
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
การศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ในเขตอําเภอทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหลักการ  แนวคิดและทฤษฎี
รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จึงขอเสนอรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
2.2 การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทาตะเกียบ   
2.3 มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3.1  มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2.3.2  มาตรฐานดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
    2.3.3  มาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.3.4  มาตรฐานดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.4 แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1  การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
 
2.1.1  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแต  3-5 ป  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนากาแรของเด็กแตละคน  ตามศักยภาพ  ภายใต
บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู  ดวยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเขาใจของทุกคน  
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ  เกิดคุณคาตอตนเองและ
สังคม  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547 ก, หนา 1-5) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

12 

2.1.2  วิสัยทัศนการศึกษาปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยในทองถ่ินทุกคน  ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีความพรอมดานรางกาย  

ดานอารมณและจิตใจ  ดานสังคม  ดานสติปญญา  เรียนรูอยางมีความสุข  เติบโตอยางมีคุณภาพ 
2.1.3  ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

     1)  จัดกิจกรรมสงเสริม  สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
  2)  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  3)  จัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน  และการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  4)  จัดกิจกรรมเสริมสรางสํานึกในการอนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และประเพณ ี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
  5)  จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะกระบวนการความคิด  การแกปญหาและการชวยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวัน 
   6)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  7)  จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
  8)  พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
   9)  พัฒนาสื่อ/แหลงการเรยีนรูใหเหมาะสม  ปลอดภยัและสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน 
   10)  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการใหมีประสิทธภิาพโดยชุมชนและผูปกครองมีสวนรวม 
   11)  สงเสริม  สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผูเรียน  ทุกประเภท 

2.1.4  เปาหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   1)  เด็กทุกคนมีความพรอม  กลาแสดงออก  และพัฒนาการทุกดานเหมาะสมกับวัย 
   2)  เด็กทุกคนมีนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  รักการอานและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
   3)  เด็กทุกคนมีรางกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี 
   4)  เด็กทกุคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินยั  มีความซื่อสัตย  ประหยัด  และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
   5)  เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด   การแกปญหา  และชวยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกบัวัย 
   6)  เด็กทกุคนไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
   7)  เด็กทุกคนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  8)  เด็กทุกคนมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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2.1.5  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ  ตลอดตนการเรียนรู

อยางเหมาะสม  ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  เด็กกับผูเล้ียงดูหรือบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ  โดยกําหนดหลักการ  ดังนี้ 
   1)  สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
   2)  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบรบิทของชุมชน  สังคมและวฒันธรรมไทย 
   3)  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวยั 
   4)  จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ  และ
มีความสุข 
  5)  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 2.1.6  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  เปนการจัดการศึกษาโดยดาํเนินการ
ในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา  เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  
ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคมและดานสติปญญา  ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล 

2.1.7  จุดหมาย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  ดานอารมณ

และจิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคลจึงกําหนดจุดหมาย  ซ่ึงถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี้ 
   1)  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
   2)  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน
สัมพันธกัน 
  3)  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  4)  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 

5)  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย 
   6)  ชวยเหลือตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย 
  7)  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมและความเปนไทย 
   8)  อยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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   9)  ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
   10)  มีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 

  11)  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
   12)  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
   อาจสรุปไดวา  แนวทางการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  เปนการอบรมเลี้ยงดู
เด็กและสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  4  ดาน  คือดานรางกาย  ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคม  และ
ดานสติปญญา  พรอมทั้งใหการศึกษากับเด็กโดยคํานึงถึงศักยภาพ  ความสามารถ  และความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

2.1.8  แผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น  ระยะ  3  ป  (พ.ศ. 2549 – 2551) 
เพื่อใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายการพัฒนาตามเจตนารมณของทองถิ่น  และมีความเชื่อมโยง
สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน  4  ป  พ.ศ. 2548-2551  
และแผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พ.ศ. 2548-2551  ดานการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  จึงไดจัดทํา
แผนการศึกษาทองถ่ินระยะ  3  ป  (พ.ศ. 2549-2551)  เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทในชวงระยะเวลาดังกลาว  ดังนี้  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2549, หนา 12-13)  

2.1.9  วิสัยทัศนดานการจัดการศึกษาทองถิ่น 
จัดการศึกษาทุกระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะ

ที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหอยูรวมกันอยางสมานฉันทและมีความสุขที่ยั่งยืน  สอดคลองกับ
สภาพความตองการของทองถ่ินและประเทศชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ
และนานาชาติ 

2.1.10  พันธกิจ  เนื่องจากการจัดการศึกษาทองถ่ิน  มีขอบเขตภารกิจหนาที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา  การสนับสนุนการจัดการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมทั้งการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยและภารกิจดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อสราง
การเรียนรูตลอดชีวิตและสรางความเขมแข็งทางสังคมใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ในชวงระยะเวลา 
3  ป  ขางหนาตอไปนี้จึงไดบูรณาการและกําหนดพันธกิจการดําเนินการ  เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน
ดานการศึกษาขางตนตามกลุมเปาหมาย  แผนการจัดสรรงบประมาณ และประเภทลักษณะของภารกิจ
ที่ตองดําเนินการในชวงระยะเวลาดังกลาว  โดยใหสอดคลองกับนโยบายและภารกิจการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2545-2559  รวม  7  ดาน  คือ 
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  1)  พันธกิจที่  1  ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพรอมแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหมีการพัฒนา

ทั้งดานรางกาย  จิตใจ-อารมณ  สังคมและสติปญญา  อยางเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ  และ
มาตรฐานการศึกษา  และพรอมเขารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตอไป 

  2)  พันธกิจที่  2  ดานปฐมวัย 
   จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย  มีการพัฒนาทั้งดานรางกาย  จิตใจ-อารมณ  สังคมและ

สติปญญา  คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค  อยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุข  ใหมีความพรอม
ที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   3)  พันธกิจที่  3  ดานการศึกษาภาคบังคับ 
  จัดการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึงมีคุณภาพ  และพัฒนาสูความเปนเลิศตาม

มาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ
   4)  พันธกิจที่  4  ดานการจัดการศึกษาชวงชั้นที่  4  และอาชีวศึกษา 
   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาคน  อาชีพ  สังคมตาม

มาตรฐานการศึกษา  เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัระดับประเทศและนานาชาต ิ
  5)  พันธกิจที่  5  ดานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหทองถิ่นเปนสังคมแหงการเรียนรู

ตลอดชีวิต  กาวทันเทคโนโลยี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี 
     6)  พันธกิจที่  6  ดานสงเสริมการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

   สงเสริมสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

   7)  พันธกิจที่  7  ดานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
  สงเสริมสนับสนุน  อนุรักษ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  เพื่อเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  และสอดคลองกับวิถีชีวิตของทองถ่ิน  เกิดความสมานฉันท 
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและยั่งยืน 
   สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบล  (ก.อบต., 2545)  
โดยมีนักวิชาการศึกษาเปนผูปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานทางการศึกษา  การวิเคราะห  
การวิจัยเสนอการแนะแนว  การวัดผลประเมินผลการศึกษา  การสรางและพัฒนาหลักสูตรของ
วิชาการตางๆ การพัฒนาตําราเรียน  การวางแผนการศึกษา  ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 
และสงเสริมการวิจัยการศึกษา  การวางโครงการ  สํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล
และสถิติการศึกษา  วิเคราะหผลงานการดําเนินการทางการศึกษา  เพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
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นโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
โดยมีโครงสรางสวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

ภาพ  2  โครงสรางสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

1. ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 
3. การศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
4. บริหารทั่วไป 

1. แผนและวิชาการ 
2. การศึกษาปฐมวัย 
3. การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(ที่มา : การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบล, 2545; อางถึงใน สุกัญญา  จีนเกิด,  
          2548, หนา  9) 
 

  จากโครงสรางงานสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปฏิบัติหนาที่หลัก  2  งาน 
คือ  งานบริหารการศึกษา  และงานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมทั้ง  2  งานหลักมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของแตเด็ก  เยาวชนและประชาชนในตําบล  
แผนและวิชาการ  สวนการศึกษาฯ ทําหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  จัดระบบการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมและเครือขายวิชาการ  
เพื่อการศึกษา  และงานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ของสถานศึกษาที่องคการ
บริหารสวนตําบลรับผิดชอบ  ดานการศึกษาปฐมวัย  องคการบริหารสวนตําบลไดรับการถายโอน
จึงมีอํานาจหนาที่ในบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงเสริมการพัฒนาเด็กวัย  0-3  ป  และกํากับคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนการศึกษาฯ ทําหนาที่  ควบคุมดูแล
และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอุดหนุนกิจกรรมในดานตางๆ 
ของสถานศึกษา  รวมทั้งอาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวัน  รวมถึงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการศึกษาและสรางความสัมพันธกับชุมชน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจาก
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องคการบริหารสวนตําบลจะดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาแลว  หนาที่ของ
สวนการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลจะตองสงเสริมประเพณี  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
โดยการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม  ศีลธรรม  จัดงานประเพณีและ
สงเสริมเอกลักษณของทองถ่ินและประชาสัมพันธใหแพรหลาย  และรวบรวมขอมูลศลิปะ  วฒันธรรม
ประเพณีทองถ่ิน  เพื่อการอนุรักษและศึกษาคนควา  นอกจากการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมองคการ
บริหารสวนตําบลตองสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยการจัดตั้งศูนยเยาวชน  สนามกีฬา
หรือลานกีฬา เพื่อเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆ แกเด็กและเยาวชน  จัดชมรมหรือกลุมกีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะและหลีกเล่ียงยาเสพติด การศึกษานอกระบบ
และสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในทองที่  องคการบริหารสวนตําบลตองประสานการจัดการศึกษา
ผูใหญสายสามัญและอาชีพ  สงเสริมการจัดศูนยการเรียนชุมชน  เพื่อพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแกประชาชน  สงเสริมการจัดหองสมุดที่อานหนังสือพิมพหรือ
ศูนยเผยแพรขาวสารขอมูลแกประชาชน  การจัดกิจกรรมกลุมสนใจ  เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนและเพิ่มรายไดแกครอบครัว  และนอกจากนี้งานบริหารทั่วไปที่องคการบริหาร
สวนตําบลตองบริหารงานธุรการบริหารจัดการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
บริหารงานบุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร  บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทํา
บัญชีถือจายเงินเดือนคาจาง  ดําเนินการ  จัดซื้อจัดจาง  เบิกจายเงินและจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  
ศึกษาและออกขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 

อาจสรุปไดวา  สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนสวนงานหนึ่งในองคการ
บริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  สอดคลองตามความเหมาะสม
และใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาตําบลในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ตองดําเนินการในดานการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  การรักษาความสะอาดทางน้ํา  
ทางเดิน  การปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสงเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  การสงเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ  การคุมครองและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และทําหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ราชการมอบหมายและ
จากการที่รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ออกมาบังคับใช  ซ่ึงมีผลตั้งแตวันที่  23  พฤศจิกายน 2542 สงผล
ใหองคการปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบมีอํานาจในการจัดการศึกษาไดทุกระดับ  ซ่ึงองคการ
บริหารสวนตําบลก็เปนหนวยราชการหนึ่งที่อยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตองรับภาระ
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การถายโอนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนด 
จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองรับภาระหนาที่เพิ่มขึ้น  คือ  สงเสริมการจัดการศึกษาที่ไดรับ
การถายโอน 

การถายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัย  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2543, หนา 146-148)  ไดเตรียมการถายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มาตั้งแตปงบประมาณ 2543 โดยใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41, 42 และในป พ.ศ. 2544  ไดกําหนดนโยบาย
การจัดอนุบาล  3  ขวบ  ดังนี้ 

 1)  ปการศึกษา 2544  ทุกโรงเรียนไมใหเปดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบ 
  2)  ใหโรงเรียนที่เปดรับอนุบาล 3 ขวบในปการศึกษา 2543 ใหความรวมมือกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ  ดังนี้ 
 (1)  ดานอาคารสถานที่  หากองคการปกครองสวนทองถ่ินใดขาดแคลนอาคารและ

สถานที่ในการจัดอนุบาล  3  ขวบและประสงคจะขอใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอใหอาคารสถานที่ของสถานศึกษา  พ.ศ. 2539 

 (2)  ดานครูอัตราจางหรือครูที่ทําการสอนอนุบาล  3  ขวบเดิม  หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะขอความรวมมือใหครูอัตราจางหรือครูผูสอนเดิม  ดําเนินการสอนไปกอนในระหวางที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถจางครูผูสอนอื่นมาทดแทนได  ก็ใหสถานศึกษาใหความรวมมอื  
ดําเนินการสอนในปการศึกษา 2544  ไปตามเดิมกอน  เพื่อประโยชนทางการศึกษาแกเด็กในทองถ่ิน 

 (3)  ดานวิชาการ  ใหสถานศึกษาใหการสนับสนุนดานวิชาการแกองคการปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งในดานการเปนหองเรียนตนแบบและการสนับสนุนเอกสาร  สื่อตางๆ หรือ
เตรียมความพรอมใหเด็กอนุบาล  3  ขวบ  มีความสมบูรณทั้งรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจและ
สติปญญาเต็มศักยภาพ 

 (4)  ดานงบประมาณ  การถายโอนงบประมาณรายการคาวัสดุการศึกษา  (รายหัว) 
ของเด็กอนุบาล  3  ขวบ  ประจําปการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 2 หรือประจําปงบประมาณ 2544 งวดที ่1 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณดังกลาวใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อจัดสรรใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) หรือเทศบาล
ที่โรงเรียนตั้งอยู 

 การถายโอนภารกิจศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในศาสนสถาน  (กรมการศาสนา, 2546, 
หนา 15)  ตามมติของคณะอนุกรรมการ  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2546  มีมติในการถายโอนภารกิจ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑของกรมศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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 1)  การดําเนินการศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ  ยังคงดําเนินการโดยวัดและมัสยิด
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนยที่มาจากชุมชน  และใหมีผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวมเปนคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ดวย  ทั้งนี้วัดและมัสยิดโดยความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารศูนยฯ อาจขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได 

 2)  ใหศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ รายงานสถิติขอมูลและผลการดําเนินงานประจําป
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณสงกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณใหศูนยฯ  
และกํากับการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล  รวมทั้งสนับสนุน
ดานวิชาการเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของชาติ 

 3)  การจัดจางผูดูแลเด็ก  ใหคณะกรรมการการบริหารศูนยเปนผูทําสัญญาจางบุคคล
ที่ไดรับการรับรองจากวัดและมัสยิดหรือคณะกรรมการบริหารศูนย  โดยปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไป  
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  และจางรายชื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อรวบรวมเปนขอมูล
ในการจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกผูดูแลเด็ก ตามเกณฑที่รัฐบาลกําหนด 

 4)  การอนุมัติจัดตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการถายโอน

ใหดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงประโยชนของชุมชนและความซ้ําซอน
ในการใชจายงบประมาณและผลกระทบตอสถานศึกษาเอกชน  ทรัพยสินของศูนยที่ยุบเลิก
ใหตกเปนของวัดหรือมัสยิด  งบประมาณที่เหลือใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

 5)  ใหอํานาจหนาที่ของกรมศาสนา  ตามระเบียบกรมการศาสนา  ตามระเบียบ
กรมการศาสนา วาดวยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด พ.ศ. 2542 และระเบียบการการศาสนา  วาดวย
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด พ.ศ. 2542 เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นําไปปรับใชหรือจัดทําระเบียบขึ้นใหมตามความเหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การจัดทําและกํากับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6)  ใหเจาของศาสนสถาน  (เจาอาวาสหรืออิหมาน)  เปนผูพิจารณาแตงตั้งครูผูสอน

และครูพี่เล้ียง  รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ  โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการดวยในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย 

 การถายโอนภารกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (กองพัฒนาเด็ก  กรมการพัฒนาชุมชน, 2543, 
หนา 13; อางถึงใน  สุกัญญา  จีนเกิด, 2548, หนา 12)  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารกิจกรรมการพัฒนาเด็ก  ประจําป 2544 และแนวทางการกํากับดูแลกิจกรรมงานพัฒนาเด็ก
ที่ถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
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 1)  กรมการพัฒนาชุมชน  ไดรับการจดัสรรงบประมาณ  สนับสนุนกจิกรรมงานพฒันาเด็ก
จํานวน  12  กจิกรรม  ไดแก 

 (1)  คาตอบแทนผูดูแลเดก็ 
 (2)  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
 (3)  คาอาหารกลางวัน 
 (4)  คาอาหารเสริม  (นม) 
 (5)  การพัฒนาเด็กโดยหนวยพัฒนาเด็กเคลื่อนที่ 
 (6)  การฝกอบรมผูดูแลเด็กระหวางประจําการ 
 (7)  การฝกอบรมผูดูแลเด็กกอนประจําการ 
 (8)  การฝกอบรมผูดูแลเด็กระหวางประจําการ 
 (9)  การกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
 (10)  การปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
 (11)  การจดัหาอุปกรณการเรียนการสอน 
 (12)  การจดัหาเครื่องเลนประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 กิจกรรมทั้ง  12  กิจกรรมถูกกําหนดใหอยูในโครงการถายโอนงาน/กิจกรรม 
บริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบริหาร

งบประมาณตลอดจนระเบียบการเบิกจายโดยเฉพาะ  และการอนุมัติเงินประจํางวดก็จะบรรลุชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นๆ ดวย 

 2)  กิจกรรมลําดับที่  (1)-(8)  ใหหนวยงานราชการเจาของงบประมาณดําเนินการ
ใหลักษณะเดิมแตใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมในการบริหารโครงการดวย  (สําหรับ
กิจกรรมที่  (3)  และ  (4)  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  2544 เปนตนไป  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการ) 

 3)  กิจกรรมลําดับที่  (9)-(12)  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ตามรูปแบบและรายการที่สวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด 
  โดยสรุปแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการจํานวน  12  กิจกรรม  คือ  
คาตอบแทนผูดูแลเด็ก  เงินสมบทกองทุนประกันสังคม  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารเสริม  (นม)  
การพัฒนาเด็กโดยหนวยพัฒนาเด็กเคลื่อนที่  การฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก  การฝกอบรม
ผูดูแลเด็กกอนประจําการ  การฝกอบรมผูดูแลเด็กระหวางประจําการ  การกอสรางอาคารศูนยพฒันา
เด็กเล็ก  การปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน  การจัดหา
เครื่องเลนประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
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รูปแบบการสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในการสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี  3  รูปแบบ  ดังนี้ 

 รูปแบบที่  1  เปนรูปแบบที่เหมาะกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมมาก
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ทั้งดานอาคารสถานที่  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุและการจัดการ
โดยศูนยพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด/อําเภอและโรงเรียนสังกัด 

 รูปแบบที่  2  เปนรูปแบบที่เหมาะกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม
ระดับปานกลางตอการจัดการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับโรงเรียนรวมกัน
รับผิดชอบ  เชน  การจางครูพี่เลี้ยง  วัสดุการศึกษา  สื่อตางๆ อาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวัน 
ดูแลดานวิชาการ  เปนตน 

 รูปแบบที่  3  เปนรูปแบบที่ เหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความพรอมนอยยังชวยองคกรอื่นไดไมมากนัก  ใหโรงเรียนรับผิดชอบเปนสวนใหญ  สวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบบางสวน  เชน  คาจางครูพี่เล้ียง  หรือคาวัสดุ/ส่ือ  เปนตน  ประเภทนี้
ชุมชนเปนผูจัดตั้ง  มีคณะบุคคลเปนผูดูแลรับผิดชอบของกรรมการ  แตละศูนยก็จะมีระบบไมเหมือนกัน  
หนวยงานประเภทนี้ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยเด็กของกรมการศาสนา 
  การเลือกใชรูปแบบในการถายโอนหรือสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  สามารถเลือกรูปแบบไดตามความพรอมเปนหลัก  สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพรอมนอยควรมีการวางแผนเพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากรูปแบบที่  3  เปนรูปแบบที่  2  และ
รูปแบบที่  1  ตามลําดับ  เชนเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในรูปแบบที่  2  ก็จะสามารถ
พัฒนาเปนรูปแบบที่  1  เพื่อเขาสูรูปแบบการดําเนินการที่เปนอิสระตอไป 
  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดวัตถุประสงคการจัดการศึกษาในองคการบริหาร

สวนตําบลระยะเวลา  15  ป  (พ.ศ. 2545-2559)  รวม  7  ประการ  ดังนี้ 
 1)  เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย  

จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2)  เพื่อใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน 

 3)  เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  บรรลุเปาหมาย  วัตถุประสงค  เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด  และ
ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  โดยมุงพัฒนาใหเกิดความสมดุลท้ังทางดานปญญา  
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จิตใจ  รางกาย  สังคม  ระดับความคิด  คานิยม  และพฤติกรรม  ซ่ึงเนนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ 

 4)  เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่น  ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึง
การมีสวนรวม  การสนับสนุนของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และประชาชนในทองถ่ิน  ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับตามศักยภาพและความสามารถของทองถ่ิน 

 5)  เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวชน  และประชาชนในทองถ่ินไดออกกําลังกายและฝกฝน
กีฬารวมกิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ  
ทั้งดานรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และสังคม  โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา  นันทนาการ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  เยาวชนไปในทางที่ถูกตอง  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 6)  เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส  ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ  ซ่ึงเปนการสงเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพใหมีงานทําไมเปนภาระแกสังคม 

 7)  เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรักษ  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย 
 อาจสรุปไดวา  องคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการจัดการศึกษาตามศักยภาพและ
ความพรอม  รวมถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เพื่อใหเกิดประโยชนแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใหเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด 
 

2.2  การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตอําเภอทาตะเกียบ   
 

  2.2.1  ประวัติความเปนมาของอําเภอทาตะเกียบ 
 ผูเฒาผูแกในหมูบานไดเลาความเปนมาของทาตะเกียบใหฟงวาคําวา   “ทาตะเกียบ”  

มีความเปนมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่  3  แหงกรุงรัตนโกสินทร  ทางกรุงเทพฯ ไดคิดทําการกอสราง
เสาชิงชาที่บริเวณหนาวัดสุทัศนเทพวราราม  และไดบอกตามหัวเมืองตางๆ ที่มีปาไมอุดมสมบูรณ
ใหหาไมแดงเอาไปทําไมตะเกียบเสาชิงชาวัดสุทัศนเทพวราราม  บานทากลอยและบานวังวุง
ขณะนั้นเปนปาไมอุดมสมบูรณจึงไดรายงานไป  ทางกรุงเทพฯ  จึงไดสงทหารมาดูเห็นไมแดงงาม
จํานวน  2  ตน  บริเวณปาไมหางจากบานทากลอยและบานวังวุงไปประมาณ  1  กิโลเมตร  
เมื่อเลือกไดไมแดงตามที่ตองการแลว  ไดทําการลองไปตามคลองสียัดออกคลองทาลาดและนําเขา
กรุงเทพฯ  แตเนื่องจากไมแดงมีขนาดใหญ  บริเวณที่ลากไมลงคลองสียัดจึงราบเรียบเปนทาน้ํา  
ชาวบานจึงเรียกบริเวณนั้นวา  ทาลงไมตะเกียบ  และเพี้ยนมาเปน  “ทาตะเกียบ”  จนถึงปจจุบันนี้ 
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  อําเภอทาตะเกียบ  ตั้งเปนกิ่งอําเภอทาตะเกียบ  เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2534  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การแบงเขตทองที่อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในสมัยที่นายวงษ  
เลิศไพศาล  เปนนายอําเภอ  มีเขตการปกครองรวม  2  ตําบล  คือ  ตําบลทาตะเกียบ  ตาํบลคลองตะเกรา  
รายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอทาตะเกียบ  มีดังนี้  (ขอมูลพื้นฐานอําเภอทาตะเกียบ) 
  สภาพทั่วไป 
 ลักษณะที่ตั้ง  อําเภอทาตะเกียบเปนหนึ่งในจํานวน  11  อําเภอ  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะทางหางจากจังหวัดประมาณ  85  กิโลเมตร 
  เนื้อที่  เนื้อที่ของอําเภอทาตะเกียบประมาณ  1,084  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  677,500  ไร 
  อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลคูยายหมี  ตําบลทากระดาน  อําเภอสนามชัยเขต 

จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  ทิศใต   ติดตอกับตําบลพวา  และตําบลขุนชอง  อําเภอแกงหางแมว 

จังหวดัจันทบรีุ 
 ทิศตะวนัออก  ติดตอกับตําบลทุงมหาเจริญ  อําเภอวังน้ําเย็น  ตําบลวังทอง   

ตําบลวังใหม  กิ่งอําเภอวังสมบูรณ  จังหวดัสระแกว 
  ทิศตะวนัตก  ติดตอกับตําบลเกษตรสุวรรณ  อําเภอบอทอง   

กิ่งอําเภอเกาะจันทร  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   
ตําบลหนองไมแกน  อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2.2.2  การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน 2545  
ขอ  230  ขอ  231  และขอ  232  และมติคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวดัฉะเชงิเทราไดกําหนด
สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น  ดังนี ้
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  สวนการคลัง  สวนโยธา  สวนสวัสดิการสังคม  
สวนสงเสริมการเกษตร  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซ่ึงแตละสวนกําหนดใหมีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน  ในสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  การสงเสรมิประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางนอยในภาคบังคับ  การสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย  โดยในสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
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ไดรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับเด็กวัย  3  ขวบ  ซ่ึงจัดกิจกรรมการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และหองเรียนของโรงเรียน  โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนและจัดตั้งเอง  จาํนวน  
19  ศูนย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการถายโอนจากสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  (สปช.)  
จํานวน  12  ศูนย  ไดรับการถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน  จํานวน  2  ศูนย  ไดรับการถายโอนจาก
กรมศาสนาจํานวน  1  ศูนย   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง  จํานวน  4  ศูนย  โดยมีผูดูแลเด็กทั้ง  19  ศูนย  
จํานวน  40  คน  โดยเปนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  33  คน  และเปนพนักงานจางทั่วไป  
จํานวน  11  คน  มีนักเรียนรวมทั้งหมด  19  ศูนย  จํานวน  700 คน  ซ่ึงการจัดการศกึษาของศนูยพฒันา
เด็กเล็กในเขตอําเภอทาตะเกียบมีรายละเอียดดังนี้ 

  1)  ขอมูลการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ 
   ปรัชญาการศึกษา 
  การศึกษาปฐมวัย  เปนการพัฒนาเด็กตั้งแต  3-5  ป  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู

และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ  และพัฒนาการของเด็กแตละคน  ตามศักยภาพ  
ภายใตบริบทสังคม  วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู  ดวยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเขาใจของทุกคน  
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและ

สังคม 
  วิสัยทัศน 
  คุณธรรมนําความรู  เรียนควบคูกับการเลน  มุงเนนพัฒนาการ  4  ดาน  สรางพื้นฐาน

การศึกษา  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2)  ขอมูลการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา 

   ปรัชญาการศึกษา 
     เด็กเล็กเบิกบาน  พัฒนาการกาวหนา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู  ชาวประชาสุขใจ 
  วิสัยทัศน 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ  สังคมมีสวนรวมดูแล  เด็กทุกคนไดรับการศึกษา 

  3)  หลักการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทาตะเกียบ 
  เด็กทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา  และถือเปนอนาคตที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะเด็ก  3-5  ป  เปนชวงอายุที่สําคัญที่สุด  เด็กจะเจริญเติบโตไดเต็มศักยภาพตองอาศัย  พอแม  
ผูเล้ียงดูที่ใหความรัก  ความเอาใจใส  อบรมเล้ียงดูอยางใกลชิด  อันจะมีผลใหเด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆ อยางถูกตองเหมาะสมจากพอ  แม  ตลอดจนครูและบุคคลที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมสําคัญในการจัดประสบการณการเรียนรูที่มีความหลากหลาย  เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมกับวัย  ตามศักยภาพของเด็ก  ตามความแตกตางของแตละบุคคล  ชุมชน  สังคมและ
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สิ่งแวดลอม  สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ  และมีความสุข  โดยความรวมมือ
ของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ  โดยมีหลักการดังนี้ 
   (1)  สงเสริมกระบวนการเรยีนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
โดยยดึหลักผูเรียนเปนสําคญั 
   (2)  ยดึหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบรบิทของชุมชน  สังคมและวฒันธรรมไทย 
   (3)  พัฒนาเดก็โดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวยั 
   (4)  จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจาํวันไดอยางมีคุณภาพ 
และมีความสขุ 
   (5)  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา
เด็ก 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
   (1)  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
   (2)  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน
สัมพันธกัน 
   (3)  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
   (4)  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 
   (5)  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรกัการออกกําลังกาย 
   (6)  ชวยเหลือตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย 
   (7)  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมและความเปนไทย 
  (8)  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมขุ 
   (9)  ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
   (10)  มีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
   (11)  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
   (12)  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
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   4)  โครงสรางการจัดประสบการณศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทาตะเกียบ 
(กรมสงเสริมการ ปกครองทองถ่ิน, 2547 ข, หนา 27-41) 

  (1)  สัปดาหที่ 1-4  กาวใหมไดเรียนรู 
  ก.  ช่ือครูประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ช้ันเรียน  ครูพี่เล้ียง 
  ข.  ของใชประจําตัวเด็ก 
  ค.  การปฏิบัติตนในการใชหองน้ํา  หองสวม 
  ง.  การเก็บของเขาที่ 
  จ.  การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 

  (2)  สัปดาหที่  5  ช่ือของหนูก็มี 
  ก.  ช่ือเลน  สัญลักษณของตนเอง 
  ข.  ช่ือ-สกุลของตนเอง 
  ค.  ช่ือ-สกุลของเพื่อน 
  ง.  คํานําหนาชื่อ  เพศ  อายุ 
  จ.  รูปราง  ลักษณะ  หนาตา 
  ฉ.  ทองปากเปลา  1-5 

  (3)  สัปดาหที่  6  เปนเด็กดีมีวินัย 
  ก. การปฏิบัติตนจามกฎของหองเรียน 
  ข.  การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน 
  ค.  การใชภาษาสุภาพ 
  ง.  การชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร 
 จ.  การปฏิบัติตนตอบุคคลตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ก 
  ช.  รูจักเลข 1 
  ซ.  เปรียบเทียบ ใหญ-เล็ก 

   (4)  สัปดาหที่  7  สุขสดใสในรางกาย 
  ก.  หนาที่และการดูแลรักษาตา 
  ข.  หนาที่และการดูแลรักษาหู 
  ค.  หนาที่และการดูแลรักษาจมูก 
 ง.  หนาที่และการดูแลรักษาปาก 
      จ.  หนาที่และการดูแลรักษามือ  เทา 
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  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ข 
 ช.  รูจักเลข 2 
 ซ.  เปรียบเทียบใหญ-เล็ก 

  (5)  สัปดาหที่  8  แสนสบายกินดีมีสุข 
                          ก.  อาหารดีมีประโยชน 
                          ข.  การทําความสะอาดมือ 
   ค.  สุขนิสัยในการขับถาย 
   ง.  การทําความสะอาดปากและฟน 
   จ.  การทําความสะอาดรางกาย 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฃ 
   ช.  รูจักเลข 3 
   ซ.  ทองปากเปลา 6-10 
                          ฌ.  เปรียบเทียบ อวน-ผอม 

  (6)  สัปดาหที่  9  ทุกๆ วันออกกําลังกาย 
  ก.  ชนิดของการออกกําลังกาย 
  ข.  การปฏิบัติตนในการออกกําลังกาย 
    ค.  การเลนเครื่องเลนสนาม 
  ง.  ประโยชนของการพักผอน 
  จ.  รูจักพยัญชนะ ค 
  ฉ.  รูจักเลข 4 
  ช.  เปรียบเทียบใหญ-เล็ก 

  (7)  สัปดาหที่ 10  ความปลอดภัยมีมากมาย 
 ก.  ความปลอดภัยในการเลนเครื่องเลนสนาม 

  ข.  ความปลอดภัยบนทองถนน 
 ค.  ความปลอดภัยในการใชเครื่องใชไฟฟา 
  ง.  ความปลอดภัยในการใชยา 
  จ.  ความปลอดภัยในการใชของมีคม 
 ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฅ 
  ช.  รูจักเลข 5 
 ซ.  เปรียบเทียบ หนา-หลัง 
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   (8)  สัปดาหที่ 11  สัมผัสทั้ง  5 
    ก.  การมองเห็น 
   ข.  การดมกลิ่น 
 ค.  การไดยิน 
 ง.  การรับรู 
 จ.  การสัมผัส 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฆ 
  ช.  ทองปากเปลา  6-10 
    ซ.  เปรียบเทียบ  บน-ลาง 

 (9)  สัปดาหที่ 12  หนูจาหนูทําได 
  ก.  การลางหนาแปรงฟน 
  ข.  การอาบน้ํา 
  ค.  การแตงตัว 
  ง.  การรับประทานอาหาร 
  จ.  การเก็บรักษาสิ่งของตางๆ 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ง 
  ช.  รูจักเลข 6 
  ซ.  เปรียบเทียบ หนัก-เบา 

   (10)  สัปดาหที่ 13  เปลงประกายหนูนอยนารัก 
 ก.  มารยาทในการพูด 
 ข.  การทําความเคารพผูใหญ 
 ค.  มารยาทในการรับของ 
 ง.  มารยาทในสังคม 
 จ.  มารยาทในการแตงกาย 
 ฉ.  รูจักพยัญชนะ  จ 
  ช.  รูจักเลข  7 
  ซ.  เปรียบเทียบ มาก-นอย 

   (11)  สัปดาหที่ 14  บานสุขสันต 
  ก.  ความหมายและประโยชนของบาน 
  ข.  พื้นที่และบริเวณรอบบาน 
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   ค.  สวนประกอบของบาน 
   ง.  หองตางๆ ภายในบาน 
   จ.  รูจักพยัญชนะ ฉ 
   ฉ.  รูจักเลข 8 
  ช.  เปรียบเทียบ กอน-หลัง 

   (12)  สัปดาหที่ 15  ครอบครัวหรรษา 
    ก.  ความเกี่ยวของของบุคคลในครอบครัว 
    ข.  หนาที่ของบุคคลภายในครอบครัว 
    ค.  การปฏิบัติตนตอสมาชิกในครอบครัว 
    ง.  ส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัว 
    จ.  รูจักพยัญชนะ ช 
    ฉ.  รูจักเลข 9 
     ช.  เปรียบเทียบ หนา-บาง 

   (13)  สัปดาหที่ 16  เพื่อนบานของหนู 
   ก.  บานใกลเคียง 
  ข.  การปฏิบัติตนตอเพื่อบาน 
  ค.  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  ง.  การอยูรวมกันอยางมีความสุข 
   จ.  ประโยชนของเพื่อบาน 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ซ 
   ช.  รูจักเลข  10 
  ซ.  เปรียบเทียบ เทากัน 

   (14)  สัปดาหที่ 17  เรียนรูจังหวัด 
   ก.  ช่ือจังหวัด 
   ข.  คําขวัญ  สัญลักษณของจังหวัด 
   ค.  อาชีพของบุคคลในทองถ่ิน/จังหวัด 
   ง.  ศาสนาที่บุคคลในทองถ่ินนับถือ 
  จ.  สถานที่สําคัญของทองถ่ิน 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฌ 
   ช.  ทองปากเปลา 1-10 
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   ซ.  เปรียบเทียบ เทากัน-ไมเทากัน 
    (15)  สัปดาหที่ 18  ที่พักอุนใจ 

  ก.  ช่ือ/ที่ตั้ง/ความสําคัญ 
   ข.  ช่ือบุคคลตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/หนาที่ 
  ค.  หองตางๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ง.  สถานที่ตางๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  จ.  การดูแลรักษา 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ญ 
   ช.  รูจักเลข ๑ 
  ซ.  เปรียบเทียบ มาก-นอย 

   (16)  สัปดาหที่ 19  สายใยชุมชน 
   ก.  สถานที่ใกลเคียงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ข.  ความสําคัญของสถานที่และความหมาย 
   ค.  การชวยกันดูแลรักษา 
   ง.  การปฏิบัติตอชุมชน 
  จ.  การปฏิบัติตอชุมชน 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฎ 
   ช.  รูจักเลข ๒ 
   ซ.  เปรียบเทียบ ขาว-ดํา 

     (17)  สัปดาหที่ 20  ประเมินผล 
  ครูผูจัดประสบการณพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

 (18)  สัปดาหที่ 21  ช่ืนชมอาชีพ 
    ก.  ความฝนของหนู 
   ข.  การแตงกายของแตละอาชีพ 
  ค.  สถานที่ทํางานของแตละอาชีพ 
   ง.  หนาที่ของแตละอาชีพ 
   จ.  เครื่องมือที่ใชในการประกอบอาชีพ 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฏ 
   ช.  รูจักเลข ๓ 
   ซ.  เปรียบเทียบ กอน-หลัง 
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        (19)  สัปดาหที่ 22  ชีวิตนารู 
     ก.  ส่ิงมีชีวิต 
      ข.  ส่ิงไมมีชีวิต 
     ค.  ประโยชน-โทษของสิ่งมีชีวิต 
     ง.  ประโยชน-โทษของสิ่งไมมีชีวิต 
    จ.  การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต 

    ฉ.  รูจักพยัญชนะ  ฐ 
    ช.  รูจักเลข ๔ 
     ซ.  เปรียบเทียบ เปยก - แหง 

     (20)  สัปดาหที่ 23  ฤดูกาลหรรษา 
     ก.  ฤดูหนาว (ประโยชนและโทษ) 
     ข.  ฤดูรอน  (ประโยชนและโทษ) 
     ค.  ฤดูฝน  (ประโยชนและโทษ) 
     ง.  การปฏิบัติตามฤดูกาล 
     จ.  ปรากฎการณตามธรรมชาติ 
     ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฑ 
     ช.  รูจักเลข ๕ 
     ซ.  เปรียบเทียบ ส้ัน-ยาว 

    (21)  สัปดาหที่ 24  วันคืนชื่นอุรา 
     ก.  ความหมายของกลางวัน/กลางคืน 
    ข.  ปรากฏการณในเวลากลางวัน 
    ค.  การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน 
    ง.  ปรากฏการณในเวลากลางคืน 
    จ.  การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
    ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฒ 
    ช.  รูจักเลข ๖ 
    ซ.  เปรียบเทียบ ขึ้น - ลง 
   (22)  สัปดาหที่ 25  นานาสัตวโลก 
  ก.  สัตวบก 
  ข.  สัตวน้ํา 
   ค.  สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา 
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  ง.  สัตวปา 
  จ.  สัตวเล้ียง 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ณ 
  ช.  รูจักเลข ๗ 
   ซ.  เปรียบเทียบ บน-ลาง 

 (23)  สัปดาหที่ 26  นกนอยเริงรา 
  ก.  ลักษณะรูปราง 
   ข.  ที่อยูอาศัย 
   ค.  อาหาร 
   ง.  การดูแลประโยชนและโทษ 
   จ.  รูจักพยัญชนะ ด 
   ฉ.  รูจกัเลข ๘ 
   ช.  เปรียบเทียบ ใหญ-เล็ก 

 (24)  สัปดาหที่ 27  ตนไมคืนปา 
   ก.  ช่ือของตนไม 
   ข.  ลักษณะ  รูปราง  สี 
   ค.  การบํารุงรักษาตนไม 
   ง.  ประโยชนของตนไม 
   จ.  โทษของตนไม 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ต 
   ช.  รูจักเลข ๙ 
   ซ.  เปรียบเทียบ สูง-ต่ํา 

 (25)  สัปดาหที่ 28  ดอกไมงามตา 
   ก.  ลักษณะ  รูปราง  สี 
   ข.  การขยายพันธุ 
   ค.  การบํารุงรักษา 
   ง.  ประโยชนของดอกไม 
   จ.  รูจักพยัญชนะ ถ 
   ฉ.  รูจักเลข ๑๐ 
   ฌ.  เปรียบเทียบ สูง-เตี้ย 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

33 

  (26)  สัปดาหที่  29  สรรหาผีเสื้อ 
   ก.  รูปรางลักษณะของผีเสื้อ 
   ข.  ที่อยูอาศัย 
   ค.  อาหารของผีเสื้อ 
   ง.  วงจรชีวิตของผีเสื้อ 
   จ.  ประโยชน-โทษของผีเสื้อ 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ธ 
   ช.  รูจักเลข  ๑ และ 1 
   ซ.  เปรียบเทียบ เล็ก-ใหญ 

 (27)  สัปดาหที่ 30  ขยันเหลือเจามดนอย 
  ก.  รูปรางของมด 

  ข.  ที่อยูอาศัยของมด 
   ค.  อาหารของมด 

  ง.  วงจรชีวิตของมด 
  จ.  ประโยชน-โทษของมด 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ น  และ บ 
  ช.  รูจักเลข  ๒  และ  2 
   ซ.  เปรียบเทียบ สูง-ต่ํา 

 (28)  สัปดาหที่ 31  อรอยผักผลไม 
   ก.  ชนิดของผัก-ผลไม 
   ข.  รูปรางลักษณะ 
   ค.  รสชาติของผัก-ผลไม 
   ง.  วิธีทําผัก-ผลไมใหสะอาด 
   จ.  ประโยชนและโทษ 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ป และ ผ 
  ช.  รูจักเลข ๓  และ  3 
  ซ.  เปรียบเทียบ หนัก-เบา 

 (29)  สัปดาหที่ 32  เติบใหญเพราะเมล็ดขาว 
   ก.  ลักษณะของขาว 
   ข.  ขาวที่เด็กรูจัก 
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   ค.  สถานที่ปลูกขาว 
   ง.  การนําขาวมาประกอบอาหาร 
   จ.  ประโยชนของขาว 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฝ และ พ 
   ช.  รูจักเลข  ๔ และ 4 
   ซ.  เปรียบเทียบ เล็ก-ใหญ 

 (30)  สัปดาหที่ 33  โลกเรานาอยู 
   ก.  ความหมายของสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก 
   ข.  ช่ือส่ิงของสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก 
   ค.  การรักษาสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก 
   ง.  ประโยชนของสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก 
   จ.  โทษของสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ฟ และ ภ 
  ช.  รูจักเลข  ๕ และ 5 
  ซ.  เปรียบเทียบ ใกล-ไกล 

 (31)  สัปดาหที่ 34  สีสวยสดใส 
     ก.  สีที่นักเรียนรูจัก 
   ข.  สีที่ไดจากธรรมชาติ 
     ค.  ประเภทของสี 
   ง.  แมสีและการผสมสี 
   จ.  ประโยชนและโทษของสี 
   ฉ.  รูจักพยัญชนะ ม และ ย 
   ช.  รูจักเลข  ๖ และ 6 
    ซ.  เปรียบเทียบ กอน-หลัง 

 (32)  สัปดาหที่  35  เดินทางทั่วไทย 
  ก.  ความหมายของการคมนาคม 
  ข.  ประเภทของการคมนาคม 
  ค.  การปฏิบัติตนในการใชยานพาหนะ 
  ง.  ประโยชนของการคมนาคม 
  จ.  โทษของการใชยานพาหนะ 
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  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ร และ ล 
  ช.  รูจักเลข  ๗ และ 7 
  ซ.  เปรียบเทียบ เล็ก-ใหญ 

 (33)  สัปดาหที่ 36  โลกไรพรมแดน 
  ก.  ความหมายของการสื่อสาร 
  ข.  ประเภทของการสื่อสาร 
  ค.  ประโยชนของการสื่อสาร 
  ง.  รูจักพยัญชนะ ว และ ศ 
  จ.  รูจักเลข  ๘ และ 8 
  ฉ.  เปรียบเทียบ เย็น-รอน 

 (34)  สัปดาหที่ 37  ส่ิงของเครื่องใช 
  ก.  ส่ิงของเครื่องใชในหองเรียน 
  ข.  สองของเครื่องใชในบาน 
  ค.  เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร 
  ง.  เครื่องมือเครื่องใชในการกอสราง 
   จ.  การเก็บรักษา / ประโยชน / โทษ 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ษ และ ส 
  ช.  รูจักเลข  ๙ และ 9 
  ซ.  เปรียบเทียบ เทากัน-ไมเทากัน 

 (35)  สัปดาหที่ 38  หัวใจนักคิด 
   ก.  รูปทรงเลขาคณิต 
  ข.  การชั่ง 
   ค.  การเรียงลําดับ 
   ง.  การจําแนก  การเปรียบเทียบ 
  จ.  คาของเงิน 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ ห และ ฬ 
   ช.  รูจักเลข  ๑๐ และ 10 
   ซ.  เปรียบเทียบ หลัก-เบา 
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 (36)  สัปดาหที่ 39  นักประดิษฐตัวนอย 
   ก.  แสง 
  ข.  เสียง 
   ค.  แมเหล็ก 
   ง.  แวนขยาย 
   จ.  อากาศ 
  ฉ.  รูจักพยัญชนะ อ และ ฮ 
  ช.  รูจักเลข  0 

 (37)  สัปดาหที่ 40  ประเมินผล 
  ครูผูจัดประสบการณพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

 (38)  สัปดาหที่ ...... วันวิสาขบูชา 
  ก.  ความสําคัญ 
   ข.  ความหมาย 
   ค.  กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 
   ง.  การเวียนเทียน 
  จ.  การปฏิบัติตน 

 (39)  สัปดาหที่ ...... วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
  ก.  ความสําคัญ 

  ข.  ความหมายวันอาสาฬหบูชา 
  ค.  ความหมายวันเขาพรรษา 
  ง.  กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 
  ฉ.  การถวายเทียนที่ตางๆ 

 (40)  สัปดาหที่ ....... วันแมแหงชาติ  (แมจา) 
   ก.  ความสําคัญของแม 
  ข.  พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
  ค.  สัญลักษณของวันแมแหงชาติ 
  ง.  บทบาทหนาที่ของแม 
  จ.  การปฏิบัติตนที่ดีตอพอแม 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

37 

 (41)  สัปดาหที่ ......  วันปยมหาราช 
   ก.  ความหมายและความสําคัญ 
   ข.  การเลิกทาส 
  ค.  การประปา  การไฟฟา 

  ง.  การรถไฟ 
  จ.  กิจกรรมวันปยมหาราช 

 (42)  สัปดาหที่ ..... วันลอยกระทง 
  ก.  ความสําคัญของวันลอยกระทง 
  ข.  วัสดุที่ใชในการทํากระทง 
  ค.  การปฏิบัติตน 
  ง.  แหลงน้ํา 
  จ.  การอนุรักษแหลงน้ํา 

 (43)  สัปดาหที่ ..... วันพอแหงชาติ  (พอจา) 
  ก.  ความสําคัญของพอ 
  ข.  พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   ค.  สัญลักษณของวันพอแหงชาติ 
   ง.  บทบาทหนาที่ของพอ 

  จ.  การปฏิบัติตนที่ดีตอพอแม 
 (44)  สัปดาหที่ .....   วันเยาวชนแหงชาติ  (เยาวชนหางไกลยาเสพติด) 

  ก.  ความสําคัญของยาเสพติด 
  ข.  ช่ือของยาเสพติด 
  ค.  ลักษณะของยาเสพติด 

   ง.  โทษของยาเสพติด 
  จ.  การปองกัน 

 (45)  สัปดาหที่ .....  วันขึ้นปใหม 
   ก.  ความสําคัญ/ความหมาย 
  ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ค.  การเลือกและการจัดหาของขวัญ 
  ง.  การแสดงความเคารพและอวยพรผูใหญ 
  จ.  ความหมายของคําวา  ส.ค.ส. 
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 (46)  สัปดาหที่ ..... วันเด็ก-วันครู 
   ก.  ความสําคัญของวันเด็ก-วันครู 
  ข.  คําขวัญวันเด็ก 
  ค.  กิจกรรมวันเด็ก 
  ง.  หนาที่ของครู 
  จ.  กิจกรรมวันครู 

 (47)  สัปดาหที่ ..... วันมาฆบูชา 
  ก.  ความสําคัญของวันมาฆบูชา 
  ข.  กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันมาฆบูชา 
  ค.  การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา 
  ง.  การแสดงบทบาทสมมติการเวียนเทียน 
  จ.  การแสดงบทบาทสมมติการตักบาตร 

 (48)  สัปดาหที่ .....  วันสงกรานต 
  ก.  ความสําคัญของวันสงกรานต 
  ข.  กิจกรรมประเพณี 

  ค.  การปฏิบัติตนในการเลนสาดน้ํา 
  ง.  อุปกรณที่ใชในการเลนน้ํา 
  จ.  การแสดงบทบาทสมมติ 

 (49)  สัปดาหที่ ..... ประเพณีของศาสนาอิสลาม 
  ก.  วันรายออิดิลฟตรี 

  ข.  วันรายออิดิลอัฏฮา 
  ค.  วันเมาลิด 
  ง.  เทศกาลกวนอาซูรอ 

  จ.  ประเพณีเขาสุนัต 
 สรุปไดวา  โครงสรางการจัดประสบการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ

ทาตะเกียบมีความหลากหลายในการพัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัยและ

เปนการปูพื้นฐานใหเด็กในเขตอําเภอทาตะเกียบสามารถเรียนรูไดตอเนื่องอยางมีความสุข 
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 5)  การจัดประสบการณหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
ทาตะเกียบ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอทาตะเกียบ จัดประสบการณใหเด็กโดยบูรณาการ
ผานการเลน  เปนการบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหาสาระ  และทักษะกระบวนการ  ผานการจัดกิจกรรม 
6  กิจกรรม  เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง  เรียนรูจากการลงมือกระทํา  และเกิดการพฒันา
ทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองจัดประสบการณ
ที่เหมาะสมใหเด็กเพื่อกระตุนใหเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน  จึงควรยึดหลักการ   
ดังนี้  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547 ข, หนา 43-49) 

 (1)  คํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ  เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกันจึงควรมี
กิจกรรมที่หลายประเภทที่เหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก  เพื่อใหเด็ก
ไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 

 (2)  มีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล  กลุมยอยและกลุมใหญควรเปดโอกาส
ใหเด็กริเร่ิมกิจกรรม  ดวยตนเองตามความเหมาะสม 

 (3)  มีทั้งกจิกรรมสงบและกจิกรรมที่ตองเคลื่อนไหว 
 (4)  ระยะเวลาจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย  ยืดหยุนไดตามความตองการ

และความสนใจของเด็ก 
 (5)  เนนใหมีส่ือของจริง  ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  สํารวจ  คนควา  ทดลอง  

แกปญหาดวยตนเอง  มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ และผูใหญ 
 การจัดกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  เพื่อพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  

สังคมและสติปญญา  มีดังตอไปนี้ 
 (1)  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กเคลื่อนไหว

สวนตางๆ ของรางกายตามจังหวะอยางอิสระ  โดยใชเสียงเพลง  คําคลองจอง  เครื่องเคาะจังหวะ  
และอุปกรณอ่ืนๆ ประกอบการเคลื่อนไหว  เพื่อสงเสริมใหเด็กเกดจินตนาการความคิดสรางสรรค   
รูจังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได 

 จุดประสงค 
 ก.  พัฒนาอวัยวะทุกสวนใหมีความสัมพันธในขณะเคลื่อนไหว 
 ข.  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ค.  กลาแสดงออกและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 ง.  ฝกทักษะในการฟงดนตรี   หรือจังหวะตางๆ 
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 จ.  รูจักปรับตัวในการทํากิจกรรมและความรวมมือในกลุม 
 ฉ.  ฝกการเปนผูนําผูตามที่ดี 
 ช.  พัฒนาภาษา  ฝกฟงคําส่ัง  ขอตกลงและปฏิบัติตามได 

 วัสดุอุปกรณ 
 ก.  เครื่องประกอบจังหวะ  เชน  รํามะนา  กลอง  กรับ  ฉิ่ง ฯลฯ 
 ข.  แถบบันทึกเสียงเพลง  เครื่องเลนเทป 
 ค.  อุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว  เชน  หวงยาง  แถบผา ฯลฯ 

 กิจกรรม 
 ก.  รองเพลง  ทองคํากลอน  คําคลองจอง  และเคลื่อนไหวตามบทเพลง  
คํากลอน  คําคลองจอง 
 ข.  เคล่ือนไหวพื้นฐาน  โดยแบงเปน  2  ประเภท คือ  เคลื่อนไหว
อยูกับที่  และเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
  ค.  เลนเครื่องเลนดนตรีงายๆ ประเภทเคาะ  เชน  กรับ  รํามะนา  
กลอง ฯลฯ และเคลื่อนไหวประกอบ 
 ง.  การฝกจังหวะ  โดยการใชสวนตางๆ ของรางกาย  การทําจังหวะ
ดวยการเปลงเสียง 
 จ.  ใหเด็กเคลื่อนไหวตามความคิดสรางสรรค  โดยใชอุปกรณประกอบ
ในการเคลื่อนไหว  เชน  หวง  แถบผา  ฯลฯ 
 (2)  กิจกรรมเสริมประสบการณ / กิจกรรมในวงกลม 

   กิจกรรมเสริมประสบการณเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะ
การเรียนรู  ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุมยอยและกลุมใหญ 

 จุดประสงค 
 ก. เพื่อใหเด็กเขาใจเนื้อหาและเรื่องราวแผนการจัดประสบการณ 
  ข.  สงเสริมการใชภาษาในการฟง   พูดและการถายทอดเรื่องราว 
 ค.  ฝกความมีระเบียบวินัย  มารยาทในการฟง  พูด  และลักษณะ
นิสัยที่ด ี
 ง.  กลาแสดงความคิดเห็น  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 กิจกรรม 
  ก.  การสนทนา   อภิปรายเปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
ในการพดู  การฟง  รูจักแสดงความคิดเหน็และยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
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 ข.  การเลานิทาน  เปนการเลาเรื่องตางๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนน
การปลูกฝงใหเกิดคุณธรรม  จริยธรรม 
  ค.  การสาธิต  เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและ
เรียนรูตามขั้นตอน 
  ง.  การทดลอง / ปฏิบัติ  เปนกิจกรรมที่จัดใหเดก็ไดรับประสบการณตรง  
เพราะไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  ไดสังเกตการณเปลี่ยนแปลง  ฝกการสังเกต  การคิดแกปญหา 
  จ.  การศึกษานอกสถานที่  เปนการจัดกิจกรรมที่ทาํใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง  ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสิ่งตางๆ รอบตัว 
  ฉ.  การเลนบทบาทสมมติเปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละคร
ตางๆ ตามเนื้อเร่ือง 
 ช.  การรองเพลง  เลนเกม  ทองคําคลองจอง  เปนการจัดใหเด็ก
ไดแสดงออก  เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ 

 (3)  กิจกรรมสรางสรรค 
 กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณ   

ความรูสึก  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ  โดยใชศิลปะ  เชน  การวาดภาพระบายสี    
การปน  การฉีก  ตัด  ปะ  การพิมพภาพหรือวิธีการอื่นๆ ที่เด็กไดคิดสรางสรรค  และเหมาะสมกับ
พัฒนาการ   เชน   การเลนพลาสติกสรางสรรค 

 จุดประสงค 
   ก.  สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ 
    ข.  ใหเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ผอนคลายความเครียด 
  ค.  สงเสริมการใชกลามเนื้อมือ  และพัฒนาประสาทสัมพนัธระหวาง
มือกับตา 
  ง.  สงเสริมการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  จ.  สงเสริมคุณธรรมในดานความอดทน  การรอคอย  ความรับผิดชอบ
และความมวีินยัในตนเอง 
  ฉ.  สงเสริมพัฒนาการทางภาษา 
  ช.  ฝกทักษะการสังเกต  การคิดและการแกปญหา 

 กิจกรรม 
 ก.  จัดโตะและวัสดุอุปกรณใหพรอม  โดยใหเดก็รับผิดชอบชวยจดั
อุปกรณ 
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 ข.  สรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมใหมีความสดชื่น   แจมใส 
 ค.  ใหเด็กเลือกกิจกรรมอยางอิสระตามความสนใจของตน 
 ง.  สรางขอตกลงในการเปลี่ยนหมุนเวียนทํากิจกรรม 
 จ.  แนะนําอปุกรณวิธีใชและคอยดแูลใหคําปรึกษาในการทํากิจกรรม 
  ฉ.  เมื่อทํางานเสร็จตองใหเด็กเก็บวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใชและ
นําเสนอผลงานของตน  

 (4)  กิจกรรมเสรี / เลนตามศูนย 
   กิจกรรมเสรีเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามศูนยการเรียน

ที่จัดไวภายในศูนยเด็กเล็ก  เชน  ศูนยบล็อก  ศูนยหนังสือ  ศูนยรานคา  ศูนยบาน  เปนตน  ซ่ึงเด็กมี
โอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตามความสนใจและความตองการของเด็กทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย  
    จุดประสงค 
 ก.  สงเสริมพฒันาการกลามเนื้อใหญ  กลามเนือ้เล็กและการประสาน
สัมพันธระหวางมือกับตา 
 ข.  สงเสริมใหเด็กพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
  ค.  สงเสริมใหเด็กรูจักปรับตัวอยูรวมกับผู อ่ืน   รูจักรอคอย  
เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
  ง.  สงเสริมใหเด็กรูจักคิด  วางแผนและตัดสินใจในการทํากิจกรรม 
  จ.  สงเสริมพัฒนาการทางภาษา 

 กิจกรรม 
   ก.  แนะนําศูนย เรียนใหมให เด็กรูจัก   และเสนอแนะวิธีใช   

เลนเครื่องเลนบางชนิด  เชน  แวนขยาย  เครื่องชั่ง ฯลฯ 
 ข.  สรางขอตกลงในการเลนรวมกัน 
 ค.  เปดโอกาสใหเด็กคิดวางแผน  ตัดสินใจเลือกเลนอิสระ  โดยมีครู

คอยสังเกตพฤติกรรมการเลน  พรอมทั้งใหคําชี้แนะและชวยเหลือเดก็ในการเลน 
  (5)  กิจกรรมกลางแจง 

 กิจกรรมกลางแจง  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กมีโอกาสออกไปนอกหอง  
เพื่อออกกําลังเคลื่อนไหวรางกาย  และแสดงออกอยางอิสระ  โดยยึดความสนใจและความสามารถ
ของเด็กแตละคนเปนหลัก   กิจกรรมกลางแจงที่ควรจดัใหเด็กเลน   เชน 
   ก.  การเลนเครื่องเลนสนาม 
   ข.  การเลนทราย 
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  ค.  การเลนน้ํา 
  ง.  การเลนสมมติในบานจําลอง 
  จ.  การเลนในศูนยชางไม 
  ฉ.  การเลนกับอุปกรณกฬีา 
  ช.  การเลนเกมการละเลน 

 จุดประสงค 
  ก.  พัฒนากลามเนื้อใหญ  กลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ

ของอวัยวะตางๆ 
  ข.  สงเสริมใหรางกายแข็งแรงสุขภาพด ี
 ค.  สงเสริมใหเกิดความสนุกสนาน  ผานคลายความเครียด 
 ง.  รูจักปรับตัว  เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  จ.  เรียนรูการระวังรักษาความปลอดภัยทัง้ตนเองและผูอ่ืน 
 ช.  รูจักการตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง 

 กิจกรรม 
  ก.  เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง  กติกาในการเลน 

 ข.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการเลนใหพรอม 
 ค.  การสาธิตการเลนเครื่องเลนสนามบางชนิด 
  ง.  ใหเด็กเลือกเลนอิสระตามความสนใจ 
  จ.  ขณะเด็กเลนครูตองคอยดูแลความปลอดภัย  และสังเกต
พฤติกรรมการเลน 
  ฉ.  เมื่อหมดเวลาใหเดก็ชวยเก็บของเขาทีแ่ละทําความสะอาดรางกาย 
 (6)  เกมการศกึษา 

 เกมการศึกษาเปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา  มีเกณฑกติกางายๆ   
สามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได  ชวยใหเด็กรูจักสังเกต  คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสี  รูปราง  จํานวน ฯลฯ 

 จุดประสงค 
  ก.  สงเสริมการสังเกต  เปรียบเทียบ 

   ข.  สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
  ค.  สงเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแกปญหา 
  ง.  ปลูกฝงใหมีคุณธรรมตาง  ๆเชน  ความรับผิดชอบ  การแขงขัน ฯลฯ 
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 กิจกรรม 
  ก.  ในกรณีที่เปนเกมใหม  ครูควรแนะนาํ  สาธิต  อธิบายวิธีการ
เลนเกมใหเดก็ทราบ 
  ข.  ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม   หรือรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม 
  ค.  ขณะเด็กเลนครูมีหนาที่เพียงผูแนะนํา 
 ง.  เมื่อเลนเกมแตละชุดเสร็จแลว  ควรฝกใหเด็กเก็บใหเรียบรอย 

  6)  การประเมินพัฒนาการ 
  การประเมินพัฒนาการเปนกระบวนการตอเนื่องใหครอบคลุมพัฒนาการเด็ก

ทุกดาน  ไดแก  ดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  สังคมและสติปญญา  เพื่อนําผลมาใชวางแผนจัดกิจกรรม
ใหเด็กแตละคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดใหมีการประเมินอยางตอเนื่อง  ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน
เปนการประเมินสถานการณปกติขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวันและชวงเวลาตางๆ ไดแก  การสงัเกต  
การสัมภาษณ  การสนมนา   การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็ก
ที่เก็บอยางเปนระบบแลวนําขอมูลจากการประเมินผลพัฒนาการมาสรุป  เพื่อเขียนรายงานผล
พัฒนาการลงในสมุดบันทึกพัฒนาการในสุดรายงานประจําตัวเด็กทุกภาคเรียน  และรายงาน
ใหผูปกครองทราบ  อยางชัดเจนและตอเนื่องโดยดําเนินการตอไปนี้ 

 กอนเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองจัดทําแบบฟอรมกรอกขอมูลของ

เด็กรายบุคคล  โดยใหผูปกครองกรอกขอมูลและสัมภาษณผูปกครอง  เชน  ขอมูลทั่วไป  ประวัติสุขภาพ
และลักษณะนิสัย  เปนตน 

 ระหวางเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก  รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลายๆ ดาน  ไดแก  
การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม  การสนทนา  การสัมภาษณ  การวิเคราะหขอมูล  จากผลงานเด็ก
ที่เก็บอยางมีระบบ  บันทึกการมาเรียน  บันทึกสุขภาพ  และบันทึกกิจกรรมตางๆ แลวนําขอมูล
ที่ไดมาใชประโยชนในการจัดประสบการณ  เพื่อพัฒนาเด็กใหสอดคลองกับความสามารถหรือ
พัฒนาการแตละดานของเด็ก 

 หลังเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองนําขอมูลจากการประเมินพัฒนาการ
มารวบรวมสรุปและเขียนรายงานผลพัฒนาการลงในสมุดรายงานประจําตัวทุกภาค 

 เกณฑการประเมิน  คือ  การนําผลประเมินมาสรุปผลและจัดระบบพัฒนาการ   
ดังนี้ 
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 ระดับ  3  คือ  ดี  หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมไดคลองแคลว  มั่นคง  
แมนยํา 

 ระดับ  2  คือ  ปานกลาง  หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมไดแตบางครั้ง
ไมคลองแคลวหรือไมมั่นคง 

 ระดับ  1  คือ  ควรสงเสริม  หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมไดไมชัดเจน 
 วิธีการประเมินพัฒนาการ 

 การประเมินผล 
 การประเมินพัฒนาการ  ระดับปฐมวัย  แบงออกเปน  3  ระยะ  ดังนี้  คือ 

 (1)  ประเมินประจําแตละกิจกรรม 
(2)  ประเมินประจําวัน 
(3)  ประเมินประจําภาค / ป 

 วิธีประเมินพัฒนาการ 
  (1)  การสังเกต  คือ  ครูสังเกตเด็กตลอดเวลา  เชน  ขณะเรียน  เลน และ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ตามศูนยการเรียนกิจกรรมเสรี  ทั้งเปนกลุมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ  
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กในสมุดบันทึกพัฒนาการและสมุดรายงานประจําตัว 
  (2)  การสนทนา  คือ  การพูดคุยไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล  เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผล

การสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน 
 (3)  การสัมภาษณ  คือ  การสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม  
โดยใชคําถามที่เหมาะสมเปดโอกาสใหเด็กไดคิดและตอบอยางอิสระ  จะทําใหสามารถประเมิน
พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กและคนพบศักยภาพในตัวเด็กได  โดยบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ
 (4)  ตรวจผลงานและวิเคราะหขอมูล 
  (5)  การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก  ไดแก  น้ําหนัก  สวนสูง  
เสนรอบศีรษะ  โดยการประเมินทุกๆ เดือน  เดือนละ  1  คร้ัง  และมีการจดบันทึกลงในแบบบันทึก
พัฒนาการและมีการนําผลการประเมินการเจริญเติบโตมาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติ  ในกราฟแสดง
น้ําหนัก  สวนสูง  เสนรอบศีรษะของกระทรวงสาธารณะสุข 

 อาจสรุปไดวา  การจัดประสบการณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการจัดประสบการณ
ใหกับเด็กโดยผานการเลน  เปนการบูรณาการทั้งดานเนื้อหาสาระ  และทักษะกระบวนการผานทาง
กิจกรรม 6 กิจกรรม  เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงสงผลใหเกิดพัฒนาการที่ดีกับเด็กทั้ง  
4  ดาน  ไดแก  ดานรางกาย  ดานอารมณ – จิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา 
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2.3  มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบ

ดานการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจ  ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม  ทั้งองคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล  หรือเมืองพัทยาก็ดี  ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้งส้ิน  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดตั้ง  และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอม
ทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงเดิมอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4  ดาน  เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  และไดมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป., หนา 3 - 28) 

 2.3.1  มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบดวย ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก นายกฯ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนบุคลากร
ซ่ึงทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหารและ
ผูทําความสะอาด  เปนตน  โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ  บทบาทหนาที่  และ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถดําเนินงานใหการศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

ดวยความเหมาะสม  และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน  ดังนี้ 
1)  ดานคณุสมบัติ 

     (1)  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  นายกเทศมนตรี  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ปลัดเทศบาล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รวมถึงผูบริหารการศึกษา  ไดแก
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากองการศึกษา  ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ  ดังนี้ 

 ก.  มีความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานการใหการศึกษา  และพัฒนาการเด็กเล็ก 

 ข.  มีนโยบายแผนและงบประมาณเพือ่การดาํเนินงานที่ชัดเจนในการสงเสริม
และสนับสนนุการพัฒนาศนูยเดก็เล็กใหมีคุณภาพ 

      (2)  บุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศนูยพฒันาเดก็เล็ก  ไดแก  หัวหนาศนูยพฒันาเดก็เล็ก 
ผูดูแลเด็ก  ผูประกอบอาหาร  และผูทําความสะอาด  ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ  ดังนี ้
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             ก.  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน

สวนทองถิ่นหรือพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542  และควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 ก)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนทองถ่ินรับรอง  และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาแลวไมนอยกวา  2  ป 

 ข)  มีคุณสมบตัิทั่วไป  และคณุสมบัตเิฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทัว่ไป
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 ค)  มีความรูเร่ืองโภชนาการ  และอาหารเปนอยางด ี
 ง)  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 จ)  ไมมีประวตัิการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเดก็ 
 ฉ)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
 ช)  แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ

รายแรง  ไมผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  และไมเปนผูติดสารเสพติด 
 ข.  ผูดูแลเด็ก  มีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานสวนทองถ่ิน

กําหนด  โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรฐานทั่วไป  หรือ
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542  และควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 ก)  มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 

 ข)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 ค)  ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก  หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
 ง)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ  หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
 จ)  แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรง  ไมเปน

โรคติดตอรายแรง  ไมเปนผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  และไมเปนผูติดสารเสพติด 
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 ฉ)  มีระดับวุฒิภาวะ  และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งดานจิตใจอารมณ 
สังคม  มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก  ความออนโยน  เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
เด็กเล็กอยางเหมาะสม 

 ช)  เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน
อดทน 

 ซ)  มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป 

 ค.  ผูประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
 มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษา

ไมต่ํากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางด ี
 ง.  ผูทําความสะอาด  ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ  ดังนี ้
  มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบการศึกษา

ไมต่ํากวาภาคบังคับ 
  2)  ดานบทบาทหนาที่ 

  (1)  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
 ก.  สํารวจความตองการของชุมชน   ในการจัดตั้ง  และดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ข.  กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความพรอม

ดานทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแตละทองถ่ิน 
 ค.  จัดทําแผนงานโครงการ  และงบประมาณในการจัดตั้ง  และสนับสนนุ

การดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเหน็ชอบจากสภาทองถ่ิน 
 ง.  จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 จ.  จัดทําระเบียบ  หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ฉ.  กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนา

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กทุกดานอยางตอเนื่อง 
 ช.  ควบคุม  กาํกับดูแลการดาํเนินงานของศูนยพัฒนาเดก็เล็กใหมีคุณภาพ

และถูกตองตามหลักวิชาการ 
 (2)  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
       ควรมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนินงานภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหเปนไปตามนโยบาย  และแผนงานที่วางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  และ
ดวยความเรียบรอย  เกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด 
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 (3)  ผูดูแลเด็ก  ควรมีบทบาทหนาที่  ดังนี้ 
  ก.  ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อใหเดก็มีความเจริญเติบโตมีพฒันาการ

ทุกดานตามวัย 
 ข.  สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรค  กลาวคือ 

ใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ  อารมณ  สังคม  และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน  โดยใหโอกาสเด็กเรียนรู
จากสิ่งของ  และผูคนที่อยูรอบขาง  ซ่ึงเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา  การเคลื่อนไหว  การเลน 
และการลงมือกระทํา  ดังนั้น  ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธกับเด็กดวยคําพูด  และกิริยาทาทางที่นุมนวล  ออนโยน  แสดงความรักความอบอุน
ตอเด็ก 

 ค.  สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต  พฤติกรรม  พัฒนาการตางๆ ของเด็ก 
เพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ  และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก  ซ่ึงจะนําไปสูการคนหาสาเหตุ 
และวิธีการแกไขไดทันทวงที 

 ง.  จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก
ทุกดาน  ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด  มีความปลอดภัย  และเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

 จ.  ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม  ผูปกครอง  และสมาชิก
ในครอบครัว  ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  ผูปกครอง
และสมาชิกในครอบครัว  เพื่อทราบถึงพฤติกรรม  พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว  และ
ตอเนื่อง 

 ฉ.  มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพใฝหาความรูและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ  ดังนี ้

 ก)  การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ  และทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง  
เชน  การศึกษาหาความรู  การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ  การติดตามความเปลี่ยนแปลง
ดานความรู  และเทคโนโลยีโดยอาศัยส่ือที่หลากหลาย  รวมทั้งการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ  การเขารวมเปนสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือขาย
สําหรับผูดูแลเด็ก  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก 

 ข)  การพัฒนาดานบุคลิกภาพ  เชน  การพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  
สังคม  จิตใจ  และจริยธรรม  โดยเนนการพัฒนาตนเอง  การรูจักตนเอง  และผูอ่ืน  การสื่อสาร  และ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
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 ช.  รูจักใชประโยชนจากแหลงขอมูล ความรู และเครือขายการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และแหลงขอมูลตางๆ 
ในชุมชน ดังนี้ 

 ก)  หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ)  กระทรวงแรงงาน  (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 
กระทรวงศึกษาธิการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
กระทรวงสาธารณสุข  (กรมอนามัย  กรมสุขภาพจิต)  กระทรวงวัฒนธรรม  (กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)  เปนตน 

 ข)  องคกรเอกชน สมาคม และมูลนิธิตาง  ๆเชน  สมาคม  วาย  ดับเบิลยูซี เอ 
มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินทร  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ  ในประเทศไทย
สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  (สอดย.)  องคการยูนิเซฟ  เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอ
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ  สหทัยมูลนิธิ  มูลนิธิดวงประทีป  เปนตน 

 ค)  แหลงขอมูลความรูในชุมชน  เชน  สถานีอนามัย  โรงพยาบาล 
สถานรับเลี้ยงเด็กในนิคมตางๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ)  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)  องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน  ศูนยส่ือประจํา
หมูบานของสํานักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนยบริการสาธารณสุข  ศูนยสงเคราะห
เด็กปฐมวัย  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน  (กรุงเทพมหานคร)  ขาราชการครู  หรือ
ขาราชการอื่นๆ ซ่ึงเปนผูทรงความรู  หรือที่เกษียณอายุแลว  เปนตน 

 (4)  ผูประกอบอาหาร  
        ควรมีบทบาทหนาที่ในการประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะถูกอนามัย 

และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  รวมทั้งการแตงกายสะอาดเรียบรอย  การจัดสถานที่เตรียมและ
ปรุงอาหาร  จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  และมีการจัดการขยะ
ถูกสุขลักษณะ 

 (5)  ผูทําความสะอาด  
       ควรมีบทบาทหนาที่ในการทําความสะอาด  ดูแลรักษาความเปนระเบียบ

เรียบรอย  ทั้งภายใน  และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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  3)  ดานรูปแบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 (1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
       ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งไดแก  บุคคล

ที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูแตงตั้งโดยกําหนดจํานวน

ตามความเหมาะสม  โดยจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ผูแทนกลุมองคกรประชาคม  ผูแทนผูปกครองผูแทนผูดูแลเด็ก  อยางละไมนอยกวา  
1  คน  โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการโดยตําแหนง 

 (2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย  
       มีนายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูที่นายกเทศมนตรี/

นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  เปนประธาน  ยกเวนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด
ที่รับถายโอนจากกรมการศาสนาใหเจาอาวาสหรือผูที่  เจาอาวาสมอบหมายเปนประธาน 

 (3)  การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล  
       เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  และมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

 (4)  ใหคณะกรรมการบรหิารศูนยพฒันาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        ทําหนาที่ประเมินผูดูแลเด็ก  ผูประกอบอาหาร  และผูทําความสะอาด 

ในดานความรู  ความสามารถใหเปนไปตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนด  และเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกตอไป 

 4)  ดานการบริหารจัดการ 
       พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พุทธศักราช 2542  ซ่ึงออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540  ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่  ซ่ึงรวมถึงการจัดการศึกษาดวย  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา  ก็ไดบัญญัติไวใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได  ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหการศึกษาปฐมวัย หรือกอนประถมศึกษา  เปนหนาที่
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนผูปกครองไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอม

ใหแกเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
  (1)  นโยบาย 
      จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (อายุ 3 – 5 ป)  ดวยความรวมมือของชุมชน

เพื่อกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม  และพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ
สติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย  และเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง 
และเปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

 (2)  เปาหมาย 
        องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการ  ระเบียบที่เกี่ยวของ  และดวยความรวมมือของประชาชน
ในชุมชนทองถ่ินนั้นๆ         

         (3)  วัตถุประสงค 
 ก.  เพื่อสงเสริม  และสนับสนุนใหเดก็ไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ  และ

ไดรับการฝกฝนพัฒนาตามวยัและเต็มตามศักยภาพ 
 ข.  เพื่อพัฒนาความพรอมของเด็กในทุกๆ ดานแบบองครวม  ตามหลัก

จิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ค.  เพื่อกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด  และพัฒนาความพรอมของ

เด็กกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา  ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู  และ
พัฒนาเด็กไดอยางถูกวิธี 
  ง.  เพื่อสงเสรมิ  สนับสนนุความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับชุมชน  ใหสามารถรวมกันวางแผน  และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได 

 จ.  เพื่อแบงเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองที่มีรายไดนอย
ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก  และเปนการกระจายโอกาสในการพฒันาความพรอม
สําหรับเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 

 ฉ.  เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปอยางเหมาะสมและ
มีคุณภาพ 
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 (4)  การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ควรมีสถานที่  อาคารและดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 ก.  สํารวจความตองการของชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ

สํารวจความตองการของชุมชนในประเด็นดังตอไปนี้ 
 ก)  ความตองการใหจัดตั้งศูนย 
 ข)  ความตองการในการสงเด็กเขาเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการ อายุ  3 – 5  ป  

ไมนอยกวา  20  คน ขึ้นไป 
 ค)  ความตองการใหศูนยจัดบริการ  ฯลฯ 

 ข.  รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา
มอบหมายใหผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจางที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งเปน

หัวหนาศูนยและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับผิดชอบ

การดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ค.  จัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และญัตติขอความเห็นชอบ

จากสภาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําเขาสู

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และจัดทําญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน
ตอไป  

 ง.  จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจ

อนุมัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ./เทศบาล/อบต.) กองชาง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุข  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 จ.  จัดทําระเบียบ/ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดวยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําระเบียบ หรือขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวา
ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของถือปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ฉ.  จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกาศใหสาธารณชนทราบ  

 ช.  การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมื่อจํานวนเด็กเล็กที่รับบริการ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน  หรือกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งแต  2  แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน 
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนผูพิจารณาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ใหพิจารณายุบเลิกหรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น  ตามความจําเปน  และเหมาะสม  โดยผาน
ความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก หรือ
รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลว  ใหรายงานจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 

 (5)  แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตองคํานึงถึงขอบขายของงาน

สายการบังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542  ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
โดยจะตองจัดใหมีการประเมินตนเองทุกป  เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้น  เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหการดูแล  และพัฒนาผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  ควรพิจารณาจัดแบงงานที่จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหครอบคลุมลักษณะงาน  ตอไปนี้ 

 ก.  งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 ข.  งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 ค.  งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
 ง.  งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน 
 จ.  งานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ 

 ทั้งนี้  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมีผูรับผิดชอบงานดังกลาวโดยแบง
และมอบหมายงานตามความถนัด  ความสามารถ  และลักษณะของงานที่ตองดําเนินการทั้ง  5  งาน 
อยางไรก็ตาม  ในการจัดแบงงานดังกลาวควรคํานึงถึงความพรอม  และศักยภาพของแตละศูนยฯ 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กอาจรวมลักษณะงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน

เปนงานกลุมเดียวกัน  และ/หรือรวมลักษณะงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  กับงานธุรการ 
การเงิน  พัสดุ  เปนกลุมงานเดียวกัน  เปนตน  การบริหารงานทั้ง  5  งาน  ใหมีคุณภาพมีแนวทาง 
การดําเนินงาน ดังนี้ 

 ก.  งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
  มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 ก)  สรรหา หรือจัดจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีจํานวนตามความจําเปนและสอดคลองกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชนหัวหนาศูนย 
ผูดูแลเด็ก  ผูประกอบอาหาร  ผูทําความสะอาด  โดยใชหลักเกณฑการสรรหาตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  ยกเวนกรณีศูนยอบรมเด็ก
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กอนเกณฑในวัด/มัสยิด  ใหคณะกรรมการบริหารศูนยวัด/มัสยิดเปนผูพิจารณาสรรหาและแจงให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดจาง 

 ข)  กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากร  และเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี ้

 (ก)  ผูดูแลเด็ก  จํานวนกําหนดเปนสัดสวนตอเด็กเล็ก 1 : 20  หากมีเศษ
ตั้งแต 10  คน ขึ้นไป  ใหเพิ่มผูดูแลเด็กอีก  1  คน 

 (ข)  ผูประกอบอาหารกําหนดจํานวนไดตามความจําเปน  เหมาะสม
ตามฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (ค)  ผูทําความสะอาดกําหนดจํานวนไดตามขนาดของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  คือ  ศูนยฯ ขนาดเล็ก  (จํานวนเด็กไมเกิน  200  คน)  มีอัตราไมเกิน  2  คน  ศูนยฯขนาดใหญ 
(จํานวนเด็กตั้งแต  200  คนขึ้นไป)  มีอัตราไมเกิน  4  คน  ตามฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 (ง)  กําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  สิทธิหรือสวสัดิการอื่น
ที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว  ดังนี้ 

 กก.  ผูที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 
4,640  บาท 

  กข.  ผูที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ
ผูที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา  5,260  บาท 

 กค.  ผูที่มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป 
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  หรือปริญญาทางการศึกษา  หรือทางวิชาชีพสาขาอืน่ๆ 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินรับรอง 

 กง.  ผูที่มีวุฒิการศึกษาตาม กก)  กข)  กค)  ตองมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา  2  ป  กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 
7,260  บาท 

 กจ.  สิทธิ  หรือสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
ใหกําหนดไปตามอัตราที่กฎหมายนั้นกําหนด 

 (จ)  กําหนดการจัดชั้นเรียนหองละไมเกิน  20  คน  หากมีเศษเกิน
10  คน  ใหจัดเพิ่มไดอีก  1  หอง 

 ค)  จัดทํางบประมาณคาใชจายดานบุคลากร  เชน  เงินเดือน  คาจาง
คาตอบแทนสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร 
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  ง)  กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 จ)  จัดทําระเบียบ ขอบังคับ และทะเบียนประวัติบุคลากร 
 ฉ)  นิเทศ  อบรม  และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ

ในหนาที่ความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
 ช)  บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานอื่นๆ ผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  และบุคลากรที่เกี่ยวของควรปฏิบัติตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว 

 ข.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว 

 ค.  งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรกําหนดไว 
         ง.  งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กดานการมีสวนรวมและการสนับสนนุจากชุมชน 

 จ.  งานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ  มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ก)  งานพัสดุ  เปนการจัดทํา  จัดซื้อ  จัดหาและจําหนายทะเบียนพัสดุ

รวมทั้งเสนอความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
 ข)  งานธุรการ  และสารบรรณ  ไดแก  การจัดทําขอมูลสถิติ  จัดทํา

ทะเบียนหนังสือ รับ-สง  การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร  การจัดทําประกาศและคําสั่ง  การจัดทํา
ทะเบียนนักเรียน  การรับสมัครนักเรียน 

 ค)  งานการเงิน  ไดแก  การจัดทํางบประมาณ  การทําบัญชีการเงิน
การเบิกจายเงิน ซ่ึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ - จายตามระเบียบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (6)  ใหสํานัก/กองการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       เปนหนวยงานซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามนโยบาย  ระเบียบ  และมาตรฐานที่กําหนด
สําหรับการจัดเก็บคาใชจายจากผูปกครองใหอนุโลมใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินบํารุงการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด  และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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  5)  กรณีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอน 
     จากสวนราชการตางๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการบริหาร

และดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดในมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสวนที่เกี่ยวของ  ขางตน 
 อาจสรุปไดวา  มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวของกับ

คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของบุคลากรตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ครูผูดูแลเด็ก  และการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2.3.2  มาตรฐานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 1)  ดานอาคารสถานที่ 
 (1)  ที่ตั้ง  สถานที่ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ควรอยูในพื้นที่ซ่ึงมีขนาดเหมาะสม  และ

ตองไมอยูในพื้นที่  ซ่ึงอาจเสี่ยงตออันตราย  ไดแก  บริเวณขนถายแกส  น้ํามัน  สารเคมี  หรือสารพิษ
มลภาวะทางอากาศ  แสง  และเสียงที่มากเกินควร หากไมสามารถหลีกเล่ียงได  ตองมีมาตรการปองกนั
ภาวะอุบัติภัยตางๆ ตามมาตรฐานความจําเปน  และเหมาะสม 

 (2)  จํานวนชัน้ของอาคาร  ตัวอาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ควรมีจํานวนชัน้ไมเกนิ 
2  ช้ัน  นับจากพื้น  หากสูงเกินกวา  2  ช้ัน  ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ตามความเหมาะสม  และความสูงของตัวหอง  ไมควรนอยกวา  2.40  เมตร  นับจากพืน้ถึงเพดาน 

 (3)  ทางเขา-ออก  และประตูหนาตาง  ทางเขา - ออกจากตัวอาคาร  ตองมี
ความเหมาะสม  สามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากตัวอาคารไดสะดวก  หากเกิดอุบัติภัยหรือ
เหตุรายแรงใดๆ ขึ้น  โดยอยางนอยตองมีทางเขา - ออก  2  ทาง  และแตละทางนั้น  ควรมีความกวาง
ประมาณ  80  เซนติเมตร 

 (4)  ประตู - หนาตาง  ตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานไดดี  มีขนาด  และ
จํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของหอง  และความสูงของหนาตาง ควรอยูที่ประมาณ  80.00  เซนติเมตร  
นับจากพื้นใหเด็กมองเห็นสิ่งแวดลอมไดกวางและชัดเจน นอกจากนี้  บริเวณประตู - หนาตาง 
ไมควรมีส่ิงกีดขวางใดๆ มาปดกั้นชองทางลม  และแสงสวาง 

 (5)  พื้นที่ใชสอย  ตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย  และ
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก  เชน  การเลน  การเรียนรู  การรับประทานอาหาร  
และการนอน  โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร  หองสวม  และที่พักของเด็กปวย  
โดยเฉลี่ยประมาณ  2.00  ตารางเมตร  ตอเด็ก  1  คน  นอกจากนี้พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
อาจจัดแยกเปนหองเฉพาะ  หรือจัดรวมเปนหองอเนกประสงคที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
โดยใชพื้นที่เดียวกันแตตางเวลา  และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ  หรือยายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม  
และขอจํากัดของพื้นที่  ดังนี้ 
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 ก.  บริเวณพื้นที่สําหรับการนอน  ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก 
อากาศถายเทไดสะดวก  และอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก  มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ  
2.00 ตารางเมตร  ตอเด็ก  1  คน  โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ  ดังนี้ 

 ก)  จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี  ปลอดโปรง  ไมมีเสียงรบกวน  และ
แสงสวางไมจาเกินไป 

  ข)  อุปกรณเครื่องนอนตางๆ มีความสะอาด  โดยนําไปปดฝุน  ตากแดด
อยางนอยสัปดาหละ  1  ครั้ง 

 ค)  จัดแยกเครื่องนอน  หมอน  ผาหม  สําหรับเด็กแตละคน  โดยเขียน
หรือปกชื่อไว ไมใชรวมกัน  เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 

 ง)  หมั่นตรวจตราดูแลไมใหมีสัตว  หรือแมลงตางๆ มารบกวน  ในบริเวณ
พื้นที่สําหรับการนอน 

 ข.  บริเวณพื้นที่สําหรับการเลนและพัฒนาเด็ก  ควรออกแบบใหมีพื้นที่
สําหรับการเรียนรูรวมกลุมและแยกกลุมยอยในกิจกรรมการเรียนรูอิสระ  การเลนสรางสรรคหรือ
การอานหนังสือ  เลนตอแทงไมที่ตองการมุมเงียบ  และมีพื้นที่สําหรับการเลนที่เลอะหรือเปยก
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลัก  โดยมีวัสดุอุปกรณที่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  และ
มีอุปกรณ  หรือเครื่องเลนที่สงเสริมพัฒนาการ  และการเรียนรูของเด็ก 

 ค.  บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร  ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก 
มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก มีแสงสวางพอเหมาะ  มีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอ  และเหมาะสมกับ
จํานวนเด็ก  ทั้งนี้  บริเวณหองอาหาร  โตะ  เกาอ้ี  ที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร  ตองทําความสะอาด
อยางสม่ําเสมอ  และควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก  มีสภาพแข็งแรง 
และใชงานไดดี 

 ง.  บริเวณที่พักเด็กปวย  ตองแยกเปนสัดสวน  มีอุปกรณปฐมพยาบาล  
ตูยาเครื่องเวชภัณฑที่จําเปน  และเด็กตองอยูในสายตาของผูดูแลตลอดเวลา  กรณีไมสามารถ
จัดหองพักเด็กปวยเปนการเฉพาะได  ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม
 จ.  บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัว  ตองแยกหางจากบริเวณพื้นที่
สําหรับเด็กพอสมควร  และมีเครื่องใชที่จําเปน  รวมทั้งที่ลาง  และเก็บภาชนะเครื่องใชตางๆ 
ที่ถูกสุขลักษณะ  โดยเนนเรื่องความสะอาด  และความปลอดภัยเปนหลัก 

 ฉ.  บริเวณพื้นที่สําหรับใชทําความสะอาดตัวเด็ก  ตองจัดใหมีบริเวณที่ใช
สําหรับทําความสะอาดตัวเด็ก  และมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร  อยางนอยตองมีที่ลางมือและ
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แปรงฟน  ในขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  ในกรณีที่มีหองอาบน้ํา  จะตองมี
แสงสวางเพียงพอ  มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก  และพื้นไมล่ืน 

 ช.  หองสวมสําหรับเด็ก  ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก  โดยเฉล่ีย  1  แหง
ตอเด็ก  10 - 12  คน  โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก  โดยมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นไดงาย
มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมล่ืน  หากมีประตู  จะตองไมใสกลอน  หรือ
กุญแจ  และมีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก  และไมควรไกลจากหองพัฒนาเด็ก
หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร  จะตองไมตั้งอยูในที่ลับตาคน  กรณีที่ไมสามารถทําหองสวม
สําหรับเด็กเปนการเฉพาะได  อาจดัดแปลงหองสวมที่มีอยูแลวใหเหมาะสม  และปลอดภัยสําหรับเด็ก 

 ซ.  หองอเนกประสงค  สําหรับใชจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก  การรับประทานอาหาร 
หรือการนอน  คํานึงถึงความสะอาด  และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
หากเปนอาคารชั้นเดียวตองมีฝาใตหลังคา  หากเปนอาคารที่มีมากกวา  1  ช้ัน  ควรจัดใหช้ันบนสุด 
มีฝาใตหลังคา  โดยมีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา  2.40  เมตร  แตกรณีที่มีความสูงเกินกวา
2.40  เมตร  อาจไมมีฝาใตเพดานก็ได 

 ฌ.  บริเวณพื้นที่เก็บส่ิงปฏิกูล  จะตองมีพื้นที่เก็บส่ิงปฏิกูลท้ังภายใน  และ
ภายนอกตัวอาคาร  โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ  ถูกสุขลักษณะ  และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  
สวนบันได  ควรมีความกวางแตละชวง  ไมนอยกวา  1.00  เมตร  ลูกตั้งของบันได  สูงไมเกิน  17.50 
เซนติเมตร  ลูกนอนกวางไมนอยกวา  20.00  เซนติเมตร  บันไดทุกขั้นมีราวและลูกกรงไมนอยกวา 
90.00  เซนติเมตร  มีราวเตี้ย  เหมาะสําหรับเด็กไดเกาะขึ้นบันได  และระยะหางของลูกกรง  ตองไมเกิน  
17.00  เซนติเมตร  เครื่องใชเฟอรนิเจอรควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
ใหเด็กสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กเปนสําคัญ 

  2)  ดานสิ่งแวดลอม 
 (1)  ภายในอาคาร 

 ก.  แสงสวาง  ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ  สม่ําเสมอทั่วทั้งหอง 
เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก  เชน  มีแสงสวางเพียงพอ  ในการอานหนังสือ
ไดอยางสบายตา  เปนตนไมควรใหเด็กอยูในหองที่ใชแสงสวางจากไฟฟาตอเนื่องนานกวา  2-3  ช่ัวโมง 
เพราะจะทําใหเกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก  

 ข.  เสียง  เสียงตองอยูในระดับที่ไมดังเกินไป  (ระหวาง 60 – 80  เดซิเบล) 
อาคารควรจะตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับเสียงเหมาะสม   
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 ค.  การถายเทอากาศ  ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก  โดยมีพื้นที่ของหนาตาง 
ประตู  และชองลมรวมกันแลวไมนอยกวา  รอยละ 20  ของพื้นที่หอง  กรณีที่เปนหองกระจกหรือ
อยูในบริเวณโรงงานที่มีมลพิษ  ตองติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอยางเหมาะสม 
สําหรับบริเวณที่มีเด็กอยูตองเปนเขตปลอดบุหร่ี 

 ง.  สภาพพื้นที่ภายในอาคาร  ตองไมลื่น  และไมชื้นแฉะ  ควรเปนพื้นไม 
หรือปูดวยวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

 (2)  ภายนอกอาคาร 
 ก.  ร้ัว   ควรมีร้ัวกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก และ

ควรมีทางเขา – ออกไมนอยกวา  2  ทาง  กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  2.00  เมตร 
 ข.  สภาพแวดลอมและมลภาวะ   ควรมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  

ถูกสุขลักษณะ  และควรตั้งอยูหางจากแหลงอบายมุข  ฝุนละออง  กลิ่น  หรือเสียงที่รบกวน  
มีการจัดระบบสุขาภิบาล  การระบายน้ํา  การระบายอากาศ  และการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหเหมาะสม 
ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ  หรือแพรเชื้อโรคโดยเฉพาะควรกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

 ค.  พื้นที่เลนกลางแจง  ตองมีพื้นที่เลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอยกวา  2.00 
ตารางเมตร  ตอจํานวนเด็ก  1  คน  โดยจัดใหมีเครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัย และมีพอสมควรกับ
จํานวนเด็ก  ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีที่เลนกลางแจงเปนการเฉพาะ  หรือในสถานที่อื่นๆ ได 
ก็ควรปรับใชในบริเวณที่รมแทน  โดยมีพื้นที่ตามเกณฑกําหนดหรืออาจจัดจะกิจกรรมกลางแจง
สําหรับเด็กในสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม  เชน  ในบริเวณวัด  หรือในสวนสาธารณะ  เปนตน 
โดยตองใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกลางแจงอยางนอย  1  ช่ัวโมง  ในแตละวัน  

 ง.  ระเบียง  ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา  1.50  เมตร  และ
หากมีที่นั่งตามระเบียงดวย  ระเบียงตองกวางไมนอยกวา  1.75  เมตร  ขอบระเบียงตองสูงจากที่นั่ง
ไมนอยกวา  70.00  เซนติเมตร  นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน  แข็งแรง  และสภาพการใชงาน
ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กดวย 

 3)  ดานความปลอดภัย 
 (1)  มาตรการปองกันความปลอดภัย 

  ก.  ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภยั หรือเครื่องตัดไฟ
ภายในบริเวณอาคาร 

 ข.  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอยางนอย  1  เครื่อง  ในแตละชั้นของอาคาร 
 ค.  ติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา  1.50  เมตร  ถาติดตั้งต่าํกวา

ที่กําหนด จะตองมีฝาปดครอบ เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง
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 ง.  หลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณตางๆ ซ่ึงทําดวยวัสดุที่แตกหักงาย
หรือแหลมคม  หากเปนไม  ตองไมมีเส้ียนไม  หรือเหล่ียมคม 

 จ.  จัดใหมีตูเก็บยา  และเครื่องเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล  วางไว
อยูในที่สูง สะดวกตอการหยิบใช และเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก 

 ฉ.  ใชวัสดุกันล่ืน  ในบริเวณหองน้ํา-หองสวม และเก็บสารจําพวกเคมี หรือ
น้ํายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย  ใหพนมือเด็ก 

 ช.  ไมมีหลุม  หรือบอน้ํา  ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัว
อาคาร  รวมทั้งไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม 

 ซ.  มีระบบการล็อคประตูในการเขา – ออกนอกบริเวณอาคาร  สําหรับเจาหนาที่
เปด - ปดได  ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกไวที่หนาประตู  สําหรับหองครัว  และที่ประกอบอาหาร  
ควรมีประตูเปด – ปด  ที่ปลอดภัย  เด็กเขาไปไมได 

 ฌ.  ติดตั้งอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค   และมีมาตรการปองกัน
ดานสุขอนามัย 

 ญ.  มีตู  หรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณ  และส่ือการเรียนรูที่แข็งแรง  มั่นคงสําหรับ
วัสดุอุปกรณที่อาจเปนอันตรายตอเด็กนั้น  ควรจัดแยกใหพนมือเด็ก 

 ช.  เครื่องใชเฟอรนิเจอร  ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยใหเด็กสามารถใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง 

 (2)  มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน 
  ก.  มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัยอยางสม่ําเสมอไมนอยกวาปละ

1  คร้ัง 
 ข.  มีการฝกอบรมบุคลากร  ในเนื้อหาดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน

การปองกันอบุัติภัย  และความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก 
 ค.  มีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตางๆ เชน  สถานีตํารวจ

หนวยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาล  ไวเพือ่ติดตอไดอยางทันทวงท ี กรณีเกดิเหตกุารณ    
คับขัน  หรือจําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก  และควรมีอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชสําหรับ
การปฐมพยาบาลติดประจําไวในทีเ่ปดเผย 

 ง.  มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ  และพัฒนาการของเด็กประจาํไว  กรณี
อาจตองพาเดก็ไปพบแพทย 
 อาจสรุปไดวา  มาตรฐานดานอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  และความปลอดภัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวของกับ  3  ดาน  คือ  ดานอาคารสถานที่  เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่ของ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ที่ตั้ง  จํานวนชั้นของอาคาร  ทางเขา – ออก  และประตูหนาตาง  ตลอดจนพื้นที่
ใชสอยอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม  เปนมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร   
เชน  แสงสวาง  เสียง  การถายเทอากาศ  รั้ว  สภาพแวดลอมและมลภาวะ  ดานความปลอดภัย   
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย  เชน  การกําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย  และ
มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน   

 2.3.3   มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและ

การใหการศึกษาไปพรอมๆ กัน  เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และ
สติปญญา  ตามวัย  และความสามารถของแตละบุคคล  โดยมีจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน  ดังนี้ 

1)  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 (1)  รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
  (2)  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและ

ประสานสัมพันธกัน 
 (3)  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข 
 (4)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจติใจที่ดีงาม 
 (5)  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกําลังกาย 
  (6)  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
 (7)  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม และความเปนไทย 
 (8)  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
 (9)  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 (10)  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
 (11)  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 (12)  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

 2)  คุณลักษณะตามวัย  เปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ 
เมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ซ่ึงคุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก  มีดังนี ้

 (1)  พัฒนาการดานรางกาย 
 ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได รับลูกบอลดวยมือและลําตัว

ไดเดินขึ้นบันไดสลับเทาได  เขียนรูปวงกลมตามแบบได  ใชกรรไกรมือเดียวได  เปนตน 
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 ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได  รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง
เดินขึ้น-ลงบันไดสลับเทาได  ตัดกระดาษเปนเสนตรงได  เขียนรูปสี่เหล่ียมตามแบบไดกระฉับกระเฉง
ไมชอบอยูเฉย เปนตน 

 ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได  รับลูกบอล
ที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง ขึ้น -ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว  เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได  ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด  ใชกลามเนื้อเล็กไดดี  เชน  ติดกระดุม  ผูกเชือก
รองเทา ฯลฯ 

 (2)  พัฒนาการดานอารมณ  และจิตใจ 
 ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  แสดงอารมณตามความรูสึก  ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจ

และไดรับคําชม กลัวการพลัดพรากจากผูเล้ียง เปนตน 
 ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ

เร่ิมรูจักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง  และผูอ่ืน  ชอบทาทายผูใหญ  ตองการใหมีคนฟง 
คนสนใจ  เปนตน 

 ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน  ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง  เปนตน 

 (3)  พัฒนาการดานสังคม 
 ก.  อาย ุ 3  ป  ไดแก  รับประทานอาหารไดดวยตนเอง  ชอบเลนแบบคูขนาน

(เลนของชนิดเดียวกัน  แตตางคนตางเลน)  เลนสมมติได  รูจักรอคอย  เปนตน 
 ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  แตงตัวไดดวยตนเอง ไปหองสวมไดเอง  เลนรวมกับ

คนอื่นได  รอคอยตามลําดับกอน - หลัง  แบงของใหคนอื่น  เก็บของเลนเขาที่ได  เปนตน 
 ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง  เลนหรือทํางาน

โดยมีจุดมุงหมาย  รวมกับผูอ่ืนไดผูใหญรูจักไหว ทําความเคารพ  รูจักขอบคุณเมื่อรับของจากผูใหญ  
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  เปนตน 

 (4)  พัฒนาการดานสติปญญา 
 ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  สํารวจสิ่งตางๆ ที่เหมือนกัน  และตางกันได  บอกชื่อ

ของตนเองได  ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา  สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ ได  สนใจ
นิทานและเรื่องราวตางๆ รองเพลง  ทองคํากลอน  คําคลองจองตางๆ และแสดงทาเลียนแบบไดรูจัก
ใชคําถาม “อะไร”  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงายๆ เปนตน 

 ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  จําแนกสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ได  บอกชื่อ
และนามสกุลของตนเองได  พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ  สนทนาโตตอบ/
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เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง  สรางผลงานตามความคิดตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นรูจัก
ใชคําถาม “ทําไม”  เปนตน 

 ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  บอกความแตกตางของกลิ่น  สี  เสียง  รส  รูปราง  
จัดหมวดหมูส่ิงของได  บอกช่ือ - สกุล  อายุตนเองได  พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง  สนทนา
โตตอบ – เลาเรื่องได  สรางผลงานตามความคิดตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น  เร่ิมเขาใจสิ่งที่เปน
นามธรรม  นับปากเปลาไดถึง  20  เปนตน 

 3)  การจัดประสบการณ  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ 3 – 5 ป  
(ไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน)  เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง 
เกิดความรูทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม 
และสติปญญา  โดยมีหลักการ  และแนวทางการจัดประสบการณ  ดังนี้ 

 (1)  หลักการจัดประสบการณ 
 ก.  จัดประสบการณการเลน  และการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมและ

อยางตอเนื่อง 
 ข.  เนนเด็กเปนสําคัญ  สนองความตองการ  ความสนใจ  ความแตกตาง

ระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู 
 ค.  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและ

ผลผลิต 
 ง.  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง  และ

เปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ 
จ.  ใหผูปกครองและชุมชน  มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

 (2)  แนวทางการจัดประสบการณ 
 ก.  จัดประสบการณสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ  คือ  เหมาะสมกบัอาย ุ

วุฒิภาวะ  และระดับพัฒนาการ  เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ข.  จัดประสบการณสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้  คือ

เด็กไดลงมือกระทํา  เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง  5  ได  เคล่ือนไหว  สํารวจ  เลน  สังเกต  สืบคน
ทดลอง  และคิดแกปญหาไดดวยตนเอง 

 ค.  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ  คือ  บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู 

 ง.  จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่มคิด  วางแผน  ตัดสินใจ  ลงมือกระทํา
และนําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน  อํานวยความสะดวก  และเรียนรูรวมกับเด็ก 
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 จ.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับเด็กอื่นกับผูใหญ  ภายใต
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  บรรยากาศที่อบอุนมีความสุข  และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือ
ในลักษณะตางๆ กัน 

 ฉ.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย  และอยูในวิถีชีวิตของเดก็ 

 ช.  จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  และทักษะการใช
ชีวิตประจําวัน  ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 ซ.  จัดประสบการณทั้งในลักษณะทีว่างแผนไวลวงหนา  และแผนทีเ่กดิขึ้น
ในสภาพจริง  โดยไมไดคาดการณไว 

 ฌ.  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ  ทั้งการวางแผน 
สนับสนุน  ส่ือการสอน  การเขารวมกิจกรรม  และการประเมินพัฒนาการ 

 ญ.  จัดทําสารนิทัศน  ดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก  เปนรายบคุคล  นํามาไตรตรอง  และใชใหเปนประโยชนตอการพฒันาเด็ก  และ
การวิจยัในชัน้เรียน 

 (3)  การจัดกิจกรรมประจําวัน   กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป สามารถนาํมา
จัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบซึ่งเปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละ

วันจะทํากิจกรรมอะไร  เมื่อใดและอยางไร  การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขาย
ของกิจกรรมประจําวัน  ดังนี้ 

 ก.  หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 
  ก)  กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

วัยของเด็กในแตละวัน 
 ข)  กิจกรรมที่ตองใชความคิด  ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ  ไมควรใช

เวลาตอเนื่องนานเกินกวา  20  นาที 
 ค)  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี  เชน  การเลนตามมุม  การเลน

กลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ  40 - 60  นาที 
 ง)  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหองกิจกรรม

ที่ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก  กิจกรรมที่เปนรายบุคคล  กลุมยอยและกลุมใหญกิจกรรมที่เด็ก
เปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม  และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลังจัดใหครบทุกประเภท  ทั้งนี้
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กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก  เพื่อเด็กจะได
ไมเหนื่อยเกินไป 

 ข.  ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน 
  การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน  มีความครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

 ก)  การพัฒนากลามเนื้อใหญ  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรง
ของกลามเนื้อใหญ  การเคลื่อนไหว  และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม
โดยใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง  เลนเครื่องเลนสนาม  เคล่ือนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี 

 ข)  การพัฒนากลามเนื้อเล็ก  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรง

ของกลามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธระหวางมือและตา  จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็ก
ไดเลนเครื่องเลนสัมผัส  เลนเกม  ตอภาพ  ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย  หยิบจับชอนสอม 
ใชอุปกรณศิลปะ  เชน  สีเทียน  กรรไกร  พูกัน  ดินเหนียว ฯลฯ 

 ค)  การพัฒนาอารมณ  จิตใจ  และปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  
เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  มีความเชื่อมั่น  กลาแสดงออก  มีวินัยในตนเอง 
รับผิดชอบ ซ่ือสัตยประหยัด  เมตตากรุณา  เอื้อเฟอ  แบงปน  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่นับถือ  จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก  
ไดรับการตอบสนองตามความตองการ  ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดเวลา
ที่โอกาสเอื้ออํานวย 

 ง)  การพัฒนาสังคมนิสัย  เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออก
อยางเหมาะสม  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน 
มีนิสัยรักการทํางาน  รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน  จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ  เชน  รับประทานอาหาร  พักผอนนอนหลับ  ขับถาย  ทําความสะอาด
รางกาย  เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม  เก็บของเขาที่เมื่อเลน
หรือทํางานเสร็จ ฯลฯ 

 จ)  การพัฒนาการคิด  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด  สังเกต
จําแนก เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู  เรียงลําดับเหตุการณ  แกปญหา  จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก  คนควาจากแหลง  ขอมูลตางๆ ทดลอง 
ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร  หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย 
ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุมยอยกลุมใหญ  หรือรายบุคคล
 ฉ)  การพัฒนาภาษา  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสารถายทอด
ความรูสึก  ความนึกคิด  ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ  จึงควรจัดกิจกรรม
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ทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน
และบุคลากรที่แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรม
ทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ 

 ช)  การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค  เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว
โดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ  ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ  ใหประดิษฐ
ส่ิงตางๆ อยางอิสระตามความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็ก  เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนน้ํา 
เลนทราย  เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน  แทงไม  รูปทรงตางๆ ฯลฯ 
   4)  โภชนาการสําหรับเด็ก   เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย สงผล
ตอการเจริญเตบิโตของเด็กตามพัฒนาการ ควรสงเสริมใหเด็กไดรับสารอาหารครบ 5 หมู ไดแก 

 หมูที่ 1 เนื้อสัตว ไดแก เนื้อสัตวตางๆ เชน หมู วัวเปด ไก กุง ปลา เครื่องใน 
เชน ตับปอด หัวใจ ไขตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหงตางๆ เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และอาหารที่ทําจาก
ถ่ัว นมและผลิตภัณฑจากนมชวยเสริมสรางและซอมแซมรางกายสวนที่สึกหรอ เครื่องในชวยสราง
และบํารุงโลหิตนมชวยสรางกระดูกและฟน เนื้อสัตว  ประเภทอาหารทะเลชวยปองกันโรคคอพอก   
เด็กอยูในวัยเจริญเติบโตตองการอาหารหมูนี้มาก 

 หมูที่ 2 ขาว แปง ไดแก ขาวตางๆ เชน ขาวเจา  ขาวเหนียว แปงตางๆ เชนแปง
ขาวเจา แปงมันสําปะหลังและอาหารที่ทําจากแปง เชนกวยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ขนมปง หัวเผือก 
มันตาง ๆ ใหกําลังงานและความอบอุนแกรางกาย ทําใหมีแรงเคลื่อนไหว ทํางานได 

 หมูที่ 3 ผักใบเขียว  เหลือง  ไดแก  ผักใบเขียวเหลืองและผักเปนหัวตางๆ เชน 
ผักบุง คะนา ตําลึง ฟกทอง กระหล่ําปลี มะเขือตาง ๆ บํารุงสุขภาพทั่วไปใหแข็งแรง บํารุงสุขภาพ
ของผิวหนัง นัยนตา เหงือกและฟน สรางและบํารุงโลหิต ชวยใหรางกายใชประโยชนจากอาหารอื่น
ไดเต็มที่ และมีเสนใยเปนกาก  ชวยใหการขับถายสะดวก 

 หมูที่ 4 ผลไมตางๆ ไดแก ผลไมสดตางๆ เชน  มะละกอ กลวย สม มะมวง ฝร่ัง
สับปะรด  ชวยบํารุงสุขภาพ และปองกันโรคตางๆชวย  ใหรางกายสดชื่น บํารุงสุขภาพของผิวหนัง
นัยนตา เหงือก และฟน 

 หมูที่ 5 ไขมันจากสัตว และพืช  ไดแก ไขมันจากสัตว เชน มันหมู  มันไก 
ไขมันจากพืช เชน น้ํามันถ่ัว  น้ํามันงา กะทิ  อาหารหมูนี้ใหพลังงานสูงและใหความอบอุนแกรางกาย 
ทําใหมีกําลังเคลื่อนไหวทํางานได เปนตัวชวยละลายวิตามินหลายชนิดเพื่อการดูดซึมและนําไปใช
ประโยชน    
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 อาจสรุปไดวา  มาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ของเด็กที่พึงประสงค  12  ประการ  คุณลักษณะตามวัย  (ดานรางกาย  ดานอารมณ - จิตใจ  ดานสังคม
และดานสติปญญา)  การจัดประสบการณ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก   
 2.3.4  มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

       แนวทางการดําเนินงานดานมาตรฐานการมีสวนรวม  และสนับสนุนจากชุมชน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ควรดําเนินการตามแนวทางตางๆ ดังนี้ 

 1)  จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบ  ช้ีนําใหเห็นประโยชนและความจําเปน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาเตรียมความพรอมของเด็ก  และชักชวนใหชุมชน
มีสวนรวมบริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ 

 2)  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ตนแบบเปนระยะ  ๆเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางศูนยฯ กบัชมุชนอยางตอเนือ่ง  การใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  ศิลปะพื้นบาน  รวมจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจและความผูกพันที่ดีตอกันระหวางศูนยฯ และชุมชน
 3)  มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบใหประชาชน  และหนวยงานตางๆ รับทราบ  เพื่อที่จะมีผูเขามาชวยเหลือดานตางๆ ได
โดยการประชาสัมพันธอาจทําไดหลายรูปแบบ  เชน  จัดทําเอกสาร  คูมือแผนพับ  การออกไปเยี่ยม
บานเด็ก ฯลฯ 

 4)  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น  การใหขอมูลขาวสาร
ดานการมีสวนรวมของชุมชน  สถาบันตางๆ ของชุมชน  เชน  สถาบันทางศาสนา  สถาบันครอบครัว 
เปนตน 

 5)  จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อเปนการระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน  เพื่อมาสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน   
ดังนี้ 

 (1)  การสมทบหรือการอดุหนนุงบประมาณกองทุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (2)  การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
 (3)  การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองคการ

ภาครฐัอ่ืน 
 (4)  การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน  องคกรการกุศล  มูลนิธิ  หรือ

มีผูอุทิศให 
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    6)  จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในทองถ่ินและชุมชน  เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทิศทาง  และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ  ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือ
และการสนับสนุนจากชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กที่จะเขามามีบทบาท  และ
มีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ 

  7)  จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ 
ในลักษณะไตรภาคี  3  ฝาย  จากภาคสวนตางๆ คือ  ภาคประชาชน  หรือผูแทนชุมชนในทองถ่ิน 
หนวยงานผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ  และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงกํากับดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของศูนยฯ 
  อาจสรุปไดวา  มาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเกี่ยวของกับการประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน  และความจําเปนของ
การดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  การจัดใหมีกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  รวมถึงการเขามามีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถ่ิน   
 

2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 
 2.4.1  ความหมาย 
 ความคาดหวังเปนการคาดการณถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น  จากเหตุการณหรือการกระทํา

ของตนเองในลักษณะที่วาใครทําอยางไรก็ควรจะไดรับผลอยางนั้น  ซ่ึงบทบาทที่คาดหวังนี้จะออกมา
ในรูปของการกระทําที่บุคคลวาควรทําตามสิทธิหรือหนาที่ในตําแหนงนั้นๆ ที่ตนครอบครอง
อยูในชีวิตจริง  ส่ิงที่คาดหวังไวจะเปนสิ่งเราที่ทําใหคนเราเกิดการตื่นตัวได 

 วราภรณ  วิธานธรรม  (2533, หนา 11)  กลาววา  ความคาดหวังเปนความมุงหวังหรือ
คาดหวังถึงส่ิงหนึ่งส่ิงใดวาควรจะเกิดขึน้  โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ความจําเปนตามสมควร 

 พนิดา  คํายุ  (2538,  หนา 11)  ไดใหความหมายของความคาดหวังวา  ความคาดหวัง
เปนความตองการ  ความรูสึก  ความคิดอยางมีวิจารณญาณของบุคคลในการคาดคะเน  หรือคาดการณ
ลวงหนาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีงามวา  ควรจะเปนหรือควรจะเกิดในอนาคตตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ  และความหวังนี้จะถูกตองมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล
 วิศิษฎ  วิเศษเธียรกุล  (2541, หนา 8)  ใหความหมายของความคาดหวังวา  เปนสภาวะทางจิต
ที่เปนความรูสึกนึกคิด  หรือเปนความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณ
ลวงหนาตอบางสิ่งบางอยาง  วาควรจะมี  ควรเปนเปน หรือควรจะเกิดขึ้น 
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 จันทรา  จันทรสุขสวัสดิ์  (2546, หนา 11)  ใหความหมายของความคาดหวังวา  เปนสิ่งที่บุคคล
มุงหวังหรือคาดคะเนในการกระทําส่ิงใดสิง่หนึ่งใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนาใหเปนไป 

 วรรณา  ปนสมสกุล  (2548, หนา 14)  ใหความหมายวา  ความคาดหวัง  หมายถึง  ความคิด
หรือความตองการ  การคาดคะเน  การคาดการณไวลวงหนาทั้งในทางที่ดี  หรือไมดีตอเหตุการณที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคต  ตามความเหมาะสมของสถานการณจากประสบการณที่ผานมาของบุคคล 

 ความคาดหวังตามพจนานุกรมของออกซฟอรด  (Oxford  University, 1978, p. 269;  
อางถึงใน นภิา  นนัทประยูร, 2550, หนา 14)  ไดใหความหมายของความคาดหวังไววา  ความคาดหวัง
เปนสภาวะทางจิตซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดอยางมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดการณลวงหนา

ตอบางสิ่งบางอยาง  วาควรจะมี  ควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้น 
 ฟน  (Fin, 1987; อางถึงใน  บุญเพ็ญ  พรเทพเกษมสันต, 2545, หนา 42)  กลาววา  

ความคาดหวังวา  หมายถึง  การประเมินคาบุคคลหรือตนเองดวยจิตรูสํานึกและจิตใตสํานึกความคาดหวัง
จึงเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมที่จะมีตอบุคคลที่ตนคาดหวัง  หรือตอตนเองในลักษณะที่คนคิดวา
ถูกตอง 

  เวบสเตอร  (Webster, 1994, p. 478)  ใหความหมายของความคาดหวังวา  การคาดการณ
อนาคตในสิ่งที่ดี  โดยที่ความคาดหวังนั้นอาจจะเปนการคาดการณอนาคตในสิ่งที่ดีหรือไมดีก็ได 

 อาจสรุปไดวา  ความคาดหวัง  หมายถึง  ส่ิงที่มุงหวังโดยการคาดการณ  หรือการคาดคะเน
ตามความคิด  ความตองการของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่คาดหวังผลในอนาคตโดยใชประสบการณ
เปนองคประกอบ 

 2.4.2  แนวคิดทฤษฎี 
  ทฤษฎีความคาดหวังของวูรม  (Vroom’s Expectancy  Theory)  ไดทํานายวาบุคคล
จะรวมกิจกรรมที่เขาคาดหวังวาจะไดรับส่ิงตางๆ ตามที่ปรารถนา  เขาไดช้ีใหเห็นวาการจูงใจขึน้อยูกบั
การคาดหวังของบุคคลตอผลที่จะเกิดขึ้น  (พยอม  วงศสารศรี, 2542, หนา  217)  วรูมไดใหความสาํคญั
ตอการคาดหวังโดยใชปจจัยหลัก  คือ  ความคาดหวัง  ความพอใจ  ผลลัพธและสื่อกลางโดยแบงเปน
รายละเอียด  ดังนี้  (วิชัย  โถสุวรรณจินดา,  2535, หนา 67-69) 

1)  ความคาดหวัง  คือ  ความเชื่อเกี่ยวกับความนาจะเปนที่พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
จะกอใหเกิดผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะความมากนอยของความเชื่อจะอยูในชวง 0 ถึง 1    
ถา 0 คือ ไมเชื่อเลยวาจะมีส่ิงที่คาดหวังเกิดขึ้น  ถา 1  คือมีความแนใจวาจะมีผลที่คาดหวังเกิดขึ้นแน 

2)  ความพอใจ  คือ  ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับความตองการของบุคคล  ถาผลนั้น
ตรงกับความตองการของบุคคล  ความพอใจนั้นจะเปนบวก  แตถาผลไมตรงกับความตองการของเขา
ความพอใจนั้นจะเปนลบ 
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3)  ผลลัพธ  คือ  ผลที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมีผลลัพธ
ระดับที่หนึ่ง  ซ่ึงเกิดจากการใชความหมายหรือการมีพฤติกรรมโดยตรง  และผลลัพธระดับที่สอง  
ซ่ึงเปนผลที่เกิดตอเนื่องจากพฤติกรรมนั้น 

4)  ส่ือกลาง  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางผลลัพธระดับหนึ่งกับผลลัพธระดับที่สอง  
ซ่ึงกําหนดไวในชวง +1.0  กับ  -1.0  โดยถาผลการปฏิบัติงานดีในผลลัพธระดับที่หนึ่งและนําไปสู
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

 2.4.3   ลักษณะของความคาดหวัง 
  สุบิน  (Subin, 1987; อางถึงใน นิภา  นันทประยูร, 2550, หนา 15)  ใหทัศนะเกี่ยวกับ
ความคาดหวังไววา  ลักษณะของความคาดหวังนั้น  เปรียบเหมือนกับการเลนละครบนเวที  คือ  
จะตองมีผูแสดง  ผูชม  และมีบทบาทสําหรับผูแสดง  ดังนี้ 

1)  ความคาดหวังจากผูรวมแสดงคนอื่นๆ หมายถึง  การที่สังคมมีบรรทัดฐาน  
ซ่ึงเปรียบเทียบกับสคริปละครที่จะกําหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพันธกันทางสังคม  บุคคล
ในสังคมจึงตองมีการสวมบทบาทซึ่งกันและกัน  เพื่อที่บุคคลจะไดคาดหวังพฤติกรรมของบุคคลอื่น
ในสังคมที่แสดงออก  และสามารถมีปฏิสัมพันธที่ถูกตองไดตามความคาดหวังของสังคมและ
บุคคลอื่นๆ 

2)  ความคาดหวังจากผูชม  หมายถึง  เปนความคาดหวังของบุคคลในสังคมที่อยูใน
สถานการณตางๆ  กัน  ซ่ึงจะตองคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอื่นที่เปนเครื่องนําทางไปสู
การปฏิสัมพันธทางสังคมอยางถูกตอง  และเปนไปตามหลักเกณฑที่เปนความคาดหวังรวมกัน 

3)  ความคาดหวังจากบทบาท  หมายถึง  ภาวะความเปนจริงตางๆ ทางสังคม  
จะสามารถเปรียบไดเชนเดียวกับละคร  ซึ่งประกอบดวยตําแหนงตางๆ ทางสังคมมากมาย  
โดยมีบรรทัดฐานเปนตัวกําหนดวาบุคคลควรจะมีพฤติกรรมเชนใดในสังคม  กิจกรรมหรือ
การกระทําตางๆ จะถูกจัดระบบ  และควบคุมโดยบรรทัดฐานที่แตกตางกันไปตามสถานการณ  และ
เงื่อนไขของสังคมที่แตกตางกันไป 

 นอกจากนี้  บรมู  (Broom, 1978; อางถึงใน  นิภา  นนัทประยูร, 2550, หนา  15)  ไดเสนอแนะ
ขอพิจารณาในการตัดสินใจทีเ่กี่ยวกับความคาดหวังไว  2  ประการ  ดังนี้ 
   1)  พิจารณาวาเปาหมายที่จะนําไปสูนั้น  จะมีคุณคามากนอยเพียงไร  (Value) 
   2)  พิจารณาวาสิ่งที่กระทํานั้น  สามารถคาดหวังใหไปถึงจุดมุงหมายไดเพียงใด  
(Expectency) 

ความสัมพันธทั้ง  2  ประการ  ดังกลาวนี้  จะเปนองคประกอบหรือตัวช้ีวัดแหงความสําเร็จ  
ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจของแตละคนในการเลือกกระทําหรือไมกระทําในสิ่งที่คาดหวังเอาไว  
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ในการกระทําตางๆ บุคคลจะมีการตั้งจุดมุงหมายหรือคาดหวัง  เพื่อจะใหไปสูความสําเร็จตามที่
บุคคลคาดหวังเอาไว  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะความแตกตางของแตละบุคคลและสภาพแวดลอม  
ซ่ึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญไมนอยที่จะทําใหความคาดหวังนั้นเปนความจริงขึ้นมา  ดังที่  กีเซล  
(Getzels, 1983; อางถึงใน  จันทรา  จันทรสุขสวัสดิ์, 2546, หนา 12)  ไดกลาวไววา  ความคาดหวัง
ของบุคคลยอมแตกตางกันไป  เพราะคนเราตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน  เมื่อคนเรา
ตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน  พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงตางกันดวย  และ
บุคคลไดรับอิทธิพลจากความคาดหวังของคนในองคการหรือจากจุดประสงคขององคกร  ซ่ึงเรียกวา  
เปนฝายสถาบันมิติกับความตองการสวนตัวของตนเอง  ซ่ึงเรียกวาฝายบุคคลมิติ  ทั้งสองประการนี้
จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทางสังคม 

 2.4.4  ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษา   
 พอแมผูปกครองเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด  สายใยความรักความผูกพันระหวาง

เด็กกับพอแม  เปนความสัมพันธที่ ลึกซึ้งมั่นคงและยาวนาน   เปนพลังยิ่งใหญชวยผลักดัน
ในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ ประสบผลสําเร็จได  ดานการศึกษาก็เชนกัน  ผลการวิจัยดานครอบครัว
ในรอบ  30  ปที่ผานมา  พบวา  ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางพอ  แม  ผูปกครองและโรงเรียน  
นอกจากจะทําใหเด็กประสบผลสําเร็จในดานวิชาการแลว  ยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ
ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  อันจะชวยใหมีความกาวหนาของชีวิตตอไป
ในอนาคตดวย  (จันทรา  จันทรสุขสวัสดิ์,  2546,  หนา 13) 

 ความจําเปนอยางยิ่งที่พอแมจะตองใหความเอาใจใสตอการเรียนรูของลูก  สรางโอกาส
การเรียนรูแกลูกใหเหมาะสมกับวัยของเขา  ทุกชวงวัย  พอแมจะตองชวยใหเขามีโอกาสไดเห็น  ไดยนิ  
ไดฟงและไดสัมผัส  ทําความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหมากเสมอ  การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากทุกเรื่อง  
ทุกเวลา  ทุกประสบการณ  พึงตระหนักไวเสมอวาพอแมนั้นคือครูคนแรกของลูก  ความรูที่ไดจาก
การศึกษาเลาเรียนมีทั้งการเรียนรูวิชาการเพื่อเปนรากฐานของการศึกษาในขั้นตอๆ ไป  กับการเรียนรู
เพื่อเปนรากฐานของการดํารงชีวิตใหเปนปกติสุข  การเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งในบาน  ในหองเรียนและ
นอกหองเรียน  เด็กจะตองเรียนรูจากสิ่งเหลานั้นไปพรอมๆ กัน 

 พอแม  ผูปกครองบางคนเขาใจวาเมื่อสงบุตรหลานเขาโรงเรียนแลวก็หมดหนาที่ของตน
และยกความรับผิดชอบเลี้ยงดูการอบรมนิสัยใหโรงเรียนเพียงฝายเดียว  ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง  
ระบบโรงเรียนสามารถรับภาระหนาที่แทนไดเพียงบางสวนเทานั้น  ครูจะดูแลดานวิชาการไดมาก  
สวนดานพฤติกรรมมารยาทการอยูรวมกันในสังคมอาจชวยดูไดบาง  หรือเสริมสรางประสบการณ
กิจกรรมที่มีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  การฝกฝนทักษะชีวิต  แตก็ไมอาจแทนที่บทบาทของพอแม
ไดอยางแนนอน  ยิ่งในสังคมโลกปจจุบันมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การดํารงชีวิต
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ใหอยูไดอยางเขมแข็งและชาญฉลาดสามารถเผชิญหนากับสถานการณที่ยุงยากก็เปนทักษะอีกอยางหนึ่ง

ที่แนนอนวาพอแมครอบครัวจะมีบทบาทในการใหการเรียนรูที่สําคัญที่สุด 
 หากผูปกครองคาดหวังประโยชนสูงสุดอันจะเกิดแกบุตรหลานของเราในเรื่องการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน  พอแมผูปกครองและโรงเรียนหรือสถานศึกษาจําเปนตองจับมือกันใหมั่น  เพื่อจุดมุงหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน  มีความเขาใจเปนหนึ่งเดียวและสื่อสารกันอยางใกลชิดสม่ําเสมอ  แมวาบาน
กับโรงเรียนจะมีบทบาทแตกตางกันในการทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็ก  แตดวยทั้งสองฝายมีความคาดหวัง
อยูที่เด็กหรือผูเรียนเชนเดียวกัน  การชวยคิด  ชวยกันทํา  ชวยกันสรางสรรคและรวมกันแกไข
รับผิดชอบ  มิใชฝายตางทําภาระของตนเพียงเพื่อบรรลุไปตามหนาที่ความสําเร็จของการเปนพอแม
ผูปกครองและความสําเร็จของสถานศึกษาลวนเปนความสําเร็จเดียวกัน  นั่นคือ  ความรู  ความดีงาม
และความสุข  ความสามารถในการพึ่งตนเองและสรางสรรคของลูกหลานสังคมไทยของเรา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 3-6) 

 อาจสรุปไดวา  ผูปกครองและครูตางมีความคาดหวังใหเด็กของตนไดรับการพัฒนาที่สมบูรณ
ทั้งทางดานรางกาย  ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคมและดานสติปญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม
ในการดํารงชีวติ  ดงันัน้ผูปกครองและโรงเรียนจําเปนตองรวมมือกนัเพื่อจดุมุงหมายไปในทิศทางเดยีวกัน 
 

 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
วราภรณ  วิธานธรรม  (2533, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังตอแนวการจัด

ประสบการณอนุบาลศึกษาของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนของโรงเรียนรัฐบาล  และโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ความคาดหวังตอแนวการจัดประสบการณอนุบาลศึกษา
ของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลอยูในระดับความคาดหวังที่สูงมาก   

ยืนยง  จิรัฏฐิติกาล  (2538, บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียน
ในการนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี  พบวา  ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่ตองการจากโรงเรียน  คือการจัดการเรียนการสอนไดครบตามหลักสูตร  นักเรียน
มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่ม  มีความเปนประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและความสามารถ
ของผูอ่ืน  โรงเรียนเขมงวด  ในดานระเบียบวินัยแกนักเรียน 

มณฑิกา  สุจริตกุล  (2540, บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา  ในเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  พบวา  
ผูปกครองคาดหวังใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  
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ดานพฤติกรรมที่พึงประสงคของครูและพี่เล้ียง  คาดหวังใหอาคารสถานที่สวยงาม  สะอาด  
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ดานความสัมพันธกับชุมชนและบริการอื่น  ๆคาดหวังใหปฏิสัมพันธกับครู  
แบบแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน  และตองการใหโรงเรียนจัดบริการรถรับสง 

วิศิษฏ  วิเศษเธียรกุล  (2541, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี  เปรียบเทียบ
ความคาดหวังของผูปกครอง  จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ  ผลการวิจัยพบวา  ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ของโรงเรียนคารทอลกิสงักดัสงัฆมณฑล 
จันทบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา  และอาชีพตางกัน  มีความคาดหวัง
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  แตกตางกันอยางไมนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
               ชัยพร  สกุลพนารักษ  (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา  จําแนกตามระดับการศึกษา  ไมแตกตางกัน 

 ปยะนันท  หิรัณยชโลทร  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  สภาพการจดัการศกึษาและ
ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  จังหวัดกระบี่  ผลวิจัยพบวา  
สภาพการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  จังหวัดกระบี่  อยูในระดับปานกลางถึงมาก  คือ 
มีปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยเนนการเลนเปนกิจกรรมพื้นฐานใหเด็กเกิดการเรียนรู  จัดหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะใหการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาสื่อการเรียนการสอน

ที่ใชมีความปลอดภัยตอเด็ก  ครูมีความรู  ความเขาใจในการประเมินพัฒนาการของเด็ก  การจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน  มีการจัดบรรยากาศใหอบอุนเหมือนบาน  มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก  
โดยใชการสังเกตพฤติกรรมเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  ในการบริการดานอื่นๆ มีการฝกฝน
สุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร  มีการตรวจความสะอาดรางกายของเด็กทุกวัน  
สภาพทางการจัดการศึกษาที่อยูในระดับนอยถึงปานกลาง  คือ  การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน
และการสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  สภาพการจัดการศึกษาที่อยูในระดับนอย  
ถึงนอยที่สุด  คือ  การรักษาความปลอดภัย  ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการจัดการศึกษา  
ผูปกครองคาดหวังในระดับมากที่สุด  คือ  ใหโรงเรียนมีปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยใหเด็กไดรับ
การฝกประสาทสัมผัสทั้ง  5  เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสติปญญา  จัดหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงเนนเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  
สื่อการเรียนการสอนที่ใชมีความปลอดภัยตอเด็ก  ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและ
พัฒนาการเด็ก  การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน  มีการจัดแบงพื้นที่หองเรียนใหมีมุมประสบการณตาง  ๆ  
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ที่นาสนใจ  การประเมินพัฒนาการเด็กใชวีการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  โดยไมลําเอียงหรือมีอคติ  
การจัดบริการอาหาร  คํานึงถึงความสะอาดและปลอดภัยมีการใหความรูแกเด็กในเรื่องการรักษา
ความสะอาดของรางกาย และมีทุนการศึกษาใหแกเด็กที่มีฐานะยากจน  สําหรับการสรางความสมัพนัธ
กับผูปกครอง  ผูปกครองคาดหวังอยูในระดับปานกลางถึงมากใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน
รวมกับชุมชน 
              วันดี  เกตุบุรม  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา  พบวา  การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอยูในระดับมาก 

 จันทรา  จันทรสุขสวัสดิ์  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจันทรา  อําเภอบางประกง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พบวา  ความคาดหวังผูปกครองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวา  ดานที่ความคาดหวังของผูปกครองอยูในระดับมาก  ไดแก  ดานการจัดประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการประเมินผลและดานสื่อการเรียนการสอน  ความคาดหวังของ
ผูปกครองอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผูปกครอง  พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)  ไดแก  ดานการจัดประสบการณและกิจกรรม
การเรียนการสอนดานครูผูสอนดานการจัดสภาพแวดลอม  และดานการประเมินผล  เมื่อจําแนกตาม
รายไดของผูปกครอง  พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวา  ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < .05) 
             วัชราภรณ  พยัคฆเมธี  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ
ลักษณะที่พึงประสงคดานการจัดการศึกษาปฐมวัยในอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา 
ผูปกครองที่มีรายไดของครอบครัว/เดือน  ตางกันมีความตองการเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค
ดานการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
               เฉิดโฉม  บุณยะโหตระ  (2550, บทคัดยอ)  ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ผูปกครองมีความคาดหวังในดานการจัดสภาพแวดลอม
อยูในระดับมากที่สุด  เกี่ยวกับอาคารเรียนมีความแข็งแรงปลอดภัย  หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ  
มีอากาศถายเทสะดวกโปรงสบาย  ปราศจากเสียงรบกวน  โตะเกาอ้ีในหองเรียนมีขนาดมาตรฐาน
เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอสําหรับเด็ก 
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  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
เดย (Day, 1988)  ไดศึกษาการออกแบบหองเรียนสําหรับเด็กวัยแรกวา  ควรสนับสนุนและ

ทุมเทการเลื่อนไหลหองเรียนจากศูนยหนึ่งไปอีกศูนยหนึ่ง  และจัดหาสถานที่สําหรับเด็กใหไดปฏิบัติ
ฝกฝนสําหรับการพัฒนาการทางสังคมในทางที่ดี  จะตองจัดการแบงสัดสวนของหองเรียนหรือ
อาณาเขตสวนตัวใหเสมอเทาเทียมกัน  นอกจากนั้นตองทุมเทในดานการติดตอส่ือสารระหวางครู
กับเด็กที่ใหดีที่สุดสําหรับเด็ก  ตลอดจนตองมีการติดตามโครงการและแผนงาน 
              ฮากาเนน (Hakanen, 1975, p. 6004-A) ไดสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองและ
กลุมนักวิชาการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน  พบวาผูปกครองขาดความรู
ที่เพียงพอเกี่ยวกับความเปนไปของโรงเรียนและการศึกษา  เสนอแนะใหมีการติดตอส่ือสารระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนใหมากขึ้น 
 เบล  (Bell, 1979, p.2366-A)  ไดทําการศึกษาในนครนิวยอรคเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
องคกรของโรงเรียนเกี่ยวกับการเขารวมในกิจกรรมของโรงเรียนและตัวแปรทางสถานภาพของ

ผูปกครองในโรงเรียนประถมศึกษา  พบวารายไดของผูปกครองมีความสัมพันธตอการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน 
 คัลลารด  (Callard, 1990, p. 563 -A)  ไดศึกษาความคาดหวังของบิดามารดาตอความสําเร็จ
ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนจะตองสรางความเขาใจกับบิดามารดา  และตองยอมรับวา
ความคาดหวังของบิดามารดาตอความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนสัมพันธกับการการเพิ่มแรงจงูใจ

ใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 บารนส  (Barnes, 1995, p. 315-A)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรียนการสอนของผูปกครอง

นักเรียน  พบวา  การมีสวนรวมในการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยอุดมคติแลว  ผูปกครอง
ตองมีบทบาทที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียน  แมวาจริงๆ แลวการมีสวนรวมของพวกเขาจะไมเปนไปตาม
อุดมคติดังกลาว  และยังไดพบวา  ผูปกครองยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
ที่บานดวย  การศึกษาครั้งนี้ใหหลักฐานเพิ่มเติมวา  บิดามารดาชาวอเมริกัน  อัฟริกัน  มีความประสงค
ที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของลูกๆ ของตน  ซ่ึงตองบงชี้วาบิดามารดาชาวอเมริกัน 
อัฟริกันเห็นคุณคาทางการศึกษา  และเห็นวาโรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความคาดหวังดานการศึกษา
และวัฒนธรรมของผูปกครองดวย 

 เดน  (Den, อินเทอรเน็ต, 2000)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษามาตรการดานความปลอดภัย
และแนวทางการปองกันในเด็กระดับปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา  นอกจากการจัดสาระการเรียนรู
ในระดับปฐมวัยแลว  ความปลอดภัยก็ไมอาจมองขามซึ่งความปลอดภัยดังกลาวมิไดหมายถึง  
อุบัติเหตุทั่วไปเทานั้น  แตยังหมายถึงความมั่นคงตอจิตใจอีกดวย  โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ
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รอบตัวเด็กผูเชี่ยวชาญไดใหแนวคิดไววา  ควรมีการออกแบบการสอนที่ปลอดภัย  เมื่อเด็กมีปญหา  
ควรมีการรักษาอยางเปนระบบและควรมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการวางแผนจัดหลักสูตรความปลอดภัย

ในสถานศึกษาอีกดวย 
 เอ็ดการ (Edgar, อินเทอรเน็ต, 2002)  ไดทําการศึกษาดานโรงเรียนอนุบาลวาเปน

สถานที่ๆ เด็กสวนมากจะไดเร่ิมสรางแบบแผนที่ดีใหเกิดตอตนเอง  ตอเพื่อน  และตอคนในสังคม  
ซ่ึงโรงเรียนสามารถเปนสถานที่ๆ นักเรียนไดเริ่มฝก  และเรียนรูทักษะตางๆ ใหเกิดความชํานาญ
อยางแทจริง  เพื่อที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันของพวกเขาไดตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นผูปกครอง
จึงมีความสําคัญในการเขามามีบทบาทดานการศึกษาโดยเขามารับรูถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
เพื่อจะเลือกโรงเรียนที่สามารถไวใจได  และเปนสถานที่เหมาะกับเด็ก 

 จากวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  แสดงใหเห็นวาแนวคิดทางการศึกษา  ความตองการ  
ความพึงพอใจ  รวมถึงความคาดหวัง  ทัศนหรือความคิดเห็นดานการจัดการศึกษาของผูปกครอง  
จะมีสวนตางๆ ที่หลากหลายและแตกตางกันตามสถานภาพทั้งระดับการศึกษา  รายไดและอาชีพ  
ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอความคาดหวังของผูปกครอง  ที่ทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเรียน
ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง  อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอนรวมถึง
การบริหารงานในดานตางๆ 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป.,หนา 3-28)  เพื่อศึกษาความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตอําเภอทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก  
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ไมวาจะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม  ทั้งองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล  ลวนแตมี
บทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น  ปจจุบันองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดจัดตั้ง  และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ซ่ึงเดิมอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่
รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน  เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
อยางเต็มตามศักยภาพ  และไดมาตรฐานจํานวน  4  ดาน  ไดแก 
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  2.6.1  มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  หมายถึง  มาตรฐานการดําเนินงาน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  
เชน  คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของบุคลากรตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ครูผูดูแลเด็ก  ตลอดจนการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.6.2  มาตรฐานดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  หมายถึง  มาตรฐาน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัย  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ดานดังนี้ 

  1)  ดานอาคารสถานที่  เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ที่ตั้ง  
จํานวนชั้นของอาคาร  ทางเขา-ออก  และประตูหนาตาง  ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอ่ืนๆ 

  2)  ดานสิ่งแวดลอม  เปนมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ตัวอาคาร  เชน  แสงสวาง  เสียง  การถายเทอากาศ  ร้ัว  สภาพแวดลอมและมลภาวะ 
  3)  ดานความปลอดภัย  เปนมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย  เชน  การกําหนด
มาตรการปองกันความปลอดภัย  และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน 
  2.6.3  มาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  หมายถึง  มาตรฐานสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร  ไดแก  
คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค  12  ประการ  คุณลักษณะตามวัย  (ดานรางกาย  ดานอารมณ  จิตใจ  
ดานสังคมและดานสติปญญา)  การจัดประสบการณ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก   
  2.6.4  มาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  หมายถึง  มาตรฐานสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากชุมชน  เชน  การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชน  และความจําเปนของ
การดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  การจัดใหมีกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  รวมถึงการเขามามีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในทองถ่ิน   

 
 

 


