่วงวยันี�อยา่งจริงจงัก่อนออกไปทาํงานจริงๆ

3.การกาํหนดอตัราส่วนระหวา่งครูกบัเดก็ควรเหมาะสมกบั
จาํนวนนกัเรียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล



บทที�บทที�22
ววิฒันาการทางการศึกษาปฐมวยัของต่างประเทศววิฒันาการทางการศึกษาปฐมวยัของต่างประเทศ
ยุคสมยัก่อนโรมนั

เริ�มตั�งแต่สมยัก่อนโบราณเป็นยคุสมยักรีกโบราณต่อเนื�องถึง
ยคุฟื� นฟูศิลปวิทยาในสมยันี� มีโรงเรียนกรีกโบราณเกิดขึ�น
จดัตั�งโดยโสคราตีส เพลโต  และอริสโตเติลรับเฉพะ
เดก็ผูช้ายจากครอบครัวที�รํ�ารวยเท่านั�น ส่วนเดก็อื�นๆไม่มี
โอกาสไดรั้บการศึกษา



ยุคสมยัของการเริ�มต้นการศึกษาปฐมวยัยุคสมยัของการเริ�มต้นการศึกษาปฐมวยั

เริ�มตน้ปลาย ค.ศ.1700 ถึงปลาย ค.ศ.1800 สังคมเริ�มมีความเขา้ใจใส
ตวัเด็กมากขึ�นมีการจดัการศึกษาอยา่งถูกวธีิตามหลกัการที�นกั
ปรัชญาในสมยัเริ�มตน้ที�ไดใ้หแ้นวคิดใหก้บันกัปราชญใ์นยคุนี�ได้
นาํไปประยคุโดยมี 

 - โจฮานน์ เฮน์ริช  เปสตารอสชี� ที�วางรากฐากเกี�ยวกบัผล
สภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคมที�มีอิทธิพลต่อเด็ก 

- โรเบิต โอเวน จะคาํนึงถึงครอบครัวที�ยากจนและทาํงานอยูใ่น
โรงงานอุตสาหกรรม โอเวนจึงไดจ้ดัตั�งโรงเรียนและอุทิสเพื�อเด็ก
ยากจน



ยุคสมยัการจัดการศึกษาปฐมวยัแบบสากลยุคสมยัการจัดการศึกษาปฐมวยัแบบสากล

เริ�มค.ศ.1800ถึง ค.ศ. 2000 เป็นยคุเริ�มตน้โรงงเรียนอนุบาล

- เฟรดวคิ วสิเฮล์ม ฟลอเบล ไดว้างแนวการสอนแบบการเล่น เป็น
การเล่นที�มีหลายรูปแบบและเป็นการเล่นที�สร้างสรรค ์
นอกจากนั�นเขายงัไดป้ระดิษฐสื์�อ 2 ชุดคืชุดของขวญัและ ชุดงาน
อาชีพเป็นอุปกรณ์การสอน

     และฟลอเบลยงัไดรั้บการยกยอ่งเป็น บิดาแห่งการอนุบาลศึกษา

- มาเรีย มอนเตสซอรี�  เขาเชื�อวา่ ความสามารถทางสมองของเด็กจะ
ดีไดจ้ากการใชป้ระสาทสัมผสั คือเนน้ใหผู้เ้รียนเลือกที�จะปฏิบติั
กิจกรรมเองตามที�ตนสนใจ



คค..ศศ..19001900การศึกษาก้าวหน้าการศึกษาก้าวหน้า

- จอห์น ดวิอี� จะเนน้เรื�องการเล่นและการใชก้ระบวนการสอน
โดยการเรียนรู้ เดก็มีควรมีความอิสระในการสาํรวจคน้พบ
สิ�งต่างๆ

- อาโนลด์ กเีชลล์ มีผลงานเกี�ยวกบัการสร้างตวับ่งชี�พฤติกรรม
ที�ปรากฏในเดก็แต่ละระดบัอายุ

- อริิคสัน เป็นผูค้นพบทฤษฎีทางดา้นบุคลิกภาพ

- จนี เพยีเจต์ ป็นผูคิ้ดคน้เกี�ยวกบัทฤษฎีพฒันาการทางสงัคม
- เดวดิ ไวคาร์ท มีความคิดวา่แนวการจดัการศึกษาควรเนน้การ

ใหเ้ดก็สาํรวจและทดลองวสัดุอุปกรณ์ดว้ยตนเอง



บทที�บทที�33
ววิฒันาการทางการศึกษาปฐมวยัในประเทศไทยววิฒันาการทางการศึกษาปฐมวยัในประเทศไทย

การศึกษาปฐมวยัในช่วงก่อนมีระบบโรงเรียน

สมัยกรุงสุโขทัย  จดัใหมี้การสอนจริยศึกษา ไดแ้ก่ การสอนใหเ้ด็กปฏิบติั
ตนให้อยูใ่นศีลธรรม จรรยา และปฏิบติัตามหลกัพุทธศาสนา

สมัยกรุงศรีอยุธยา  มีการจดัทาํหนงัสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกคือ 
หนงัสือจินดามณี เป็นหนงัสือบรรจุเนื�อหาวชิาภาษาไทยตั�งแต่ชั�น
ประถมจนถึงระดบัอุดมศึกษา

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนกสินทร์ตอนต้น  เริ�มจดัใหมี้การสอนสอน
วชิาชีพชั�นสูงแบ่งเป็น 3 หมวด คือ หมวดอกัษรศาสตร์ หมวดแพทย์
ศาสตร์ และหมวดวชิาช่างฝีมือ นอกจากนั�นยงัแบ่งผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่ม

     กลุ่มเชื�อพระวงศ ์กลุ่มบุคคลธรรมดา กลุ่มประชาชนทั�วไป 



การจัดการศึกษาปฐมวยัระยะเริ�มแรกการจัดการศึกษาปฐมวยัระยะเริ�มแรก

การศึกษาปฐมวยัจดัในรูปแบบของโรงเรียนมูลศึกษา ประกอบดว้ย 
โรงเรียนกินเดอกาเตน โรงเรียนบุรพบท และโรงเรียน ก.ข มี
จุดมุ่งหมายเพื�อสอนเด็กสามารถอ่านออกเขียนได ้และมีโรงเรียน
ราษฎร์ดาํเนินการเปิดแผนกอนุบาลขึ�นเป็นแห่งแรกคือ โรงเรียน
ววิฒันาวทิยาลยั ที�นาํแนวคิดของชาวต่างชาติมาใชใ้นไทย

ระยะเริ�มเขา้รูปเขา้รอย  มีการจดัตั�งโรงเรียนรัฐแห่งแรก คือ 
โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ 

ระยะพฒันาการ มีการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยปรับเปลี�ยน
แนวคิดจากอ่านออก เขียนได ้มาเป็นเนน้การส่งเสริมพฒันาการ
ทั�ง 4 ดา้น



บทที� บทที� 44
แนวคดิพื�นฐานการจัดการศึกษาปฐมวยัแนวคดิพื�นฐานการจัดการศึกษาปฐมวยั

ปรัชญาการศึกษา

- ปรัชญาพพิฒันนิยม  เชื�อหลกัการจดัการศึกษาจะตอ้งพฒันาเด็กครบทั�ง 
4 ดา้น โดยจดัตามความตอ้งการความถนดัของเด็กและส่งเสริมใหเ้ด็ก
เรียนอยา่งอิสระ

- บทบาทครู เตรียมงาน ใหค้าํแนะนาํ สนบัสนุนให้เกิดการเรียนที�เขา้ใจ
จริงและใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัเอง

- ปรัชญาปฏิรูปนิยม  เชื�อหลกัการศึกษาควรเป็นการปรับปรุงพฒันาและ
สร้างสรรคส์ังคมสิ�งใหม่ที�ดีกวา่

- บทบาทครู ตอ้งเป็นนกับุกเบิก แกปั้ญหาได ้สนใจใฝ่รู้ปัญหาสังคม ช่าง
สังเกต มีความกระตือรือร้น



- ปรัชญาอตัถภาวะนิยม เชื�อหลกัการจดัการศึกษาควรใหสิ้ทธิเด็กที�จะ
เลือกสรรสิ�งต่างๆดว้ยตวัของเขาเองมากกวา่ใหค้นอื�นมาป้อนให ้
เป้าหมายของหลกัการนี� มุ่งใหเ้ด็กมีอิสรภาพและความรับผดิชอบ 
ปรัชญานี� ใชห้ลกัคาํสอนของพุทธศาสนาคือหลกัไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ� งเป็นหลกัให้มนุษยเ์ขา้ใจสภาพความเป็นจริง

- บทบาทครู เป็นเพียงผูก้ระตุน้ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กจะมีโอกาสรู้จกั
ตนเองมากขึ�น



ทฤษฎพีื�นฐานทางจิตวทิยาทฤษฎพีื�นฐานทางจิตวทิยา

ทฤษฎธีรรมชาติความเจริญทางร่างกาย

- อาร์โนลด์ กเีซล เขาเชื�อวา่วุฒิภาวะถูกกาํหนดโดยพนัธุกรรม และ
ไดก้าํหนดหลกัการวดัพฤติกรรมของเด็กแบ่งออกเป็น 4กลุ่มใหญ่ 
ดงันี�

 - พฤติกรรมทางการเคลื�อนไหว 

-  พฤติกรรมทางการปรับตวั

- พฤติกรรมทางการใชภ้าษา

- พฤติกรรมส่วนตวัและสังคม



ทฤษฎธีรรมชาติความเจริญทางสติปัญญาทฤษฎธีรรมชาติความเจริญทางสติปัญญา
- จนี เพยีเจต์ เชื�อในหลกัการซึมซบัประสบการณ์  คือการเชื�อมโยง

ความรู้เก่ากบัการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ  และ การปรับโครงสร้าง
สติปัญญา คือ การปรับเปลี�ยนแนวคิดที�มีผลมาจากการกระทบของ
สิ�งแวดลอ้ม

- โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เชื�อในหลกัการของสติปัญญามนุษย ์แบ่งออก 9 
ดา้น

   - ดา้นภาษา   - ดา้นตรรกและคณิตศาสตร์   - ดา้นมิติสมัพนัธ์    - ดา้น
ร่างกายและการเคลื�อนไหว  - ดา้นดนตรี    - ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 

   - ดา้นการเขา้ใจตนเอง  -  ดา้นการรักธรรมชาติ 
    - ดา้นการดาํรงชีวิต
 



ทฤษฎกีารเรียนรู้ทฤษฎกีารเรียนรู้

-  เจอร์ลอม บรูเนอร์ เนน้หลกักระบวนการคิด 4 ขอ้ 

 - แรงจูงใจ

- โครงสร้าง

- ลาํดบัความต่อเนื�อง

- การเสริมแรง

และนอกจากนั�นยงัไดแ้บ่งขั�นพฒันาการคิด เป็น 3 ขั�น

-  ขั�นการกระทาํ

- ขั�นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ

- ขั�นใชส้ัญลกัษณ์และความคิดรวบยอด



ทฤษฎพีฒันาการทางทฤษฎพีฒันาการทางบุคคลกิภาพบุคคลกิภาพ

-ซิกมันด์ ฟรอยด์ แบ่งการทาํงานของบุคลิกภาพภายใตพ้ลงั 3สิ�งนี�

-อิด คือ บุคลิกภาพส่วนที�เป็นจิตไร้สาํนึก

-อีโก ้คือ บุคลิกภาพส่วนที�มนุษยพ์ฒันามาจากการรับรู้โลกภายนอก

-ชุปเปอร์อีโก ้คือบุคลิกภาพพฒันามาจากค่านิยมและมาตรบาน 
จริยธรรมของบิดามารดา

-อริิคสัน แบ่งบุคลิกภาพเป็น 3 ช่วง

-คามเชื�อใจและขาดความเชื�อใจ

-การควบคุมดว้ยตนเอง

- การริเริ�มหรือการรู้สึกผดิ



ทฤษฎีธรรมชาติความเจริญทางสังคมทฤษฎีธรรมชาติความเจริญทางสังคม

- อัลเบริต แบนดูรา  กลาววากระบวนการตางๆ ของการเลียนแบบ
ของเด็กประกอบดวย 4 กระบวนการ  คือ 1.กระบวนการดึงดูด
ความสนใจ

2.กระบวนการคงไว 3.กระบวนการแสดงออก 4.กระบวนการจูงใจ

ทฤษฎีทางพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก เขาไดแบงระดับ
ความคิดทางจริยธรรม 3ระดับ 

1.ระดับเริ่มมีจริยธรรม 

2.มีจริยธรรมตามกฎเกณฑ

3. ระดับมีจริยธรรมของตนเอง



ความรู้สมองของมนุษย์ แบ่งออกเป็น ความรู้สมองของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 33ส่วนส่วน

สมองพื�นฐานหรือก้านสมอง  เป็นสมองระดบัของสัตวเ์ลื�อยคลาน
ทาํหนา้ที�ความคุมสัญชาติญาณการมีชีวติอยูร่อด การเตน้ของ
หวัใจ การหายใจ  ซึ� งควบคุมการทาํงานขั�นพื�นฐานเกี�ยวกบั
ประสาทสัมผสัและสั�งงานใหก้ลา้มเนื�อ มีการเคลื�อนไหวตั�งแต่
เด็กแรกเกิด

สมองส่วนกลางหรือลมิบิก เป็นสมองสัตวเ์ลี�ยงลูกดว้ยนมสมยัเก่า

 ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัอารมณ์ ความรู้สึก

สมองส่วนนอกหรือ นีโอคอร์เทก็ช์  เป็นส่วนรวมเกี�ยวกบัความ
ฉลาด ความคิดสร้างสรรค ์การคาํนวณ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
ผูอื้�น ความรักความเสน่ห์หา 



สมองสองซีกสมองสองซีก

การทาํงานของสมองซีกซ้าย ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการคิดที�ลึกซึ� ง เป็น
นามธรรม คิดเป็นเหตุผลตามหลกัตรรกยะ  ทาํหนา้ที�เกี�ยวกบัการพดู  
การเขียน การใชมื้อขวา คิดวิเคราะห์  ควบคุม การทาํงานขา้งขวา การ
พดู การเขียน การคิดภาพรวม

การทาํงานของสมองซีกขวา ควบคุมการใชมื้อซา้ย การทาํงานของซา้ย การ
ใชภ้าษาพื�นฐาน  การประมวลผลการเขา้ใจ การับรู้ การจดจาํ ทิศทาง 
รูปแบบความคิดสร้างสรรค ์ทางดา้นศิลปะ ดนตรี จินตนาการ   



บทที� บทที� 55  ธรรมชาติและความต้องการของเดก็ธรรมชาติและความต้องการของเดก็
ปฐมวยัปฐมวยั
ธรรมชาติของเด็กปฐมวยั

หมายถึง สิ�งที�เกิดขึ�นและเป็นอยูธ่รรมดาในตวัเด็กซึ� งติดตวั
มาตั�งแต่ปฏิสนธิ เป็นทารกและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ สิ�งเหล่านั�นในตวั
เด็กจะมีการเปลี�ยนแปลงทางดา้นกายภาพ รูปร่าง หนา้ตา และ
ทางดา้นความคิด ซึ� งเป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องในตวั
เด็ก
พฒันาการ

หมายถึง การเปลี�ยนแปลงในตวัมนุษยท์ั�งทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในการทาํหนา้ที�ของอวยัวะระบบต่างๆ 
การจดัระเบียบส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการแสดงออกมี
ลกัษณะและทิศทางที�แน่นอน ทาํใหส้ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งดีและ
มีประสิทธิภาพ 



การเจริญเติบโต

หมายถึง การเปลี�ยนแปลงทางดา้นปริมาณ เช่น ขนาดของ
ร่างกายและอวยัวะ เกิดจากการเพิ�มจาํนวนและขนาดของเซลล ์เพื�อ
ทาํหนา้ที�ใหเ้หมาะสม ซึ� งการเจริญเติบโตจะสิ�นสุดลงเมื�อถึง
จุดสูงสุดของวฒิุภาวะทางร่างกาย เมื�ออายปุระมาณ 21 ปี

วุฒิภาวะ

หมายถึง การเปลี�ยนแปลงทางคุณภาพในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 
เป็นผลรวมที�เกิดจากอิทธิพลของยนี ซึ� งถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เช่น 
เด็กอาย ุ3 ขวบ วฒิุภาวะในการเขียนตวัอกัษรยงัเขียนตวัอกัษรเป็น
ตวัไม่ได ้ทาํไดเ้พียงการขีดเขี�ยเป็นเส้น แต่เมื�อมีอายุเพิ�มขึ�นสามารถ
เขียนในลกัษณะของการวาดภาพตามความคิดของเด็กเองได้



การเรียนรู้

หมายถึง กระบวนการที�มนุษยมี์พฤติกรรมเปลี�ยนแปลงไป
จากเดิมและเป็นพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น เด็กเกิดการเรียนรู้ดา้น
การอ่านหนงัสือ ด.ญ.แอนไดรั้บสภาพแวดลอ้มที�มีหนงัสือนิทาน 
โดยพอ่แม่ชอบอ่านหนงัสือใหฟั้ง ให ้ด.ญ.แอนนั�งตกัทุกวนัก่อน
นอนแลว้อ่านนิทาน แอนไดรั้บสิ�งแวดลอ้ม รู้จกัหนงัสือนิทาน ได้
เห็นรูปภาพ ฟังเนื�อหา เกิดการเรียนรู้และรักการอ่าน รักหนงัสือ 
และมกัจะเรียนรู้การอ่านไดร้วดเร็วกวา่เด็กที�ไม่ไดรั้บโอกาสดา้นนี�



หลกัการของความเจริญตามธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวัย
1. มนุษยมี์ธรรมชาติที�เป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงไป

อยา่งมีขั�นตอนและเกิดขั�นตอนอยา่งต่อเนื�อง

2. มนุษยมี์ธรรมชาติที�มีพฒันาการเป็นไปอยา่งมีแบบแผน
เฉพาะ กล่าวคือ เมื�อเด็กเกิดมาลืมตาดูโลก เด็กจะนอนแบเบาะก่อน 
ต่อจากนั�นค่อยๆพฒันาคว ํ�า นั�ง คืบ คลาน ยนื และเดินในที�สุด

3. มนุษยมี์ธรรมชาติที�จะเป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงไป
อยา่งมีขั�นตอน

4. มนุษยมี์ธรรมชาติในการพฒันาตั�งแต่เด็กจนกระทั�ง
ผูใ้หญ่ แต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัพนัธุกรรมและ
สิ�งแวดลอ้มในแต่ละช่วงชีวติ



แบบแผนความเจริญตามธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั
1. การมีแบบแผนเฉพาะ

2. การเปลี�ยนแปลงดา้นปริมาณ

3. การเปลี�ยนแปลงดา้นคุณภาพ

4. ความสัมพนัธ์ของพฒันาการทุกดา้น

5. ลกัษณะเด่นของธรรมชาติในการพฒันา

6. ความคาดหวงัของธรรมชาติในการพฒันา

7. ความแตกต่างภายในตวับุคคล

8. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล



ลกัษณะความเจริญตามธรรมชาติของเด็กปฐมวยั

ความเจริญทางร่างกาย คือ การเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย 
ปรากฏออกมาในภาพของสุขภาพอนามยั ในดา้นรูปร่างและ
สัดส่วนของร่างกาย

ความเจริญทางอารมณ์ – จิตใจ คือ ความสามารถในการ
รู้สึกและแสดงความรู้สึกของเด็ก เช่น พอใจ ไม่พอใจ โดยที�เด็กรู้จกั
ควบคุมการแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์



ลกัษณะความเจริญตามธรรมชาติของเด็กปฐมวยั (ต่อ)

ความเจริญทางสังคม คือ ความสามารถของเดก็ใน
การช่วยเหลือตนเองและสร้างสัมพนัธภาพกบัเพื�อน ปรับตวั
ในการเล่นหรืออยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข

ความเจริญทางสติปัญญา คือ ความสามารถในการ
รับรู้ การเขา้ใจสิ�งต่างๆ การใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา ซึ�ง
แสดงออกโดยการใชภ้าษาในการสื�อความหมายเป็นส่วน
ใหญ่



คุณลกัษณะของเด็กปฐมวยัไทย

จากงานวจิยัของ สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ ์(2550)  
เรื�อง การพฒันาคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องเด็กปฐมวยับน
พื�นฐานการศึกษาแบบวิถีไทย พบวา่คุณลกัษณะของเดก็
ปฐมวยัไทยมีดงัต่อไปนี�

1. เดก็แขง็แรง

2. เดก็เก่ง

3. เดก็มีความสุข

4. เดก็ดี มีจริยธรรม คุณธรรม



ความต้องการของเด็กปฐมวยั
หมายถึง สิ�งที�เด็กอยากได ้ใคร่ได ้และประสงคใ์ห้

กระบวนการ เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในตวัเขาไดรั้บการตอบสนองดูแล
อยา่งเตม็ที�

ทฤษฏคีวามต้องการของมาสโลว์
  ขั�นที� 1 ความตอ้งการตอบสนองร่างกาย ไดแ้ก่ อาหาร นํ�า

  ขั�นที� 2 ความตอ้งการความปลอดภยั ไดแ้ก่ ความรู้สึกมั�นคง   การ
ไดรั้บการปกป้อง ความมั�นคงจากครอบครัว จากความวิตกกงัวล

  ขั�นที� 3 ความตอ้งการความรัก ไดแ้ก่ การอยากให้ตนเป็นที�รัก

  ขั�นที� 4 ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากผูอื้�น ไดแ้ก่ ตอ้งการให้
ผูอื้�นมายกยอ่ง การเป็นที�ยอมรับของเพื�อน กลุ่มคนและความภาคภูมิใจ

  



ทฤษฏคีวามต้องการของมาสโลว์ (ต่อ)

ขั�นที� 5 ความเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง ไดแ้ก่ ความตอ้งการสูงสุดของ
บุคคล กระทาํสิ�งต่างๆไดต้ามจุดมุ่งหมายที�ตั�งไว ้และตามความสามารถ
พิเศษของตนเอง

มาสโลว์แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 2 อย่าง คือ 

1. ความตอ้งการขั�นพื�นฐานที�ตอ้งไดรั้บการตอบสนอง

2. ความตอ้งการขั�นสูงเพื�อพฒันาตน คือ ความตอ้งการที�จะเจริญ 
เติบโตหรือพฒันาเตม็ที�ตามศกัยภาพของตน



ความต้องการของเด็กปฐมวยั

ความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น การพกัผอ่นที�เพียงพอ การ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ล่นออกกาํลงักาย การมีที�อยูอ่าศยัที�สะอาดและ
ปลอดภยั

ความต้องการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ เช่น การไดรั้บการ
ตอบสนอง ไดรั้บความรักความอบอุ่น การมีความรู้สึกเป็นของตวัเอง

ความต้องการทางด้านสังคม เช่น การไดรั้บความรักและการ
ยอมรับจากพอ่แม่ พี�นอ้ง การไดเ้ล่นและทาํกิจกรรมอื�นๆร่วมกบัเพื�อน 

ความต้องการทางด้านสติปัญญา เช่น การไดรั้บการเตรียม
ความพร้อม การส่งเสริมให้มีความคิด ความคิดริเริ�ม การไดรั้บการจดั
กิจกรรมต่างๆที�หลากหลาย



หลกัการจัดการศึกษาเพื�อสนองความต้องการของเด็กปฐมวยั

1. ใหค้วามรู้สึกปลอดภยัอยา่งแทจ้ริง

2. ใหค้วามรักและปฏิบติัต่อเด็กอยา่งเหมาะสมพอดี

3. สร้างความรู้สึกที�ดีใหเ้กิดขึ�นในตวัเด็ก

4. ใหเ้ด็กรู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเอง

5. ใหเ้ด็กมีอาํนาจในตนเอง

6. ผูใ้หญ่ควรพฒันาเด็กใหเ้ป็นเด็กที�สมบูรณ์ มีความสามารถ    
ความซื�อสัตย ์ความใจดี เมตตา         การยอมรับและสร้างสัมพนัธ์กบั
คนอื�นๆ



บทที� บทที� 66
แนวการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยัที�แนวการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยัที�
เหมาะสมเหมาะสม
การจดัประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเดก็อายุ 1 - 3 ปี

1. จดัสภาพแวดล้อม พื�นที� สื�อ วสัดุ ครุภณัฑ ์ใหมี้
ความสะอาด ปลอดภยั จดัของเล่นใหเ้ดก็สมัผสัจบัตอ้งได ้จดั
พื�นที�หอ้งใหเ้ดก็ไดคื้บคลานเคลื�อนไหวอิสระ ง่ายต่อการทาํ
ความสะอาด ใหมี้เครื�องนอน เสื�อผา้สะอาด และมีที�เตี�ยๆให้
เดก็ปีนป่าย



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 1 - 3 ปี  (ต่อ)

2. จัดกจิกรรมและประสบการณ์ ใหเ้ด็กเรียนรู้โดยให้
รับประทาน อาหารดว้ยมือหรือชอ้น ยกแกว้นํ�าขึ�นดื�มได ้ลา้งมือ เขา้
หอ้งนํ�าเป็น สนบัสนุนใหเ้ด็กไดเ้ล่น(กลางแจง้) และอ่านหนงัสือให้
เด็กฟัง

3. จัดการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการ โดย
ตอ้งดูแลเด็กตลอดเวลาใหมี้สุขภาพอุดมสมบูรณ์ ระวงัโรคต่างๆ ลา้ง
ของเล่น อาหารสะอาดถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ แต่งกายใหส้ะอาด

4. สร้างสายสัมพนัธ์ที�อบอุ่น โดยครูมีบุคลิกและปฏิสัมพนัธ์
ใหค้วามรักความอบอุ่นแก่เด็ก สัมผสัจูบกอด คลุกคลี ประสานสายตา
กบัเด็กบ่อยๆ สนใจเด็กร้องไห ้ทกัทายพอ่แม่ เปิดโอกาสความเป็น
อิสระใหก้บัเด็ก สังเกตและสนใจเด็กทุกคน



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 3 – 4 ปี
1. ครูใหค้วามรักและความปลอดภยัแก่เด็ก
2. ครูควรส่งเสริมพฒันาการดา้นความเป็นอิสระ ช่วยเหลือเด็ก

อยา่งเหมาะสม
3. ครูควรให้โอกาสเด็กลงมือกระทาํดว้ยตนเอง เช่น การแต่งตวั 

ลา้งมือ
4. ครูเขา้ใจพฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
5. ครูควรให้เด็กนอนพกัผอ่นตอนกลางวนั ให้โอกาสเด็กเล่น

ดว้ยตวัเอง
6. ครูควรเขา้ใจวา่เด็กวยันี�บางคนอาจจะยงัเขา้กบัเพื�อนหรือกลุ่ม

ไม่ได้
7. ครูควรที�จะอ่านนิทานหรือเล่นดนตรีกบักลุ่มเล็กๆใหเ้ด็กฟัง

ระโดดมา้



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 3 – 4 ปี (ต่อ)
8. ครูควรสอนใหเ้ด็กให้ความสาํคญักบัเพื�อน รู้จกัแบ่งปันและ

การใหอ้ภยั
9. ควรควรเตรียมพื�นที�เพื�อเด็กไดเ้ล่นกิจกรรม เช่น วิ�ง กระโดด

มา้
10. ครูควรเตรียมวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการพฒันากลา้มเนื�อนิ�ว

มือ เช่น กิจกรรมการเล่นต่อภาพ ร้อยลูกปัด และวสัดุอื�นๆ
11. ครูควรเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เวลา ใหม้ากเพียงพอกบัเด็ก
12. ครูส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ให้โอกาสเด็กไดท้ดลอง
13. ครูส่งเสริมพฒันาการดา้นภาษาของเด็กดว้ยการพูดที�

ชดัเจน และใชค้าํ พดูกบัเด็กที�ริเริ�มสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม
14. ครูเตรียมความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มที�ไม่เป็นอนัตราย

แก่เด็ก



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 4 – 5 ปี

1. การกาํหนดจุดมุ่งหมาย เนน้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของเด็ก ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ปฏิสัมพนัธ์และตอบสนองความ
เป็นตวัของตวัเองและความรู้สึกที�ดีต่อการเรียนรู้

2. วธีิการสอน มีการจดัสภาพแวดลอ้มที�พรั�งพร้อมดว้ยวสัดุ 
อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย เช่น มุมต่างๆเด็กเรียนรู้
โดยการกระทาํ เลือกตามความพอใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง

3. การพฒันาทางด้านสติปัญญา ใหเ้รียนรู้ภาษา คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาดว้ยวธีิการบูรณาการและการทาํกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ตวงนํ�า ทาํอาหาร ปั� นดินเหนียว ดว้ยการเรียนรู้จากรูปธรรม
สู่นามธรรม



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 4 – 5 ปี (ต่อ)

4. พฒันาการด้านร่างกาย ให้เด็กไดใ้ชก้ลา้มเนื�อใหญ่ วิ�ง 
กระโดด ออกกาํลงักายทุกวนั

5. พฒันาการทางด้านอารมณ์ – จิตใจ และสังคม ยอมรับ
ความสามารถของเด็ก ใหเ้ด็กมีโอกาสร่วมมือกบัคนอื�นๆ ใหเ้ด็กได้
แสดงออกดา้นความรัก ความซาบซึ� งในศิลปะ เพลง และความคิด
สร้างสรรค์

6. สร้างความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ ติดต่อสื�อสารกบัพอ่แม่ เพื�อ
สร้างความเขา้ใจในตวัเด็ก

7. การวดัประเมินผล ประเมินผลจากการสังเกตเด็กเป็นส่วน
ใหญ่



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 5 – 8 ปี

1. จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ เนน้บูรณาการหลาย
ดา้น ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งเสริมความเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระในการเรียนรู้

2. วธีิการสอน เนน้การสอนแบบบูรณาการ เรียนตามความ
สนใจของเด็ก ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการทาํงาน กิจกรรมต่างๆ

3. กจิกรรม ครูวางแผนการสอน จดัสภาพแวดลอ้มเพื�อให้เด็ก
ทาํกิจกรรมอยา่งสนุกสนาน เช่น มุมหนงัสือ มุมเขียน – อ่าน มุม
คณิตศาสตร์

4. วสัดุอุปกรณ์ ใชสื้�ออุปกรณ์เป็นรูปธรรม ของจริง เช่น ไม้
บล็อก ดินเหนียว สี อุปกรณ์วยิาศาสตร์



การจัดประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัเด็กอายุ 5 – 8 ปี (ต่อ)
5. การจัดประสบการณ์ ดา้นภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ สุขภาพและความปลอดภยั ศิลปะ เพลง และการ
ส่งเสริมการใชก้ลา้มเนื�อใหญ่ ใหมี้การสอนแบบบูรณาการ เด็กลง
มือกระทาํดว้ยตนเอง

6. ขนาดกลุ่มเด็ก อตัราส่วนระหวา่งนกัเรียนกบัครูควรเป็น 
25  :  2  หรือ 15 – 18  :  1  สามารถดูแลส่งเสริมให้เด็กเขา้กบักลุ่ม
ไดไ้ม่แยกตวัเองออกมา

7. คุณภาพของครู ครูควรไดรั้บปริญญาทางดา้นปฐมวยั
หรือประถมศึกษา และพฒันาครูให้รู้จกัแนวการจดัประสบการณ์ที�
เหมาะสมเพื�อช่วยใหค้รูมีความรู้ความมั�นใจ ความสามารถและ
ความคิดสร้างสรรค์

8. จัดการเรียนการสอน ที�มีความต่อเนื�องกบัชั�นเรียนที�เด็ก
ตอ้งเรียนต่อไป (ชั�นประถมศึกษาปีที� 1)



บทที� บทที� 77
นวัตกรรมการสอนเด็กปฐมวัยนวัตกรรมการสอนเด็กปฐมวัย
นวตักรรมการสอน

หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื�องมือ สื�อ วสัดุ 
อุปกรณ์ ต่างๆทั�งที�มีรูปแบบใหม่ๆหรือของเก่า ที�ไดรั้บการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพดีขึ�น ซึ� งผูส้อนยงัไม่เคยนาํมาให้
ผูเ้รียนใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ที�กาํหนดไว้



นวตักรรมการสอนเด็กปฐมวยันวตักรรมการสอนเด็กปฐมวยั

1. การสอนแบบสรรคส์ร้างความรู้

2. การสอนแบบมอนเตสซอรี�

3. การสอนแบบภาษาธรรมชาติ

4. การสอนแบบไฮสโคป

5. การสอนแบบใยแมงมุม

6. การสอนแบบโครงการ

7. การสอนแบบพหุปัญญา



การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้ การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้ 

เชื�อวา่ มนุษยรู้์สิ�งใดสิ�งหนึ�งไดก้็ต่อเมื�อ บุคคลสามารถอธิบาย
สิ�งนั�นได้ และคาํอธิบายดงักล่าวยงัแสดงใหบุ้คคลไดเ้ห็นประจกัษเ์กิด
ความเขา้ใจและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด้

หมายถึง ปรัชญาหรือทฤษฎีที�กล่าวเกี�ยวกบั ความรู้ที�ใช้
อธิบายว่ามนุษย์เรียนรู้ได้อย่างไร และเรียนรู้อะไรบ้าง หรืออาจกล่าว
วา่ การสรรคส์ร้างความรู้เป็นแนวทางของความคิดเกี�ยวกบัความรู้และ
การเรียนรู้



การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้  การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้  ((ต่อต่อ))
1. การสรรค์สร้างความรู้เชิงความคิด

นกัการศึกษาที�มีชื�อเสียงโด่งดงั อาทิ ดิวอี�(Dewey. 1938), เพีย
เจต(์Piaget. 1954) และ วอน แกลสเซอร์เฟลด(์Von Glaserfeld. 1984) มี
ความเชื�อคลา้ยกนัวา่ ในการผลิตความรู้ขึ�นในตวัผูเ้รียนตอ้งใช้
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทางความคิดกบัประสบการณ์ส่วนตน
ร่วมกนั มีการเรียนรู้ที�เป็นกระบวนการต่อเนื�อง และทาํใหเ้กิดความรู้
อยา่งมีความหมาย

2. การสรรค์สร้างความรู้เชิงสังคม และวฒันธรรม

ไวกอตสกี� (Vygotsky. 1954) มีทศันะวา่ การเรียนรู้เป็น
กระบวนการทางสงัคมและการมีส่วนร่วมกนัระหวา่ง ครู และนกัเรียน
ในการแลกเปลี�ยน พดูจากนัอย่างมีความหมาย การมีปฏิสมัพนัธ์ภายใน
หอ้งเรียนที�เป็นตวัเชื�อมโยงการเรียนกบัการสอนใหผ้สมผสานกลมกลืน
กนั การร่วมกิจกรรมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัอยา่งมีความหมาย



วธิีการเรียนการสอนวธิีการเรียนการสอน
ขั�นที� 1 การทาํนาย/สงัเกต/อธิบาย

ขั�นที� 2 การเปรียบเทียบความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่

ขั�นที� 3 การเชื�อมประสานผลการเปรียบเทียบ

ขั�นที� 4 การชี� เหตุการณ์ที�ขดัแยง้กนั

ขั�นที� 5 การร่วมมือกนัแกปั้ญหาในสภาพของโลก  แห่งความเป็น
จริง

ขั�นที� 6 การเชื�อมโยงระหวา่งรูปธรรมกบัสญัลกัษณ์ที�อา้งอิง

ขั�นที� 7 การสร้างตวัแทนที�มองเห็นดว้ยตา

ขั�นที� 8 การผลดัเปลี�ยนกนัสอนหรือการฝึกซอ้มเขม้กบัเพื�อนๆ

ขั�นที� 9 การฝึกหดัดา้นความคิด เช่น การฝึกเสริมต่อภาพ

ขั�นที� 10 การส่งเสริมความสนใจของนกัเรียน



ขั�นตอนการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้ขั�นตอนการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้

ขั�นที� 1 ปฐมนิเทศ   การชี�แจงใหโ้อกาสนกัเรียนสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ในเนื�อหาที�กาํหนด

ขั�นที� 2 ทาํความเข้าใจ การปรับแนวคิดปัจจุบนัในหวัขอ้
ของบทเรียนให้ชดัเจน ซึ�งสามารถทาํไดโ้ดยการทาํกิจกรรมที�
หลากหลาย เช่น การอภิปรายในกลุ่มเล็ก การออกแบบแผน่
ภาพเขียนและการเขียน

ขั�นที� 3 จัดโครงสร้างแนวคิดใหม่  การทาํแนวความคิดให้
กระจ่างชดัและแลกเปลี�ยนกนั สร้างแนวความคิดใหม่ขึ�นมา และ
ประเมินแนวความคิดใหม่



ขั�นตอนการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้ ขั�นตอนการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้ ((ต่อต่อ))

ขั�นที� 4 การนําแนวความคิดไปใช้   เปิดโอกาสใหน้กัเรียนนาํ
แนวความคิดของตนเองที�สร้างขึ�นไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ

ขั�นที� 5 การทบทวน   เป็นขั�นสุดทา้ย โดยครูเปิดโอกาสให้
นกัเรียนสะทอ้นตนเองวา่ แนวความคิดของตนไดเ้ปลี�ยนแปลงไป
อยา่งไร



การสอนแบบมอนการสอนแบบมอนเตสเตสซอรี�ซอรี�
ดร.มาเรีย  มอนเตสซอรี� แพทยห์ญิงชาวอิตาเลียนคนแรก

ของมหาวทิยาลยัแห่งกรุงโรม เป็นผูริ้เริ�มหลกัสูตรขึ�นมา โดยมีความ
เชื�อวา่ พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กจะดีนั�นขึ�นตอ้งกระตุน้โยการ
ใชป้ระสาทสัมผสั เด็กจึงควรไดรั้บการฝึกประสาทสัมผสั การ
เคลื�อนไหวโดยการหยบิจบั เพื�อใหส้ามารถพึ�งตนเองได้

หมายถึง การสอนที�เนน้การเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเด็กจะ
ไดฝึ้กสัมผสัจบัวสัดุอุปกรณ์ ไดรั้บการแนะนาํการใชก่้อน เด็กเลือกทาํ
กิจกรรมต่างๆดว้ยตนเอง เพื�อฝึกความคิดริเริ�ม ความเชื�อมั�นใน
ความสามารถของตนเอง เปิดโอกาสใหเ้ด็กฝึกทาํ ลองผดิ ลองถูก ไม่
กลวัผดิ กลา้เสี�ยง และเมื�อเด็กทาํไดเ้ด็กจะรู้สึกพอใจ ไม่มีการให้
คะแนน ดาว หรือขนม ซึ�งเป็นสิ�งเร้าภายนอก แต่ใหเ้ด็กเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจ เชื�อมั�นที�ทาํไดเ้อง (เนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง)



วธิีการเรียนการสอนวธิีการเรียนการสอน
1. วชิาปฏิบัติในชีวติประจําวนั ไดแ้ก่ การฝึกทกัษะใน

ชีวติประจาํวนั 3 ดา้น คือ ดา้นการดูแลตนเอง ไดแ้ก่ สามารถใส่
เสื�อผา้ ติดกระดุมไดเ้อง ลา้งมือ แปรงฟันไดเ้อง

   ดา้นการดูแลสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเลื�อนโตะ๊เกา้อี� เบาๆ การ
ช่วยตกัอาหาร การกวาดถูทาํความสะอาดหอ้งเรียน

ดา้นการมีมารยาททางสังคม  เช่น การทกัทาย การ
ขอบคุณ การขอโทษ การช่วยเหลือผูอื้�น

2. วชิาคณติศาสตร์ เด็กไดเ้รียนรู้จาํนวนและตวัเลขจาก
สิ�งของที�เป็นของจริงและการสัมผสั

3.  วชิาวฒันธรรม เด็กไดค้วามรู้ในเรื�องของภูมิศาสตร์
ประวติัศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ที�อยูร่อบตวัของเด็ก



การสอนแบบวอการสอนแบบวอลดอร์ฟลดอร์ฟ

หลกัสูตรการสอนของสไตเนอร์ หรือการศึกษาแบบวอ
ลดอร์ฟ รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf  Steiner)  ผูคิ้ดริเริ�มขึ�นในประเทศ
เยอรมนั 

แนวความคิดนี� มีพื�นฐานมาจากดา้นจิตวญิญาณ เนน้
ความสาํคญัในการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาแก่เด็ก

หมายถึง การสอนตามพฒันาการของเด็ก การเรียนจากการ
เลียนแบบ เนน้ใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยการเล่น เพื�อพฒันาการใชอ้วยัวะส่วน
ต่างๆ เนน้การใชอุ้ปกรณ์ ใหเ้ด็กทาํกิจกรรม ลงมือกระทาํ ใหเ้ด็กมี
โอกาสแสดง ฝึกการคิด และจินตนาการ      



วธิีการเรียนการสอนแบบวอวธิีการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟลดอร์ฟ

เนน้เด็กเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เนน้พฒันาความดีงาม
ดา้นจิตใจ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ตลอดจนสุนทรียภาพในตวัเด็ก
การใชก้ระบวนการเรียนรู้จากของจริง และการสร้างวสัดุธรรมชาติ
เรียนรู้สิ�งรอบตวั จากการเปลี�ยนแปลงตามธรรมชาติและฤดูกาล

การเรียนรู้เริ�มจาก การมีประสบการณ์ตรง การลงมือกระทาํ
ดว้ยตนเอง ใชป้ระสาทสัมผสั เลียนแบบโรงเรียนเปรียบเหมือนบา้น
มีลกัษณะอบอุ่นใจ มีครูเป็นแม่ เด็กโตเป็นพี� เล่นร่วมกนักบันอ้ง ดูแล
กนัคลา้ยพี�นอ้ง



การสอนแบบภาษาธรรมชาติการสอนแบบภาษาธรรมชาติ

เกิดขึ�นจากแนวคิดเรื�องการเรียนรู้ภาษาจากนกัปรัชญา และ
นกัการศึกษาหลายท่าน อาทิ จอห์น ดิวอี� ,  จีน เพียเจต,์   ไวกอตสกี� ,    
ชอมสกี� ,  ออลลิเดย,์ โฮลดาเวย์ และกดูแมน

เชื�อวา่ วยัเด็กเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ที�ดีที�สุด เด็กเรียนรู้ภาษา
ตั�งแต่เกิด พอ่แม่เป็นสิ�งแวดลอ้มทางภาษาของเด็ก เด็กเรียนรู้ภาษา  
จากการฟัง-อ่าน-พดู-เขียน โดยไม่มีแบบแผน เป็นไปตามธรรมชาติ

หมายถึง การสอนภาษาใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ภาษาเหมือนกบัที�เด็ก
เรียนรู้ที�บา้น โดยการเรียนภาษาในทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน          
ไปพร้อมกนั ในการสอนครูตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติความเจริญของเด็ก
และใหก้าํลงัใจ ใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งมีความสุข มีความใฝ่เรียนดว้ย
ตนเอง



วธิีการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติวธิีการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ
1. เปิดโอกาสให้เด็กใช้ภาษาอย่างอสิระแบบในชีวติประจําวนั

โดยใหเ้ด็กทาํกิจกรรมดว้ยการใชภ้าษา ในการตั�งคาํถาม การอธิบาย
การเล่นบทบาทสมมติ การแกปั้ญหาต่างๆได้

2. ใช้พฒันาการภาษาพูดเป็นพื�นฐานในการสอน คือ เด็กจะ
ไดฟั้งภาษาพดูในรูปแบบต่างๆ เช่น ฟังนิทาน เพลงกล่อมเด็ก ซึ� งเด็ก
จะไดเ้รียนรู้การออกเสียงพดู จากการพดูเป็นคาํ วลี และประโยคใน
ที�สุด (เป็นการเรียนรู้ภาษาก่อนมาโรงเรียน)

3. ใช้พฒันาการอ่านเป็นพื�นฐานนําไปสู่กระบวนการคิด เป็น
การเตรียมสภาพแวดลอ้มทางภาษา ดว้ยการให้เด็กหยบิจบัตอ้งสัมผสั
หนงัสืออยา่งมากมาย เด็กสามารถเลือกอ่านไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ โดย
เด็กจะค่อยๆเรียนรู้ รับรู้และเขา้ใจภาษาในที�สุด



วธิีการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ วธิีการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ((ต่อต่อ))

4. ใช้การฟัง พูด และอ่าน เป็นพื�นฐานของการพฒันาการ
เขียน เช่น เริ�มจากฟังนิทาน และร่วมพดูคุยแสดงความคิดเห็น และเด็ก
เกิดความสนใจขีดเขี�ย และเขียนไดใ้นที�สุด



การสอนแบบใยแมงมุมการสอนแบบใยแมงมุม

เป็นการสอนโดยใชก้ารบูรณาการเนื�อหาสาระและทกัษะ
กระบวนการ โดยมีแนวคิดพื�นฐานจาก จอห์น ดิวอี�

ลกัษณะของหลกัสูตรใยแมงมุม

1. หลกัสูตรครอบคลุมกวา้งขวาง การบูรณาการเนื�อหาสาระ
และทกัษะ จดัหวัขอ้การเรียนเป็นหน่วย แลว้แตกยอ่ยเรื�องออกมาอีก 5 
เรื�อง

2. ลกัษณะหลกัสูตรเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เรียนรู้สิ�ง
ต่างๆรอบตวัเด็ก เรียนรู้ในสิ�งที�เห็น ที�ไดย้นิ ปล่อยใหเ้ด็กเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติและความตอ้งการ



การสอนแบบใยแมงมุม การสอนแบบใยแมงมุม ((ต่อต่อ))

3. ลกัษณะหลกัสูตรที�สร้างมาจากพื�นฐานความสนใจของเด็ก
การเลือกเนื�อหาใหเ้ด็กเรียนมาจากพื�นฐานความสนใจของเด็กเป็นหลกั
ทาํใหเ้ด็กมีความสนใจและกระตือรือร้นที�จะเรียน

- เนน้ทกัษะที�มีความหมายต่อตวัเด็ก

- มีความยดืหยุน่

- เป็นเหมือนเครื�องมือในการวางแผน



วธิีการจัดการเรียนการสอนวธิีการจัดการเรียนการสอน

1. เลือกและคดัหวัขอ้เรื�อง โดยหวัขอ้เรื�องควรเกี�ยวขอ้งกบั
ชีวติของเด็ก สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้ มีโอกาสฝึกทกัษะ มีแหล่ง
คน้หาเพียงพอ

2. ครูและนกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด แตกหวัเรื�องต่างๆ
ใหส้ัมพนัธ์กนั

3. เลือกกิจกรรมใหเ้หมาะสมและตอบสนองเนื�อหา



การสอนแบบโครงการการสอนแบบโครงการ

เป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้ดว้ยการเล่น การมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิ�งต่างๆ ใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน มากกวา่การเรียนที�เนน้ การ
อ่าน เขียน คิดเลข

หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที�บูรณาการความรู้ในวิชา
ต่างๆ เช่นภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ และศิลปะ
เขา้ดว้ยกนั เป็นการจดัการศึกษาโดยใหเ้ด็กเลือกศึกษาในเรื�องที�
ตนเองชอบ เนน้การทาํงานช่วยเหลือร่วมกนั กระตุน้ให้เด็กไดใ้ช้
คาํถาม แสดงความสามารถ และหาทางแกปั้ญหา



การสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการ ((ต่อต่อ))
วธีิการเรียนการสอน

1. เลือกหวัขอ้ที�จะเรียน โดยใหน้กัเรียนเลือกตามความ
ตอ้งการและความสนใจในเรื�องที�ศึกษาจากสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์จริงที�อยูร่อบตวัเด็ก

2. สร้างหวัขอ้ยอ่ยที�ศึกษา โดยทาํเป็นแผนผงัทิศทาง
3. ลงมือทาํกิจกรรมตามแผนผงัทิศทางที�วางไว้ ซึ� งบูรณาการ

เนื�อหาและกิจกรรม
4. ปฏิบติัตามระยะเวลาที�วางไว้
5. รวบรวมขอ้มูลเพื�อประเมินผลความกา้วหนา้ของเรื�องที�

เรียน
6. สรุปประมวลผลและตดัสินหารูปแบบการนาํเสนอผลงาน

ซึ�งอาจเป็นการวาดภาพระบายสี หรือการแสดงละคร



การสอนแบบพหุปัญญาการสอนแบบพหุปัญญา
ในปี ค.ศ. 1983 ฮาร์วาร์ด การ์ดเนอร์ ไดเ้สนอแนวคิดวา่

ความฉลาดหรือเชาวปั์ญญาของมนุษยมี์หลายดา้น ซึ�งการ์ดเนอร์เรียก
ทฤษฏีของเขาวา่ ทฤษฏีพหุปัญญา เป็นความสามารถทางปัญญาของ
เด็กที�ถนดัในหลากหลายดา้น รวมทั�งหมด 9 ดา้น

1. สติปัญญาด้านภาษา คือ ผูมี้ความสามารถทางภาษา เช่น นกั
เล่านิทาน 

2. สติปัญญาด้านตรรกและคณติศาสตร์ คือ ผูที้�มีความสามารถ
ทางดา้นตวัเลข เช่น นกับญัชี นกัสถิติ

3. สติปัญญาด้านมิติสัมพนัธ์ คือ ผูที้�มีความสามารถมองเห็นภาพ
ของทิศทาง แผนที� ที�กวา้งไกล เช่นนายพรานผูน้าํทาง พวกเดิน
ทางไกล



การสอนแบบพหุปัญญา การสอนแบบพหุปัญญา ((ต่อต่อ))

4. สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื�อนไหว คือ ผูที้�มี
ความสามารถใชร่้างกายของตนในการแสดงออกทาง
ความคิด ความรู้สึก เช่น นกัแสดง นกักีฬา

5. สติปัญญาด้านดนตรี คือ ผูที้�มีความสามารถดา้น
ดนตรี เช่น นกัแต่งเพลง นกัดนตรี

6. สติปัญญาด้านมนุษยสัมพนัธ์ คือ ความสามารถใน
การเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผูอื้�น

7. สติปัญญาด้านตน คือ การเขา้ใจตนเอง การรู้จกั
ตวัเองตามความเป็นจริง



การสอนแบบพหุปัญญา การสอนแบบพหุปัญญา ((ต่อต่อ))

8. สติปัญญาด้านรักธรรมชาติ คือ ผูที้�มีความเปลี�ยนแปลงของ
ธรรมชาติ และปรากฎการณ์ธรรมชาติ เขา้ใจความสาํคญัของตนเอง
กบัสิ�งแวดลอ้ม

9. สติปัญญาด้านการดํารงชีวติ คือ ผูที้�มีความสามารถในการ
ไตร่ตรอง คาํนึง สร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัการมีชีวิตอยูบ่นโลก
มนุษย ์เขา้ใจการกาํหนดของชีวติ



วธิีการจัดการเรียนการสอนวธิีการจัดการเรียนการสอน

1. กาํหนดจุดมุ่งหมาย วา่จะพฒันาความสามารถของเด็กใน
ดา้นใดดา้นหนึ�งหรือหลายดา้น

2. เตรียมการสอนเพื�อพฒันาเด็กเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล

3. ใชว้ธีิการสอนหลากหลาย ไดแ้ก่ การเล่านิทาน  การระดม
พลงัสมอง การเขียนบนัทึกประจาํวนั ใชว้ธีิการสอนสาํหรับปัญญา
ดา้นเหตุผล - คณิตศาสตร์



บทที� บทที� 88
สาระความรู้ประกอบการศึกษาปฐมวยัสาระความรู้ประกอบการศึกษาปฐมวยั
สถานที�ดําเนินการอบรมเลี�ยงดูและพฒันาเด็กปฐมวัยสถานที�ดําเนินการอบรมเลี�ยงดูและพฒันาเด็กปฐมวัย

1. สถานรับเลี�ยงเด็กเลก็ เป็นสถานศึกษาที�จดัการเรียนสาํหรับ
เด็กเล็ก แต่ละแห่งอาจกาํหนดการรับเด็กอายุต่างกนั บางแห่งอาจรับ
เด็กตั�งแต่แรกเกิด แต่ส่วนใหญ่กาํหนดรับเด็กอายชุ่วง 2 – 4 ขวบ

2. ศูนย์เลี�ยงเด็ก เป็นสถานที�รับดูแลเด็กและเลี�ยงเด็ก โดยเป็น
ที�พึ�งของพ่อแม่ที�ตอ้งออกไปทาํงาน รับเด็กตั�งแต่อายุ 2 หรือ 3 ปีขึ�นไป



สถานที�ดําเนินการอบรมเลี�ยงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั สถานที�ดําเนินการอบรมเลี�ยงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั ((ต่อต่อ))

3. โรงเรียนอนุบาล เป็นสถานศึกษาที�จดัอยูใ่นรูปของระบบ
โรงเรียน เพื�อให้เด็กมีความพร้อมก่อนเรียนในระดบัประถมศึกษา   
รับเด็กตั�งแต่อายุ 3 – 6 ปี

4. การเรียนที�บ้าน เป็นการใชบ้า้นเป็นที�เรียนรู้ของเด็ก   โดย
มีพอ่แม่ ผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัว เป็นผูดู้แลให้การศึกษา



หน่วยงานที�จดัการศึกษาปฐมวยัหน่วยงานที�จดัการศึกษาปฐมวยั

หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 0 0 –– 3 3 ปีปี

1. กระทรวงศึกษาธิการ มีสาํนกัสภาสถาบนัราชภฏั จดั
โครงการศูนยส์วสัดิการเด็กเล็กก่อนวยัเรียน ส่งเสริมกระตุน้ให้เด็ก
เกิดพฒันาการและความพร้อมในดา้นต่างๆเพื�อนาํไปสู่การเรียนรู้ที�
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก

2. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีกรม
ประชาสงเคราะห์เป็นผูจ้ดั แยกเป็นสถานรับเลี�ยงเด็กและพฒันาเด็ก
จดัเป็นสวสัดิการของกรมประชาสงเคราะห์ และสถานรับเลี�ยงเด็กที�
เอกชนดาํเนินการโดยการขอจดทะเบียน



หน่วยงานที�จดัการศึกษาปฐมวยัหน่วยงานที�จดัการศึกษาปฐมวยั
หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 0 0 –– 3 3 ปี ปี ((ต่อต่อ))

4. กระทรวงสาธารณสุข   มีกรมการแพทย์ ศูนยสุ์ขวทิยาจิต
เป็นผูจ้ดัแยกเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและคลินิกเด็กพิเศษ
พฒันาการบกพร่อง และมีกรมอนามยั สาํนกังานส่งเสริมกรม
สุขภาพ จดัในรูปของศูนยโ์ภชนาการในเขตชนบท เพื�อแกปั้ญหา
เด็กไม่ใหข้าดสารอาหารและจดัสถานรับเลี�ยงและพฒันาเด็ก

5. โรงพยาบาลศิริราช จดัเป็นสวสัดิการสาํหรับเด็ก(หน่วย
พฒันาการเด็ก) รับเฉพาะบุตรธิดา ขา้ราชการ และลูกจา้งของศิริราช
พยาบาล

6. มูลนิธิให้ความช่วยเหลอืเด็ก มีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั
สหทยัมูลนิธิโสสะมูลนิธิ  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถมัภ์ โดยจดับริการใหค้วามช่วยเหลือเด็กแรกเกิด -  6 ปี



หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3 3 -- 6 6 ปีปี
กระทรวงศึกษา มีหน่วยงานที�จดั ไดแ้ก่

1. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
จดัเป็นชั�นอนุบาลและชั�นเด็กเล็ก สาํหรับอนุบาลจดัเป็น 2 ปี รับเด็ก
อายุ 3 ปีครึ� ง – 4 ปี

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จดัเป็นชั�น
อนุบาล 3 ชั�นปี รับเด็กตั�งแต่อายุ 3 ปี เพื�อแบ่งเบาภาระของ
ผูป้กครองในการเลี�ยงเด็ก

3. กรมสามัญศึกษา จดัเป็นอนุบาล 2 ชั�นปี กลุ่มเป้าหมาย
คือ เด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์



หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3 3 -- 6 6 ปี ปี ((ต่อต่อ))

4. กรมการศาสนา จดัอนุบาลในรูปของโครงการศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑ์ ในวดัและประจาํมสัยดิ รับเด็กอายุ 3 – 5 ขวบ

5. สํานักงานสภามหาวทิยาลัยราชภัฎ  จดัอนุบาล 3 ชั�นปี อยู่
ในรูปโรงเรียนสาธิต เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ฝึกงานสาํหรับนกัศึกษา

6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จดัในรูปของ
โรงเรียนสาธิต โดยเปิดสอนชั�นอนุบาลเพื�อใหบ้ริการเตรียมความ
พร้อมใหก้บัเด็ก

7. กระทรวงมหาดไทย มีสาํนกับริหารการศึกษา กรมการ
ปกครอง จดัอนุบาล 2 หรือ 3 ปี ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความพร้อมของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง



หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ หน่วยงานที�จดัการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3 3 -- 6 6 ปี ปี ((ต่อต่อ))

8. กรุงเทพมหานคร มีสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร จดั
อนุบาล 2 ปี รับเด็กอายุ 4 ปี ในชั�นอนุบาลปีที� 1

9. สํานักนายกรัฐมนตรี มีกองบญัชาการตาํรวจตระเวน
ชายแดน สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จดัเป็นชั�นเด็กเล็กและศูนยพ์ฒันา
เด็ก



ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปฐมวยัยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปฐมวยั

1. การพฒันาเด็กอายุตํ�ากว่า 3 ปี  ใชห้ลกัการบา้นเป็นฐานใน
การเลี�ยงดู ซึ� งบุคคลสาํคญั คือ พอ่แม่ ผูป้กครอง และสมาชิกใน
ครอบครัว

2. เด็กอายุ 3 – 5 ปี ใชส้ถานพฒันาเด็กหรือรูปแบบอื�นที�เป็น
ทั�งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั โดยใหผู้ดู้แลเด็ก มีลกัษณะ
เป็นมืออาชีพ และร่วมมือกบัพอ่แม่ผูป้กครองและครอบครัว

3. การพฒันาเด็กอายุ 0 – 5 ปี ที�ดีและมีคุณภาพตอ้งมีระบบ
การส่งต่อ เพื�อเชื�อมโยงจากบา้นไปศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัและโรงเรียน



ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปฐมวยั ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปฐมวยั ((ต่อต่อ))

4. การพฒันาความรู้และทกัษะ แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัเด็กอายุ 0 –
5 ปี

5. สร้างความพร้อมให้ชุมชนและท้องถิ�น สามารถดาํเนินการ
จดัการศึกษาและพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

6. สังคมร่วมรับผดิชอบ ในการพฒันาเด็กปฐมวยัอยา่งครบ
วงจรตั�งแต่วางแผนปฏิบติัการ เฝ้าระวงั ตรวจสอบ และประเมินผล

7. เมื�อชุมชนและท้องถิ�นมีความเข้มแข็งพอ ทั�งดา้นเศรษฐกิจ
และความรู้ ความสามารถ ใหรั้ฐกระจายความรับผดิชอบไปยงัชุมชน
ทอ้งถิ�น ดาํเนินการเตม็ที�ทุกดา้น



แผนงานหลกัเพื�อพฒันาการศึกษาปฐมวยัแผนงานหลกัเพื�อพฒันาการศึกษาปฐมวยั

แผนงานที� 1  แผนงานพฒันาพอ่แม่ ผูป้กครอง สมาชิกใน
ครอบครัวและผูเ้ตรียมตวัเป็นพอ่แม่

แผนงานที� 2  แผนงานพฒันาและบริหารส่งเสริมเด็กปฐมวยั

แผนงานที� 3  แผนงานพฒันาบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัเด็ก
ปฐมวยั  (ครู ผูดู้แลเด็ก พี�เลี�ยงเด็ก ผูเ้ลี�ยงดูเด็ก อาสาสมคัร นกัสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ)



แผนงานหลกัเพื�อพฒันาการศึกษาปฐมวยั แผนงานหลกัเพื�อพฒันาการศึกษาปฐมวยั ((ต่อต่อ))

แผนงานที� 4  แผนงานพฒันามาตรฐานและคุณภาพ

แผนงานที� 5  แผนงานพฒันาการมีส่วนร่วม

แผนงานที� 6  แผนงานวิจยัพฒันาและสร้างองคค์วามรู้

แผนงานที� 7  แผนงานพฒันาองคก์รกลไกในการปฏิบติั
ประสานงานและติดตามประเมินผลแผน

แผนงานที� 8  แผนงานทรัพยากร



หากข้อมูลผดิพลาดประการใด หากข้อมูลผดิพลาดประการใด 

ขออภยัไว้ ณ ที�นี�ด้วย ขออภยัไว้ ณ ที�นี�ด้วย 

ขอบคุณและสวสัดค่ีะขอบคุณและสวสัดค่ีะ



สมาชิกในกลุ่ม

          นางสาวปางทอง นาไชย          รหัส 53818601023  ห้อง 1

          นางสาวศรัณญ์รัชต์ ศรีชัยวาลย์  รหัส  53818601068  ห้อง 1

          นางสาวจามจุรี คําพุก         รหัส 53818602006  ห้อง 2

          นางสาวพุทธิดา บรรลุ          รหัส 53818602025  ห้อง 2

สาขาการศึกษาปฐมวยั  ชั�นปีที� 4


