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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ดังนี้ 
 

 2.1  สภาพบริบทของเทศบาลตําบลเทพราช 
 2.2  การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.3  แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาทั่วไป 
 2.4  แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.5  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.6  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.7  การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        2.7.1  ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 

          2.7.2  ดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
          2.7.3  ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

 2.7.4  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน 
 2.8  ลักษณะของการสรางความสัมพันธกับบานและชุมชน 

 2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
          2.9.1  งานวิจยัในประเทศ 
                 2.9.2  งานวิจยัตางประเทศ 
  2.10  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1  สภาพบริบทของเทศบาลตําบลเทพราช 
 

 เทศบาลตําบลเทพราชเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลเทพราช  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย     
การจัดตั้งสุขาภิบาลเทพราช  ลงวันที่  18  กรกฎาคม พ.ศ. 2499  ตอมาไดมีพระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลง
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ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  ทําใหสุขาภิบาลเทพราชเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล
ตําบลเทพราช  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ.  2542  โดยมีตราสัญลักษณของเทศบาลเปนรปูพระวษิณกุรรม
เทศบาลตําบลเทพราชตั้งอยูเลขที่ 111/1 หมูที่  6  ตําบลเทพราช  อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2.1.1  สภาพทัว่ไป 
   พื้นที่เทศบาลตําบลเทพราช  ตั้งอยูบนที่ราบหางจากตัวจังหวัด  15  กิโลเมตร  ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกของจังหวัด  โดยมีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยการจัดตั้งสุขาภิบาลเทพราช 
ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประกอบกับพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล 
พ.ศ. 2542 ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของหมูที่ 1, 2, 4, 5, 6 ของตําบลเทพราช และหมูที่ 1, 2, 4 ของ
ตําบลเกาะไร  บางสวนมีอาณาเขตติดตอกบัหมูบานและตําบลอื่น  

 เทศบาลตําบลเทพราชเปนพื้นที่ราบลุม  มีคลองประเวศบุรีรมยไหลผานพื้นที่เทศบาล               
เปนแนวยาวขนานกับถนนกรมโยธาธิการ 2  สาย คือ สายที่ 1 ถนนที่กรมโยธาธิการสรางเชื่อมถนน
ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี หมายเลข 314 ถึงเขตประเวศ  และสายที่ 2  อยูทางดานขวาของคลองประเวศ          
โดยกรมโยธาธิการไดสรางเชื่อมติดกับอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 ประชากรสวนมากประกอบอาชีพคาขาย มีรานคามากกวา  100  ราน  อาชีพรับจาง 
เพราะบริเวณใกลเคียงเขตเทศบาลจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก  ในเขตเทศบาลจึงเปนแหลงที่พักอาศัย
สําหรับพนักงานและครอบครัว  และปจจุบันประชากรในพื้นที่หันมาทําการเกษตรกันมาก  เชน         
การทํานา  เล้ียงปลา  เล้ียงกุงกุลาดํา  กุงขาว  ซ่ึงมีทั้งบอดิน  และบอปูน  รวมทั้งการเลี้ยงไกไขอีกดวย
 เศรษฐกิจของเทศบาลตําบลเทพราชนั้น  สวนใหญเปนสินคาทางการเกษตร  สวนทางดาน
การตลาดนั้นมีตลาดเกาคลองสวน  100  ป  ซ่ึงเปนของเอกชนแหงเดียว  มีลักษณะเปนหองแถวไม      
ยาวติดตอกัน  และจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค  และมีอาคารพาณิชยอยูริมถนนสายหลักเปนระยะ
ตลอดเสนทาง 

 2.1.2  ภารกิจดานการจัดการศึกษา 
 เทศบาลตําบลเทพราช  มีภารกิจดานการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดระบบ
บริการสาธารณประโยชนของประชาชนทองถ่ิน  ดังนี ้

 1)  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2)  การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 3)  การจัดการใหความรูดานอาชีพ 
 4)  การจัดสงเสริมกีฬา  นันทนาการและกจิกรรมเด็ก  เยาวชน 
 5)  การดําเนินงานดานศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 2.1.3  ศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
 ดานการจัดการศึกษา  เทศบาลตําบลเทพราช  ไดดําเนินงานเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ซ่ึงมีทั้งหมด  3  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเทพราช  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสวน  และ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กสุเหราจรเขนอย  และนโยบายในอนาคต  คือ  การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลขึ้น   

  โดยมีการรับสมัครเด็กเล็กเขารับการศึกษา  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเทพราช  
จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทําการคัดเลือกใหเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปการศึกษา  
2553 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ในการรับสมัคร ดังตอไปนี้  (เทศบาลตําบลเทพราช, 2548 , หนา 
5-18) 
 1)  คุณสมบัตขิองผูสมัคร 

    (1)  เดก็ที่สมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลเทพราช 
    (2)  เดก็ที่สมัครตองมีอายุครบ  3  ปบริบูรณในปทีจ่ะเขาศึกษา 
    (3)  เดก็ที่สมัครตองเปนเดก็ที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือ 
โรคอื่นๆ  ที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 

 2)  จํานวนเด็กที่จะรับสมัคร  จํานวน  180  คน  (จํานวน  3  ศูนย) 
 3)  หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามาในวันสมัคร 

    (1)  สําเนาทะเบียนบานของบิดา  มารดา  และของเดก็ทีจ่ะนํามาสมัครเรียน 
    (2)  สําเนาสตูิบัตรของเด็ก 
    (3)  นําเด็กมาแสดงตัวในวนัยื่นใบสมัคร 
 4)  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
 ติดตอไดที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตละศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3  ศูนย และกองการศึกษา 
เทศบาลตําบลเทพราช  ตั้งแตวันที่  4  มกราคม  ถึงวันที่  12  มีนาคม  2553  ในวัน เวลาราชการ  
 

2.2  การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเจตนารมณของรัฐบาลที่จะใหประชาชน              

เขามามีสวนรวมในการปกครอง  ดูแล  รับผิดชอบตนเอง  เพื่อใหการแกไขปญหาหรือพัฒนาในพื้นที่   
ใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชนอยางแทจริง และเนื่องจากการศึกษา
เปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีศักยภาพความรู  ความสามารถ  และเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนา
ประเทศ การศึกษาจึงเปนบริการสาธารณะที่รัฐจะตองจัดบริการใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยการปกครองที่ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐ
จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของรัฐ  ในการดูแลรับผิดชอบความเปนอยูและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน  กฎหมายจึงไดบัญญัติใหการจัดการศึกษาเปนหนาที่ประการหนึ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ และหนวยงานของรัฐจะตองถายโอนภารกิจดังกลาวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  (กองการศึกษา  เทศบาลเมืองแมสอด, 2550, หนา 12 – 13) 

 2.2.1  ระบบการบริหารจัดการการศึกษาทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  บัญญัติใหกระทวงมหาดไทย        
ทําหนาที่รับผิดชอบการสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน  ในขณะที่การจัดการศึกษา
เปนบริการสาธารณะ ที่กฎหมายบัญญัติใหเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองดําเนินการ 
กระทรวงมหาดไทย  จึงตองรับผิดชอบการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวย  โดยใหจังหวัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค  ทําหนาที่กํากับดูแล  และประสาน
การแกไขปญหาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจนกํากับดูแลใหการบริหารจัดการศึกษา
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐและถูกตองตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ 
  การจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถ่ินทุกรูปแบบจะยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนแมบทและพัฒนาสาระหลักสูตร  ใหสอดคลองกับสภาพความจําเปนและความตองการของชุมชน
ในพื้นที่  นโยบายการจัดการศึกษาทองถ่ิน  จึงมุงสงเสริมการพัฒนาความหลากหลาย  ทั้งในรปูแบบ
และแนวทางการจัดการศึกษา  ใหสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ และสอดคลองกับความจําเปนของ
แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 2.2.2  ระบบบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 จะถือปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน

สวนทองถิ่น  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการ  3  ระดับ  ดังนี้    
           1)  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   
                      2)  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ิน 
           3)  คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
 ในการบริหารงานบุคคลของครู  บุคลากรทางการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปจจุบันถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง   มาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑเงื่อนไข  และประกาศของ
คณะกรรมการดังกลาวขางตน  เชนเดียวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรตําแหนงอื่นๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากนี้องคการบริหารสวนทองถ่ินยังตองถือปฏิบัติตามกฎหมาย
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ระเบียบที่เกี่ยวกับขาราชการครูโดยอนุโลมดวย  ทําใหไมมีความแตกตางในมาตรฐานคุณภาพ
ตลอดจน สิทธิประโยชนและสวัสดิการแตละประการใด 
 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ คือ  
ภาคนโยบาย  ควรเปนหนาที่หลักของสวนกลางในการกําหนดนโยบาย  แผนการศึกษาแหงชาติ  
หลักสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การวัดประเมินคุณภาพการศึกษา  ภาคปฏิบัติ  ควรเปนหนาที่หลัก           
ของทองถิ่น   โดยใหทองถิ่นไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในทองถ่ิน  
โดยใหทองถ่ินมีสวนรวมรับผิดชอบดวย  
 

2.3  แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาทั่วไป 
       
          รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาคน  จึงตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  สาระสําคัญ 
คือ มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสู
เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสงเสริมใหเอกชนรวม
จัดการศึกษา  และใหมีความอิสระในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากรัฐ 
                นโยบายของรัฐบาลไดแสดงเจตนารมณที่จะปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียม
กันที่จะเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และมีปญญาเปนทุนไวสรางงาน
และสรางรายได  นําประเทศใหอยูรอดจากระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผันแปรอยูตลอดเวลา 
โดยยึดหลักวาการศึกษาสรางคน  สรางงาน  และสรางชาติ 
                สําหรับการจัดการศึกษาของทองถิ่นนั้น   มีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย  ทําหนาที่ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทองถ่ิน  เปนการดําเนนิการ
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ   ในการจัดการพัฒนาของชาติไปยังทองถิ่นมากขึ้น 
โดยรัฐธรรมนูญฉบบันี้กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสม  ตามความตองการภายในทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ  แตตองไมขัดตอมาตรา 43 มาตรา 81 ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
                ในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย  กําหนดให  
เด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  
และลักษณะนิสัยใหเปนอยางถูกตองตามหลักวิชาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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ระเบียบวินัย  และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 3) 
 
 

2.4  แนวคิดพื้นฐานในการจดัการศึกษาปฐมวัย 
 

           การเริ่มตนเปนจุดสําคัญของงานทุกชนิด  ในงานแหงชีวิต  จุดเริ่มตน คือการเริ่มชีวิต          
ในเด็กปฐมวัย  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษาวาเด็กตั้งแตแรกเกิด
ถึงอายุ  5 ขวบ  เปนชวงที่สําคัญชวงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุกๆ ชวงอายุ 
และเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหแกเด็ก  เพื่อใหมีความพรอม
ในการที่จะพัฒนาในระดับตอไป   

 

             ดังนั้น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาขึ้นมาโดยแนวคิดตอไปนี้  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 4 – 8) 
               2.4.1  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  

  พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย  เริ่มตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่อง
ไปจนตลอดชีวิต  ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  พัฒนาการทางดานรางกาย   
อารมณ  จิตใจ  สังคม  สติปญญา  และลักษณะนิสัยจะมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปนลําดับขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน  เด็กแตละคนจะเติบโตและมีลักษณะการพัฒนาการแตกตางกัน
ไปตามวัย  ซ่ึงบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละวัยเร่ิมตั้งแตปฏิสนธิจนถึง  อายุ  5  ขวบ 
    พัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํามาใชในการพัฒนาเด็ก  เชน  
ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวามีลักษณะตอเนื่อง
เปนตามลําดับขั้น  เด็กจะพัฒนาไปถึงขั้นใด  จะตองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นกอน  เชน 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาอธิบายวาเด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ  ประสบการณ 
คานิยมทางสังคม  และส่ิงแวดลอม  เปนตน 
   ดังนั้น  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  จึงเปนเสมือนเปนแนวทางใหผูสอน  หรือผูที่เกี่ยวของ
เขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของแตละบุคคล
เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น 
                2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู     

 การเรียนรูของมนุษย  มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ  ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธบุคคล  และส่ิงแวดลอมรอบตัว  ดังนั้น  การจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก  และเนื่องจากการเรียนรู
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เปนพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น  และเด็กมีการเรียนรูตามธรรมชาติ  ตั้งแตเกิดกอนจะเขา
สถานศึกษาการจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเอง
ในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ  เอื้อตอการเรียนรู  โดยมีผูใหญเปนแบบอยางที่ดีมีการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน 
                2.4.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก    

 การเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตของเด็กทุกคน  เด็กจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ไดสังเกต  มีโอกาสทดลองสรางสรรคแกปญหา  และคนพบดวยตนเอง  ซ่ึงมีอิทธิพลและมีผลดีตอ
การเจริญเติบโต  ชวยพัฒนารางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาและลักษณะนิสัย  เด็กจะรูจกัการเรยีนรู
ความเปนอยูของผูอ่ืน  สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอ่ืนรวมถึงธรรมชาติรอบตัว  ดังนั้นในการจัด
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  จึงถือการเลนอยางมีจุดมุงหมาย เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณ
ใหกับเด็ก 
                2.4.4  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม    

 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู หรือส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวเด็ก  ทําใหเด็ก          
แตละคนแตกตางกัน  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ถือวาผูสอนจําเปนตองเขาใจและยอมรับวา 
วัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการ
ของเด็กแตละคน  ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ              
เพื่อชวยใหเด็กไดพัฒนา  เกิดการเรียนรู  และอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตน  
ไดอยางมีความสุข 

 แนวคิดพื้นฐานดังกลาว  ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก ตองศึกษาหลักการ          
ของหลักสูตรใหเขาใจเพราะในการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กแรกเกิดถึงอายุ  5  ขวบ  
จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู  ควบคูกับการใหการศึกษา  โดยคํานึงถึงความสนใจและความตองการ           
ของเด็กทุกคน  ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย  อารมณ 
จิตใจ  สังคม  สติปญญา  รวมทั้งการสื่อสาร  และการเรียนรูหรือเด็กที่มีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดาน
ทั้ง ทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  สติปญญาและลักษณะนิสัย  อยางสมดุล โดยจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย  บูรณาการผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรง ผานประสาทสัมผัสทั้งหา 
เหมาะสมกับวัย  และความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  เด็กกับ 
ผูเลี้ยงดู  หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู  และใหการศึกษาเด็กปฐมวัย  
เพื่อใหเด็กแตละคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  ตามลําดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศกัยภาพ 
และนําไปใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  เปนคนดี  และคนเกงของสังคมสอดคลองกับธรรมชาต ิ 
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ส่ิงแวดลอม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อทางศาสนา  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม 
โดยความรวมมือจากบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  

 

2.5  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

        เด็กทุกคน  มีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู
อยางเหมาะสม  ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  เด็กกับผูเล้ียงดู  หรือบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู  และใหการศึกษาเดก็ปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล  และเต็มตามศักยภาพ  โดยกําหนดหลักการ
ดังนี้  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546 ข, หนา 8 -9)  

  1)  สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
 2)  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคมและวัฒนธรรมไทย 

  3)  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
  4)  จัดประสบการณการเรียนรูใหความสามารถดํารงชีวติประจําวันไดอยางมีคณุภาพ  

และมีความสุข 
  5)  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

               หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรบัเด็กที่อายุตั้งแตแรกเกิดถึง  5  ขวบนั้น  เปนหลักการ           
ที่คํานึงถึงการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมเพื่อโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับขั้นตอน
ของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ 
                หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ยังเนนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนา  ครอบคลุม
เด็กทุกประเภท  ทั้งเด็กปกติ  เด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษ  โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล
และเนนเด็กเปนสําคัญ 
                การจัดการศึกษา  จัดหลักการใหสอดคลองกับวิถีชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม  ตามความเปนอยูจริง
ของเด็ก  โดยมีผูใหญในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก  ทั้งยังเปดโอกาสใหเด็ก
ไดพัฒนาอยางเปนองครวม  โดยผานการเลนซึ่งเปนพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก  และผานกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก  โดยมีผูใหญเปนแบบอยางที่ดีของการเรียนรู  การจัดประสบการณตางๆ 
ในการเรียนรูที่สามารถดํารงในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  ซ่ึงตองไดรับการประสาน
ความรวมมือจากครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษา 
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  แนวทางดังกลาวขางตนนํามาสูการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี ้
                 1)  การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม  การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ
ของเด็กโดยเปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดาน  ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  สตปิญญา
และลักษณะนิสัยโดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็กมีอยู  และประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับ 
ซ่ึงตองเปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส  และเด็กพิเศษ  
                2)  การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก  ซ่ึงควรอยูในสภาพที่แวดลอม           
ดวยธรรมชาติ  ตอบสนองความตองการ  ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอก  หองเรียน
ตองสะอาด  อากาศสดชื่น  ผอนคลาย  มีโอกาสออกกําลังกายและพักผอน  มีส่ือท่ีมาจากธรรมชาติ
และวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย  เหมาะสมกับวัยใหเด็กมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง  สภาพแวดลอม
ใกลตัวและโลกที่เด็กอยู  รวมทั้งการอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคม 
                  3)  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ซึ่งครูผูดูแลเด็ก
ตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูหรือส่ังใหเด็กทํามาเปนผูอํานวยความสะดวกโดยที่ครูผูดูแลเด็ก
จะตองยอมรับ  เห็นคุณคา  รูจัก  และเขาใจเด็กแตละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบ  เพื่อจะไดวางแผน
สรางสภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ ไดเหมาะสม  นอกจากนี้  ครูผูดูแลเด็กจะตองรูจักพัฒนาตนเอง  
ปรับปรุงการใชเทคนิค  การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก 
 4)  การบูรณาการการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการ 
บูรณาการ  ที่วาหนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู
ไดหลายทักษะและหลายประสบการณสําคัญ   จึงเปนหนาที่ของครูผูดูแลเด็ก ควรวางแผน
การจัดประสบการณใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม  หลายทักษะ  หลากหลาย
ประสบการณสําคัญอยางเหมาะสมวัย 
                  5)  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ครูผูดูแลเด็กควรสังเกต  และ
ประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการเรียนรูของเด็กวาไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมาย
ที่วางไวหรือไม  ผลที่ไดจากการสังเกต  สามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรูและมีความกาวหนาเพียงใด  
ซ่ึงจะชวยครูผูดูแลเด็กในการวางแผนการจัดกิจกรรม  ชี้ใหเห็นพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล 
ความตองการพิเศษของเด็กแตละคน  และยังใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   6)  ความสัมพันธระหวางครูผูดูแลเด็กและครอบครัวของเด็ก  เด็กแตละคน
มีความแตกตางกัน  เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เด็กเติบโตขึ้นมา ครูผูดูแลเด็ก  พอแม  และผูปกครองเด็ก  
ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ตองยอมรับและรวมมือกัน
รับผิดชอบมีสวนรวมในการพัฒนาตามหลักการจัดหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน   
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2.6  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาที่แตกตางหลากหลายไปจากการศึกษาระดับอื่น 

โดยมีรูปแบบและจุดมุงหมายที่จัดแตกตางกันไปตามสภาพความตองการ  นโยบายหรือหลักปรชัญา
การศึกษาของแตละหนวยงานที่จัด  แตอยางไรก็ดี  จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม
ควรมีเปาหมายเดียวกันคือ ควรเนนการพัฒนาเด็กทุกๆ ดาน (Whole Child)  ซ่ึงการใหการศึกษาอบรม
และเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสมยอมจะมีความสําคัญตอประเทศชาติอยางยิ่ง 
เพราะถาเด็กในวัยนี้ไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางถูกตองเหมาะสมจะสงผลดีและเปนรากฐาน
ตอพัฒนาการและการศึกษาระดับอื่นดวย  ชีวิตในชวงวัยเด็กตอนนี้หรือระยะปฐมวัยเปนระยะ
ที่สําคัญที่สุดของชีวิต ส่ิงที่เกิดขึ้นในระหวางเด็กอายุแรกเกิดจนถึงเริ่มเขาชั้นประถมศึกษาจะมีผลตอ
พัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก  และเปนพื้นฐานตอการพัฒนาเด็กในวัยตอๆ ไป  ดังนั้นการจัดการศึกษา
ในระดับนี้จึงควรเปนการจัดการศึกษาที่จะเสริมสรางพัฒนาการและประสบการณของเด็กให
มีความพรอมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  สถานอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับกอนประถมศึกษาตางๆ เชน  
สถานรับเลี้ยงเด็ก  ศูนยเด็กปฐมวัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หรือโรงเรียนอนุบาล  เปนสถานที่
ที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรู  ส่ิงตางๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ไดรับจากบาน  และสงเสริม
พัฒนาการของเด็กทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  และบุคลิกภาพไปพรอมๆ กัน
ดวยจุดมุงหมายของการศึกษาระดับปฐมวัยไมใชเพียงแตเปนการเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเขาเรยีนตอ
ในประถมศึกษาเทานั้น  แตควรเปนการชวยเด็กใหมีชีวิตสมบูรณแบบตามที่เด็กปฐมวัยพึงจะมี 
เพราะเด็กวัยนี้เปนวัยที่พรอมที่จะเรียนรู ครูและผูเกี่ยวของตองมีวิธีสอนใหเหมาะสมเพื่อใหเด็ก
ดํารงชีวิตในวัยเร่ิมตนดวยความสุขและมีพัฒนาการดานตางๆ ไปไดอยางเต็มที่  (เยาวพา  เดชะคุปต, 
2542, หนา 16-17) 

 

2.7  การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ในฐานะหนวยงาน   ซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบ
ดานการพัฒนาเด็ก  ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม  ทั้งองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล 
หรือเมืองพัทยาก็ด ี ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมรับถายโอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ซ่ึงเดิมอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ  โดยองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน                 
เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐาน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็ก
ไดอยางมีคุณภาพ  และเหมาะสม  ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ
ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป  สําหรับการดําเนินงานดังกลาวไดรวบรวม และจัดทําขึ้น
จําแนกออกเปนการดําเนินงาน  4  ดาน  ประกอบดวย  ดานบุคลากร  และการบริหารจัดการ                   
ดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัย  ดานวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร                  
ดานการมีสวนรวม  และการสนับสนุนจากชุมชน  รายละเอียดดังนี้ 

 2.7.1  ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ 
  พนมไพร  คําขจร  (2551 , หนา 60)  ไดกลาววา  งานบุคลากรเปนงานที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  
การดําเนินงานตางๆ  ตองอาศัยบุคคลเปนหลัก  หากมีการจัดวางตัวบุคคลที่เหมาะสมกับความรู  
ความสามารถ  จะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรประสบความสําเร็จได 
  กมล  อ่ิมสําราญ  (2549,หนา  11)  ไดใหความหมายของการบริหารวากิจกรรมที่บุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นรวมมือกันดําเนินการเกี่ยวกับคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  อยางมีกระบวนการ  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันอยางมีประสิทธิภาพ    
  หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 7)  ไดกลาววาการบริหารบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง
การดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคกรหรือหนวยงานทางการศึกษา  นับตั้งแตการสรรหาบุคคล
มาปฏิบัติงาน  การบรรจุและแตงตั้ง  การพัฒนาบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึง
การพิจารณาใหบุคคลพนจากงาน 

1)  การดําเนินงานดานบุคลากร  
                   บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบดวย 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  นายกเทศมนตรี  และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนบุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อาทิ  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูดูแลเด็ก         
ผูประกอบอาหาร  และผูทําความสะอาด  เปนตน  โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ  
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานใหการศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสม และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน ดังนี้  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2546 ค, หนา 3-5) 
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                     (1)  ดานคุณสมบัติ 
                             ก.  คุณสมบัติของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  นายกเทศมนตร ี
นายกองคการบริหาร  สวนตําบล  ปลัดเทศบาล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รวมถึงผูบริหารการศึกษา 
ไดแก  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากองการศึกษา  ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
                                   ก)  มีความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานการใหการศึกษา  และพัฒนาการเด็กเล็ก 
                                   ข)  มีนโยบายแผนและงบประมาณเพื่อการดําเนินงานที่ชัดเจนในการสงเสรมิ
และสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 
                             ข.  คุณสมบัติของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีสถานภาพเปนพนักงาน
สวนทองถ่ินหรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ
เก่ียวกับพนักงานสวนทองถ่ินหรือพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                  ก)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปริญญาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินรับรอง  และมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา  2  ป 
                                   ข)  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไป         
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 
                                    ค)  มีความรูเร่ืองโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี 
                                    ง)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
                                    จ)  ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเดก็ 
                                ฉ)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
                                     ช)  แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคตดิตอ
รายแรง  ไม เปนผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  และไม เปนผูติดสารเสพติด 
       ค.  คุณสมบัติของผูดูแลเด็ก  มีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนทองถ่ินกําหนด  มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถ่ิน  หรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางที่ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                                       ก)  มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไป     
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด 
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                                      ข)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
                                      ค)  ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก  หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
                                 ง)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ  หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
      จ)  แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ 
รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  และไมเปนผูติดสารเสพติด  
                                      ฉ)  มีระดับวุฒิภาวะ  และบุคลิกลักษณะเหมาะสม  ทั้งดานจิตใจ  อารมณ 
สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก  ความออนโยน  เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็ก
อยางเหมาะสม 
                                      ช)  เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุม  เยือกเย็น  และมีความขยัน
อดทน 
                                      ซ)  มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว 
ไมนอยกวา  2  ป 
                             ง.  ผูประกอบการอาหาร มีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
                                   มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก  ยกเวน วุฒิการศึกษา  ควรจบการศึกษา         
ไมต่ํากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมีความรูเร่ืองโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี 
                           จ.  ผูทําความสะอาด  มีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
                              มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา  ควรจบการศึกษา 
ไมต่ํากวาภาคบังคับ 
                 (2)  ดานบทบาทหนาที่ 
                       ก.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
                             ก)  สํารวจความตองการของชุมชน  ในการจัดตั้ง  และดําเนินงานศูนยพัฒนา      
เด็กเล็ก 
                             ข)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามความพรอม
ดานทรัพยากรบุคคล  สถานที่  และฐานะการคลังของแตละทองถ่ิน 
                             ค)  จัดทาํแผนงานโครงการ  และงบประมาณในการจดัตั้ง  และสนับสนนุ             
การดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รวมทัง้จัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
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                             ง)  จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                            จ)  จัดทําระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                             ฉ)  กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกดานอยางตอเนื่อง 
                             ช)  ควบคุม  กาํกับดแูลการดาํเนนิงานของศนูยพฒันาเดก็เล็กใหมีคุณภาพ             
และถูกตองตามหลักวิชาการ 
                     ข.  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ควรมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากร
และการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย  และแผนงานที่วางไวอยางถูกตอง           
ตามหลักวิชาการ  และดวยความเรียบรอย  เกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด 
  ค.  ผูดูแลเด็ก  ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
                               ก)  ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต
มีพัฒนาการทุกดานตามวัย 
                               ข)  สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรค  กลาวคือ             
ใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ  อารมณ  สังคม  และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน  โดยใหโอกาสเด็กเรียนรู    
จากส่ิงของ  และผูคนที่อยูรอบขาง ซ่ึงเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา  การเคลื่อนไหว  การเลน 
และการลงมือกระทํา  ดังนั้น  ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่รวมทั้ง
การปฏิสัมพันธกับเด็กดวยคําพูด  และกิริยาทาทางที่นุมนวล  ออนโยน  แสดงความรักความอบอุน
ตอเด็ก 
                               ค)  สังเกต  และบันทึกความเจริญเติบโต  พฤติกรรม  พัฒนาการตางๆ 
ของเด็ก  เพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ  และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซ่ึงจะนําไปสูการคนหา
สาเหตุ  และวิธีการแกไขไดทันทวงที 
                               ง)  จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมในการพัฒนา
เด็กทุกดาน  ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด  มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 
                               จ)  ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม  ผูปกครอง  และสมาชิก
ในครอบครัว  ตลอดจนเปนส่ือกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  ผูปกครอง
และสมาชิก         ในครอบครัว เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และ
ตอเนื่อง 
                               ฉ)  มีการพัฒนาการตนเองในทางวิชาการ  และอาชีพ  ใฝหาความรู  และ
พัฒนาการตนเองอยูเสมอ  ดังนี้ 
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            (ก)  การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ  และทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง 
เชน การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลง
ดานความรู และเทคโนโลยีโดยอาศัยส่ือที่หลากหลาย รวมท้ังการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิก  และการจัดตั้งชมรม เครือขาย
สําหรับผูดแูลเด็ก ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก 
                                   (ข)  การพัฒนาดานบุคลิกภาพ  เชน  การพัฒนาดานรางกาย  อารมณ 
สังคม  จิตใจ  และจริยธรรม  โดยเนนการพัฒนาตนเอง การรูจักตนเองและผูอ่ืน  การสื่อสาร  และ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
                               ช.  รูจักใชประโยชนจากแหลงขอมูล  ความรู  และเครือขายการปฏิบัติงาน              
เพื่อสนับสนุนงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ  องคกรเอกชน  และแหลงขอมูลตางๆ ในชุมชน 
ดังนี้ 
                                (ก)  หนวยงานภาครัฐ  เชน  กระทรวงมหาดไทย  (กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดกิาร)  กระทรวงแรงงาน  (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) 
กระทรวงศึกษาธิการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎ) 
กระทรวงสาธารณสุข  (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต)  กระทรวงวัฒนธรรม  (กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม  (กองทัพเรือ)  เปนตน 
                                         (ข)  องคกรเอกชน  สมาคม  และมูลนิธิตางๆ เชน  สมาคม  วาย  ดับเบิลยู  
ซี  เอ  มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ  ในประเทศไทย 
สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  องคการยูนิเซฟ  เซฟเดอะชิลเดรน  ยู  เอส  เอ  สภาสตรี
แหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ  สหทัยมูลนิธิ  มูลนิธิดวงประทีป  เปนตน 
                                        (ค)  แหลงขอมูลความรูในชุมชน  เชน  สถานีอนามัย  โรงพยาบาล             
สถานรับเลี้ยงเด็กในนิคมตางๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  (กรมพัฒนาสังคม     
และสวัสดิการ)  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)  องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน  ศูนยส่ือประจํา
หมูบานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนยบริการสาธารณสุข  ศูนยสงเคราะห
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เด็กปฐมวัย  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน  (กรุงเทพมหานคร)  ขาราชการครู  หรือขาราชการอื่น  ๆ
ซ่ึงเปนผูทรงความรู  หรือที่เกษียณอายุแลว  เปนตน 
                       ง.  ผูประกอบอาหาร  ควรมีบทบาทหนาที่ในการประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ 
ถูกอนามัย  และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  รวมทั้งการแตงกายสะอาดเรียบรอย  การจัดสถานที่
เตรียมและปรุงอาหาร  จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  และมีการจัดการขยะ
ถูกสุขลักษณะ 
                         จ.  ผูทําความสะอาด  ควรมีบทบาทหนาที่ในการทําความสะอาด  ดูแลรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอย  ทั้งภายใน  และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

 2)  การบริหารจัดการ 
                       พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พุทธศักราช 2542  ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540  ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทรับผิดชอบ                  
การจัดบริการสาธารณใหแกประชาชนในพื้นที่  ซ่ึงรวมถึงการจัดการศึกษาดวย  และพระราชบัญญัติ
ไวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได  ตามความพรอมความเหมาะสม 
และความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน              
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดกําหนดใหการศึกษาปฐมวัย  หรือ
กอนประถมศึกษา   เปนหนาที่ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําโดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนการกระจายโอกาสใหประชาชน
ผูปกครอง  ไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
จึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 
                        (1)  นโยบาย 
                             จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยความรวมมือของชุมชนเพื่อกระจายโอกาส
การเตรียมความพรอม  และพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญาอยางเหมาะสม
ตามวัย  และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง  และเปนพื้นฐานของการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นไป 
                         (2)  เปาหมาย 
                             องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการ  ระเบียบที่เกี่ยวของ  และดวยความรวมมือของประชาชน
ในชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 
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                           (3)  วัตถุประสงค 
                              ก.  เพื่อสงเสริม  และสนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ  และ
ไดรับการฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ 
                              ข.  เพื่อพัฒนาความพรอมของเด็กในทุกๆ ดานแบบองครวม  ตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                              ค.  เพื่อกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดและพัฒนาความพรอมของ
เด็กกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู  และพัฒนาเด็ก
ไดอยางถูกวิธี 
                              ง.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
กับชุมชนใหสามารถรวมกันวางแผน  และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได  
                              จ.  เพื่อแบงเบาภาระ  การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง  ที่มีรายไดนอย                  
ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก  และเปนการกระจายโอกาสในการพัฒนาความพรอม
สําหรับเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 
                              ฉ.  เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปอยางเหมาะสม  และ
มีคุณภาพ   

         (4)  การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                              กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                        
ควรมีสถานที่  อาคารและดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
                              ก.  สํารวจความตองการของชุมชน 
                                    องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชน             
ในประเด็นดังตอไปนี้ 

  ก)  ความตองการใหจัดตั้งศูนย 
   ข)  ความตองการในการสงเดก็เขาเรยีน  ควรมีเดก็ที่รับบรกิาร อายุ  3-5  ป  

ไมนอยกวา  20  คนขึ้นไป 
  ค)  ความตองการใหศูนยจัดบริการ   

                              ข.  รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ภาพ  2  รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณามอบหมายใหผูดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษา  หรือพนักงานจางที่มีคุณสมบัติ  เพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาศูนยและแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับผิดชอบการดําเนินงานภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                    ค.  จัดทาํแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบจาก
สภาทองถ่ิน 
                        ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                 
เพื่อนําเขาสูแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทําญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบ
จากสภาทองถ่ินตอไป 
                    ง.  จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
                          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจอนุมัติ  
                     จ.  จดัทําระเบยีบ/ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดวยศนูยพฒันา
เด็กเล็ก 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กองชาง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กอง ............. 

คณะกรรมการบริหาร 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

ศูนยพัฒนาเดก็
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                         องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําระเบียบ  หรือขอบังคับขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของถือปฏิบัติในการบริหารจัดการ                 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                   ฉ.  จัดทําประกาศจัดตั้งศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 
                          องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพฒันาเด็กเล็ก
ประกาศใหสาธารณชนทราบ  
                    ช.  การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
                          เมื่อจํานวนเด็กเล็กที่รับบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีจํานวนนอย
ไมเพียงพอตอการจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน  หรือกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสงคจะรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งแต  2  แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน  ใหคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนผูพิจารณาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหพิจารณายุบเลิกหรือ
รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น  ตามความจําเปน  และเหมาะสม  โดยผานความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 
และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศยุบเลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวใหรายงาน
จังหวัด  และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
               (5)  แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                รูปแบบการบรหิารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                       ก.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงไดแก  บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม  โดยจะตองประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนกลุมองคกรประชาคม  ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนผูดูแลเด็ก  อยางละไมนอยกวา  1  คน  โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการโดยตําแหนง 
                         ข.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย 
มีนายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูที่นายกเทศมนตรี/ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมาย  เปนประธาน  ยกเวนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิดที่รับถายโอนจาก
กรมการศาสนาใหเจาอาวาส/โตะอิหมามหรือผูที่ เจาอาวาส/โตะอิหมาม มอบหมายเปนประธาน                      
    ค. การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล  เปนหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  และมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และ
มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด                        
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    ง.  ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ทําหนาที่ประเมินผูดูแลเด็ก  ผูประกอบอาหาร  และผูทําความสะอาดในดานความรู ความสามารถ  
ใหเปนไปตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนด และเสนอผล
การประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการพิจารณาตอสัญญาจางตอไป (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2546ค, หนา 6-8) 
 การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จะตองคํานึงถึงขอบขายของงานสายการบังคับบัญชา
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ที่กําหนดให
สถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามาตรฐานที่กําหนด  โดยจะตองจัดใหมีการประเมินตนเอง
ทุกป  เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้น  เพื่อให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหการดูแล  และพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  ควรพิจารณา
จัดแบงงานที่จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนยฯ ใหครอบคลุมลักษณะงาน  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2546ค, หนา 8-12) 
 ทั้งนี้  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมีผูรับผิดชอบงานดังกลาวโดยแบง  และ
มอบหมายงานตามความถนัด  ความสามารถ  และลักษณะของงานที่ตองดําเนินการทั้ง  5  งาน  
อยางไรก็ตาม  ในการจัดแบงงานดังกลาวควรคํานึงถึงความพรอม  และศักยภาพของแตละศูนยฯ                
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กอาจรวมลักษณะงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน                  
เปนงานกลุมเดียวกัน  และ/หรือรวมลักษณะงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมกับงานธุรการ  การเงิน  
พัสดุ  เปนกลุมงานเดียวกันเปนตน  

  สรุปไดวาการดําเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จะตองมีคุณสมบัติ  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสามารถดําเนินงานใหการศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ดวยความเหมาะสม  และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน  
 2.7.2  ดานอาคารสถานที่ สิง่แวดลอม  และความปลอดภัย 

 พนมไพร  คําขจร  (2551, หนา 60)  ไดกลาววา  อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา
เปนองคประกอบสําคัญใหการจัดการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 48)  ไดกลาววาความปลอดภัย  เปนการใหความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  การใหความรูในการใชประโยชนของอาคาร  เชน  ราวบันได  กันสาด  แผงสวทิช
รวมไฟฟา  บานประตูกระจกใส การใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหว  ส่ิงที่อาจเปนภัยแกนักเรยีน 
การปองกันภัยจากการจราจร  ภายในบริเวณโรงเรียนที่กวางขวางมีถนนมีอาคารเรียนมีหลายหลัง 
ควรจัดระบบจราจรใหปลอดภัย  รวมทั้งการขึ้นรถลงเรือและการเดินขามถนนหนาโรงเรียน  อีกทั้ง
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การปองกันเพลิงไหม  ใหนักเรียนมีสวนในการปองกันเพลิงไหม  การใหนักเรียนมีความรูในการดับเพลิง 
การหัดหนีมือเกิดเพลิงไหม 
 ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  หมายถึง การดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
การวางแผน  การบริหารจัดการ  ดูแล  ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานในอาคารสถานที่ 
การจัดหาทุน งบประมาณเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงอาคารสถานที่  การกําหนดมาตรการเพื่อดูแล 
รักษาความสะอาดและความปลอดภัย การกําหนดกฎเกณฑการใชอาคารสถานที่  การจัดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ปรับปรุงซอมแซมอาคารจัดทําแผนพัฒนาสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  การวางมาตรการรักษาความปลอดภัย 
อาคารสถานที่ จัดทําแผนสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย กําหนดมาตรการเตรียมความพรอม
รับสถานการณฉุกเฉิน  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546ค, หนา 15-20) 

 1)  ดานอาคารสถานที่ 
                  (1)  ที่ตั้ง  
                          สถานที่ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ควรอยูในพื้นที่ซ่ึงมีขนาดเหมาะสม  และ
ตองไมอยูในพื้นที่  ซ่ึงอาจเสี่ยงตออันตราย  ไดแก  บริเวณขนถายแกส  น้ํามัน  สารเคมี  หรือสารพิษ 
มลภาวะ  ทางอากาศ  แสง  และเสียงที่มากเกินควร  หากไมสามารถหลีกเล่ียงได  ตองมีมาตรการปองกัน
ภาวะอุบัติภัยตางๆ ตามมาตรฐานความจําเปน  และเหมาะสม 
                  (2)  จํานวนชั้นของอาคาร 
                          ตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไมเกิน  2  ชั้น  นับจากพื้น 
หากสูงเกินกวา  2  ช้ัน  ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย  และอุบัติภัยตาง  ๆที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 
และความสูงของตัวหอง  ไมควรนอยกวา  2.40  เมตร  นับจากพื้นถึงเพดาน 
                  (3)  ทางเขา-ออก  และประตูหนาตาง  
                          ทางเขา-ออกตัวอาคาร  ตองมีความเหมาะสม  สามารถเคลื่อนยายเด็กออก
จากตัวอาคารไดสะดวก  หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุรายแรงใดๆ ขึ้น โดยอยางนอยตองมีทางเขา-ออก 
2  ทาง  และแตละทางนั้น  ควรมีความกวางประมาณ  80  เซนติเมตร 
                  (4)  ประตู-หนาตาง 
                          ประตู – หนาตาง  ตองมีความแข็งแรง  อยูในสภาพใชงานไดดี  มีขนาด  และ
จํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของหอง  และความสูงของหนาตาง  ควรอยูที่ประมาณ  80  เซนติเมตร                
นับจากพื้นใหเด็กมองเห็นสิ่งแวดลอมไดกวางและชัดเจน  นอกจากนี้  บริเวณประตู - หนาตาง                
ไมควรมีส่ิงกีดขวางใดๆ มาปดกั้นชองทางลม  และแสงสวาง   
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                  (5)  พื้นที่ใชสอย 
     พื้นที่ใชสอย  ตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด  ปลอดภัย  และ
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก  เชน  การเลน  การเรียนรู  การรับประทานอาหาร 
และการนอน  โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร  หองสวม  และที่พักของเด็กปวย 
โดยเฉลี่ยประมาณ  2.00  ตารางเมตร  ตอเด็ก  1  คน  นอกจากนี้พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
อาจจัดแยกเปนหองเฉพาะ  หรือจัดรวมเปนหองเอนกประสงคที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยใชพื้นที่เดียวกันแตตางเวลา  และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ  หรือยายเครื่องเรือนตามความเหมาะสม               
และขอจํากัดของพื้นที่  ดังนี้ 
                         ก.  บริเวณพื้นที่สําหรับการนอน   ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก  
อากาศถายเทไดสะดวก  และอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก  มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ  
2.00  ตารางเมตรตอเด็ก  1  คน  โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ  ดังนี้       

 ก)  จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี  ปลอดโปรง  ไมมีเสียงรบกวน  และ
แสงสวาง  ไมจาเกินไป 

  ข)  อุปกรณเครื่องนอนตางๆ มีความสะอาด  โดยนําไปปดฝุน  ตากแดด
อยางนอยสัปดาหฺละ  1  คร้ัง 
  ค)  จัดแยกเครื่องนอน  หมอน  ผาหม  สําหรับเด็กแตละคนโดยเขียนหรือ
ปกชื่อไว  ไมใชรวมกัน  เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
  ง)  หมั่นตรวจตราดูแลไมใหมีสัตว  หรือแมลงตางๆ มารบกวน  ในบริเวณ
พื้นที่สําหรับการนอน 
                              ข.  บริเวณพื้นที่สําหรับการเลนและการพัฒนาเด็ก  ควรออกแบบใหมีพื้นที่
สําหรับการเรียนรูรวมกลุมและแยกกลุมยอยในกิจกรรมการเรียนรูอิสระ  การเลนสรางสรรคหรือ
การอานหนังสือ  เลนตอทอนไมที่ตองการมุมเงียบ  และมีพื้นที่สําหรับการเลนที่เลอะหรือเปยก
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลัก  โดยมีวัสดุอุปกรณที่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  และ
มีอุปกรณหรือเครื่องเลนที่สงเสริมพัฒนาการ  และการเรียนรูของเด็ก 

     ค.  บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร  ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก 
มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก  มีแสงสวางพอเหมาะ  มีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอ  และเหมาะสมกับ
จํานวนเด็ก  ทั้งนี้  บริเวณหองอาหาร  โตะ  เกาอ้ี  ที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร  ตองทําความสะอาด
อยางสม่ําเสมอ  และควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชมขีนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก  มีสภาพแข็งแรง           
และใชงานไดดี 
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     ง.  บริเวณที่พักเด็กปวย  ตองแยกเปนสัดสวน  มีอุปกรณปฐมพยาบาล  ตูยา
เครื่องเวชภัณฑที่จําเปน  และเด็กตองอยูในสายตาของผูดูแลตลอดเวลา  กรณีไมสามารถจัดหองพัก
เด็กปวยเปนการเฉพาะได  ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม 
                            จ.  บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัว  ตองแยกหางจากบรเิวณพืน้ที่
สําหรับเด็กพอสมควร  และมีเครื่องใชที่จําเปน  รวมทั้งที่ลาง  และเก็บภาชนะเครื่องใชตางๆ 
ที่ถูกสุขลักษณะ  โดยเนนเรื่องความสะอาด  และความปลอดภัยเปนหลัก 
                            ฉ.  บริเวณพื้นที่สําหรับใชทําความสะอาดตัวเล็ก  ตองจัดใหมีบริเวณที่ใช
สําหรับทําความสะอาดตัวเล็ก  และมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร  อยางนอยตองมีที่ลางมือและแปรงฟน
ในขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  ในกรณีที่มีหองอาบน้ํา  จะตองมีแสงสวาง
ที่เพียงพอ  มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก  และพื้นไมล่ืน 
                            ช.  หองสวมสําหรับเด็ก  ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก  โดยเฉลี่ย  1  แหง
ตอเด็ก  10 – 12  คน  โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก  โดยมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นไดงาย
มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมล่ืน  หากมีประตู  จะตองไมใสกลอน  หรือ
กุญแจ  และมีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก  และไมควรไกลจากหองพัฒนาเด็ก 
หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร  จะตองไมตั้งอยูในที่ไมลับตาคน  กรณีที่ไมสามารถทําหองสวม
สําหรับเด็กเปนการเฉพาะได  อาจดัดแปลงหองสวมที่มีอยูแลวใหเหมาะสม  และปลอดภัยสําหรับเด็ก                    
     ซ.  หองเอนกประสงค สําหรับใชจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก  การรับประทานอาหาร              
หรือการนอน  คํานึงถึงความสะอาด  และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
หากเปนอาคารชั้นเดียว  ตองมีฝาใตหลังคา  หากเปนอาคารที่มีมากกวา  1  ชั้น  ควรจัดใหชั้นบนสุด
มีฝาใตหลังคา  โดยมีความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา  2.40  เมตร  แตกรณีที่มคีวามสูงเกินกวา 
อาจไมมีฝาใตเพดาน  ก็ได 
                         ฌ.  บริเวณพื้นที่เก็บส่ิงปฏิกูล  จะตองมีพื้นที่เก็บส่ิงปฏิกูลท้ังภายใน และ
ภายนอกตัวอาคาร  โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ  ถูกสุขลักษณะ  และมีการกําจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน                    
     ญ.  บันได  ควรมีความกวางแตละชวง  ไมนอยกวา  1.00  เมตร  ลูกตั้งของ
บันได  สูงไมเกิน  17.50  เซนติเมตร  ลูกนอนกวางไมนอยกวา  20.00  เซนติเมตร  บันไดทุกขั้นมีราว
และลูกกรงไมนอยกวา  90.00  เซนติเมตร  มีราวเตี้ย  เหมาะสําหรับเด็กไดเกาะขึ้นบันได  และระยะหาง
ของลูกกรง  ตองไมเกิน  17.00  เซนติเมตร  เครื่องใชเฟอรนิเจอรควรมีระดับความสูงและขนาด
ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  ใหเด็กสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง      
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ  
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 2)  ดานสิ่งแวดลอม 
                         (1)  ภายในอาคาร  
                             ก.  แสงสวาง 
                               ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติสม่ําเสมอทั่วทั้งหอง  เอื้ออํานวยตอ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก  เชน  มีแสงสวางเพียงพอในการอานหนังสือไดอยางสบายตา  เปนตน               
ไมควรใหเด็กอยูในหองที่ใชแสงสวางจากไฟฟาตอเน่ืองนานกวา  2 - 3  ช่ัวโมง  เพราะจะทําใหเกิด
ภาวะเครียดและมีผลถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก  
                                 ข.  เสียง 
                               เสียงตองอยูในระดับที่ไมดังเกินไป  (ระหวาง  60 - 80  เดซิเบล)  อาคาร
ควรจะตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับเสียงเหมาะสม 
                               ค.  การถายเทอากาศ 
                               ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก  โดยมีพื้นที่ของหนาตาง  และชองลม
รวมกันแลว  ไมนอยกวา  รอยละ  20  ของพื้นที่หอง  กรณีที่เปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณโรงงาน
ที่มีมลพิษ  ตองติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศ  อยางเหมาะสม  สําหรับบริเวณที่มีเด็ก
อยูตองเปนเขตปลอดบุหร่ี 
                               ง.  สภาพพื้นที่ภายในอาคาร  
                               ตองไมล่ืน  และไมช้ืนแฉะ  ควรเปนพื้นไม  หรือปูดวยวัสดุที่มีความปลอดภยั
จากอุบัติเหต ุ
                        (2)  ภายนอกอาคาร  
                                ก.  ร้ัว 
                                ควรมีร้ัวกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน  เพื่อความปลอดภัยของเด็ก  และ
ควรมีทางเขา - ออกไมนอยกวา  2  ทาง  กรณีมีทางเดยีวตองมีความกวางไมนอยกวา  2.00  เมตร 
                                ข.  สภาพแวดลอมและมลภาวะ  
                                ควรมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  และควรตั้งอยูหางจาก
แหลงอบายมุข  ฝุนละออง  กลิ่น  หรือเสียงที่รบกวน  มีการจัดระบบสุขาภิบาล  การระบายน้ํา  
การระบายอากาศ  และการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม  ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ  หรือแพรเชื้อโรค 
โดยเฉพาะการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
                                 ค.  พื้นที่เลนกลางแจง  
                                ตองมีพื้นที่เลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอยกวา  2.00  ตารางเมตร  ตอจํานวน
เด็ก  1  คน  โดยจัดใหมีเครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัย  และมีพอสมควรกับจํานวนเด็ก  ในกรณีที่
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ไมสามารถจัดใหมีที่เลนกลางแจง เปนการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืนๆ ได  ก็ควรปรับใชในบริเวณที่
รมแทนโดยมีพื้นที่ตามเกณฑกําหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กในสถานที่อ่ืนๆ                         
ที่เหมาะสม  
                                 ง.  ระเบียง 
                               ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา  1.50  เมตร  และหากมีที่นั่ง
ตามระเบียงดวย  ระเบียงตองกวางไมนอยกวา  1.75  เมตร  ขอบระเบียงตองสูงจากที่นั่งไมนอยกวา 
70.00  เซนติเมตร  นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน  แข็งแรง  และสภาพการใชงานที่ปลอดภัย
สําหรับเด็ก  

   3)  ดานความปลอดภัย 
                       (1)  มาตรการปองกันความปลอดภัย 
                               ก.  ติดตัง้อุปกรณในการรกัษาความปลอดภัย  หรือเครื่องตัดไฟภายในบริเวณ
อาคาร 
                                ข.  ติดตั้งเครื่องดับเพลงิอยางนอย 1 เครื่อง ในแตละชั้นของอาคาร 
                                ค.  ติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา  1.50  เมตร  ถาติดตั้งต่ํากวา
ที่กําหนด  จะตองมีฝาปดครอบ  เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได  และควรหลีกเล่ียงการใชสายไฟตอพวง 
                                ง.  หลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณตางๆ ซ่ึงทําดวยวัสดุที่แตกหักงาย                 
หรือแหลมคม  หากเปนไม  หรือเหล่ียมคม 
                                จ.  จัดใหมีตูยา  และเครื่องเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล  วางไวอยูในที่สูง 
สะดวกตอการหยิบใช และเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก 
                                ฉ.  ใชวัสดุกันลื่น  ในบริเวณหองน้ํา – หองสวม  และเก็บสารจําพวกเคมี 
หรือน้ํายา  ทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย  ใหพนมือเด็ก 
                                ช.  ไมมีหลุม  หรือบอน้ํา  ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร             
รวมทั้งไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม 
                               ซ.  มีระบบการล็อคประตูในการเขา - ออก  นอกบริเวณอาคาร  สําหรับเจาหนาที ่           
เปด - ปดได  ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตู  สําหรับหองครัว  และที่ประกอบอาหาร  ควรมี
ประตูเปด - ปด  ที่ปลอดภัย  เด็กเขาไปไมได 
                              ฌ.  ติดตั้งอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค  และมีมาตรการปองกัน
ดานสุขอนามัย 
                              ญ.  มีตู  หรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณ  และสื่อสารการเรียนรูที่แข็งแรง  มั่นคง
สําหรับวัสดุอุปกรณ  ที่อาจเปนอนัตรายตอเด็กนัน้  ควรจัดแยกใหพนมือเด็ก 
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                              ช.  เครื่องใชเฟอรนิเจอร  ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยใหเด็กสามารถใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง   
                     (2)  มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน 
                              ก.  มีการฝกซอมสําหรับการปองกนัอุบัตภิัยอยางสม่ําเสมอ  ไมนอยกวาปละ 
1  คร้ัง 
                            ข.  มีการฝกอบรมบุคลากร  ในเนื้อหาดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การปองกันอุบัติภัย  และความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก 
                            ค.  มีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตางๆ เชน  สถานีตํารวจ
หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาลไวเพื่อติดตอไดอยางทันทวงทีกรณีเกิดเหตุการณ          
คับขัน  หรือจําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก  และควรมีอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชสําหรับ
การปฐมพยาบาลติดประจําไวในที่เปดเผย 
                           ง.  มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ  และพัฒนาการของเด็กประจําไว  กรณีอาจตอง             
พาเด็กไปพบแพทย   
 สรุปไดวาการดําเนินงานดานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัย  ตองกําหนด
มาตรการเพื่อดูแลรักษา ความสะอาดและความปลอดภัย การกําหนดกฎเกณฑการใชอาคารสถานที่ 
การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ปรับปรุงซอมแซมอาคารจัดทําแผนพัฒนา
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอม การวางมาตรการ
รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ จัดทําแผนสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย กําหนด
มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน   
 2.7.3  ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 พนมไพร  คําขจร  (2551, หนา 41)  ไดกลาวถึงงานวิชาการวาเปนงานหลัก  เปนหัวใจ
ของการทํางานในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาผลผลิต  คือ  นักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
เปาหมายของหลักสูตร  ซ่ึงขอบขายของงานวิชาการประกอบดวย  1)  งานธุรการทางวิชาการ  
2)  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   3)  งานสงเสริมวิชาการ  4)  งานกลุมประสบการณ  
5)  งานวัดและประเมินผล 
 หวน  พินธุพันธ  (2548, หนา 7)  ไดกลาวถึงงานวิชาการวาเปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนโดยตรง  ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  การทําแผนการสอน  
การปรับปรุงการเรียนการสอน  การใชส่ือการสอน  การประเมินผล  การวัดผลและการนิเทศการสอน               
 การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู             
และการใหการศึกษาไปพรอมๆ กัน  เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม 
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และสติปญญา ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคล  โดยมีจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน ดังนี้  
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546ค, หนา 21-25) 
   1)  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
                      (1)  รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
   (2)  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน 
    (3)  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข 
   (4)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
   (5)  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตร ี 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 เมื่อเด็กมีอายถึุงวัยนัน้ๆ                   
ซ่ึงคุณลักษณะตามวัยที่สําคญัของเด็ก มีดงันี้ 
                       (1)  พัฒนาการดานรางกาย  
                               ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได รับลูกบอลดวยมือและลําตัวได          
เดินขึ้นบันไดสลับเทาได  เขียนรูปวงกลมตามแบบได ใชกรรไกรมือเดียวได  เปนตน 
                               ข.  อายุ  4  ป ไดแก  กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได  รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง
เดินขึ้น-ลงบันไดสลับเทาได  ตัดกระดาษเปนเสนตรงได  เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได  กระฉบักระเฉง   
ไมชอบอยูเฉย  เปนตน  
                                ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได  รับลูกบอล         
ที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง ขึ้น-ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว  เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได  ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด  ใชกลามเนื้อเล็กไดด ี เชน  ติดกระดุม  ผูกเชือก
รองเทา ฯลฯ 
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                      (2)  พัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ 
                              ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  แสดงอารมณตามความรูสึก  ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจ             
และไดรับคําชม  กลัวการพลัดพรากจากผูเล้ียง  เปนตน 
                          ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ
เร่ิมรูจักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน  ชอบทาทายผูใหญ  ตองการใหมีคนฟง  
คนสนใจ  เปนตน 
                             ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 
ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง  และผูอ่ืน  ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง  เปนตน 
                       (3)  พัฒนาการดานสังคม 
                             ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  รับประทานอาหารไดดวยตนเอง  ชอบเลนแบบคูขนาน  
(เลนของชนิดเดียวกัน แตตางคนตางเลน)  เลนสมมติได รูจักรอคอย  เปนตน 
                             ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  แตงตัวไดดวยตนเอง  ไปเขาสวมไดเอง  เลนรวมกับ
คนอื่นได  รอคอยตามลําดับกอน – หลัง  แบงของใหคนอื่น  เก็บของเลนเขาที่ได  เปนตน 
                              ค.  อายุ  5  ป ไดแก  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง  เลนหรือทํางาน                
โดยมีจุดมุงหมาย  รวมกบัผูอ่ืนได พบผูใหญรูจักไหว  ทําความเคารพ  รูจักขอบคุณเมื่อรับของจากผูใหญ  
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน 
                         (4)  พัฒนาการดานสติปญญา  
                             ก.  อายุ  3  ป  ไดแก  สํารวจสิ่งตางๆ ที่เหมือนกัน  และตางกันได  บอกชื่อ                      
ของตนเองได  ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา  สนใจโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ ได  สนใจ 
นิทานและเรื่องราวตางๆ รองเพลง  ทองคํากลอน  คําคลองจองตางๆ และแสดงทาเลียนแบบ
ได รูจักใชคําถาม  “อะไร”  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงายๆ เปนตน 
                            ข.  อายุ  4  ป  ไดแก  จําแนกสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ได  บอกชื่อ
และนามสกุลของตนเองได  พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ สนทนาโตตอบ/
เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง  สรางผลงานตามความคิดของตนเอง 
                             ค.  อายุ  5  ป  ไดแก  บอกความแตกตางของกลิ่น  สี เ สียง  รส  รูปราง  
จัดหมวดหมูส่ิงของได  บอกชื่อ - สกุล  อายุ  ตนเองได  พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง  สนทนา
โตตอบ – เลาเรื่องได  สรางผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น  
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    3)  การจัดประสบการณ 
                       การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ 3 - 5 ป  (ไมจัดเปนรายวิชา
แตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน)  เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง  เกิดความรู 
ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และแนวทางการจัดประสบการณ  ดังนี้ 
                       (1)  หลักการจัดประสบการณ 
                             ก.  จัดประสบการณเลน และการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมและ
อยางตอเนื่อง 
                             ข.  เนนเด็กเปนสําคัญ  สนองความตองการ  ความสนใจ  ความแตกตางระหวาง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู 
                             ค.  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและ
ผลผลิต 
                            ง.  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง  และ
เปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ 
                             จ.  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก  
                       (2)  แนวทางการจัดประสบการณ  
                             ก.  จัดประสบการณสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ  คือ  เหมาะสมกับอาย ุ
วุฒิภาวะ  และระดับพัฒนาการ  เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 
                             ข.  จัดประสบการณสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้  คือ  
เด็กไดลงมือกระทํา  เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง  5  ได  เคลื่อนไหว  สํารวจ  เลน  สังเกต  สืบคน 
ทดลอง  และคิดแกปญหาไดดวยตนเอง 
                             ค.  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ  คือ  บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู 
                            ง.  จัดประสบการณใหเด็กไดริเร่ิม  วางแผนตัดสินใจ  ลงมือกระทําและ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน  อํานวยความสะดวก  และเรียนรูรวมกับเด็ก 
                             จ.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นกับผูใหญ  ภายใต
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  บรรยากาศที่อบอุนมีความสุข  และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือ
ในลักษณะตางๆ กัน 
                             ฉ.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
และอยูในวิถีชีวิตของเด็ก 
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                             ช.  จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  และทักษะการใชชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง                          
        ซ.  จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่วางแผนไวลวงหนา  และแผนที่เกิดขึ้น
ในสภาพจริง  โดยไมไดคาดการณไว 
                             ฌ.  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ  ทั้งการวางแผน 
สนับสนุน  ส่ือการสอน  การเขารวมกิจกรรม  และการประเมินการพัฒนาการ 
                             ญ.  จัดทําสารนิเทศ  ดวยการรวบรวมเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  
เปนรายบุคคล  นํามาไตรตรอง  และใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาของเด็ก  และการวิจัยในชั้นเรียน 
   4)  การจัดกิจกรรมประจําวัน 
                       กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ  3 - 5  ป  สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันได
หลายรูปแบบ  ซ่ึงเปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร  เมื่อใดและ
อยางไร  การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน  ดังนี้ 
                       (1)  หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 
                             ก.  กําหนดระยะเวลาในการจดักจิกรรมแตละกจิกรรมใหเหมาะสมกบัวยัของเด็ก
ในแตละวนั 
                             ข.  กิจกรรมที่ตองใชความคิด  ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ  ไมควรใชเวลา
ตอเนื่องนานเกินกวา  20  นาที  
                             ค.  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี  เชน  การตามมุม  การเลน  กลางแจง  
                             ง.  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหองกิจกรรม
ที่ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก  กิจกรรมที่เปนรายบุคล กลุมยอยและกลุมใหญกิจกรรมที่เด็ก
เปนผูริเร่ิม  และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลังจัดใหครบทุกประเภท  ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกาย
ควรจัดสลับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก  เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป 
                       (2)  ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน 
                             การเลือกกิจกรรมที่นํามาจดัในแตละวัน มีความครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
                             ก.  การพัฒนากลามเนื้อใหญ  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อใหญ  การเคลื่อนไหว  และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม
โดยใหเด็กเลนอิสระกลางแจง  เลนเครื่องเลนสนาม  เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี 
                            ข.  การพัฒนากลามเนื้อเด็ก   เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อเล็กการประสานสัมพันธระหวางมือและตา  จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลน
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สัมผัส  เลนเกมตอภาพ  ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย  หยิบจับชอนสอม  ใชอุปกรณศิลปะ  เชน  
สีเทียน  กรรไกร  พูกัน  ดินเหนียว ฯลฯ  
                             ค.  การพัฒนาอารมณ  จิตใจ  และปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อใหเด็ก
มีความรูสึกที่ดตีอตนเองและผูอ่ืน  มีความเชื่อมั่น  กลาแสดงออก  มีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย 
ประหยัด  เมตตากรุณา  เอ้ือเฟอ  แบงปน  มีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ 
จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินในเลือก  ไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการ  ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย 
      ง.  การพัฒนาสังคมนิสัย  เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออกอยางเหมาะสม 
และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน  มีนิสัยรักการทํางาน 
รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น  จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
อยางสม่ําเสมอ  เชน  รับประทานอาหาร  พักผอนนอนหลับ  ขับถาย  ทําความสะอาดรางกาย  เลนและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม  เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ                          
        จ.  การพัฒนาการคิด เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด  สังเกต  จําแนก 
เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู  เรียงลําดับเหตุการณ  แกปญหา  จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก  คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทดลอง  ศึกษา
นอกสถานที่ประกอบอาหาร  หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย  
ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุมยอยกลุมใหญ หรือรายบุคคล                          
        ฉ.  การพัฒนาภาษา  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสารถายทอดความรูสึก 
ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ  จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมี
ความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอานและบุคลากร
ที่แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษา
ที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ 
                             ช.  การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค  เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว
โดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ  ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ  ใหประดิษฐ
ส่ิงตางๆ อยางอิสระตามความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็ก  เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนน้ํา 
เลนทราย  เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน  แทงไม  รูปทรงตางๆ  
                    5)  โภชนาการสําหรับเด็ก 
                            เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  สงผลตอการเจริญเตบิโตของ
เด็กพัฒนาการ  ควรสงเสริมใหเดก็ไดรับสารอาหารครบ  5  หมู  ดังแสดงตาราง  1 
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ตาราง  1  แสดงรายการโภชนาการสําหรับเด็ก 
 

หมูอาหาร อาหาร ประโยชน 
หมูที่ 1 เนื้อสัตว ไดแก เนื้อสัตวตางๆ เชน หมู วัว 

เปด ไก กุง ปลา เครื่องใน เชนตับ 
ปอด หัวใจ ไขตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหง
ตางๆ เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง 
และอาหารที่ทาํมาจากถั่ว นม และ
ผลิตภัณฑจากนม 

ชวยเสริมสรางและซอมแซมรางกาย 
สวนที่สึกหรอ เคร่ืองในชวยสรางและ 
บํารุงโลหิต  นมชวยสรางกระดูกและฟน
เนื้อสัตว ประเภทอาหารทะเลชวยปองกนั
โรคคอพอก  เด็กวยัเจริญเตบิโตตองการ
อาหารหมูนี้มาก 

หมูที่ 2 ขาว แปง ไดแก ขาวตางๆ เชน ขาวจาว ขาว
เหนยีว แปงตางๆ เชน แปงขาวจาว 
แปงมันสําปะหลัง และอาหาร 
ที่ทํามาจากแปง เชนกวยเตีย๋ว บะหมี่ 
ขนมจีน ขนมปง หัวเผือกมนัตางๆ 

ใหกําลังงานและความอบอุนแกรางกาย  
ทําใหมีแรงเคลื่อนไหว ทํางานได 

หมู ท่ี  3  ผั ก ใบ เขี ย ว 
เหลือง 

ไดแก ผักใบเขยีวเหลืองและผักเปน
หัวตางๆ เชน ผักบุง คะนา ตาํลึง 
ฟกทอง กะหลํ่าปลี มะเขือตางๆ  

บํารุงสุขภาพทั่วไปใหแข็งแรง บํารุงสุขภาพ
ของผิวหนัง นยันตา เหงือกและฟน สราง
และบํารุงโลหิต ชวยใหรางกายใชประโยชน
จากอาหารอื่นไดเต็มที่ และมีเสนใยเปนกาก 
ชวยใหการขับถายสะดวก 

หมูที่ 4 ผลไมตางๆ ไดแก ผลไมสดตางๆ เชน มะละกอ 
กลวย สม มะมวง ฝร่ัง สัปปะรด 

ชวยบํารุงสุขภาพ และปองกนัโรคตางๆ . 
ชวยใหรางกายสดชื่น บํารุงสุขภาพของ
ผิวหนัง นยันตา เหงือกและฟน  

หมูที่ 5 ไขมันจากสัตว  
และพืช 

ไดแก ไขมันจากสัตว เชน มนัหมู 
มันไก ไขมนัจากพืช เชน น้ํามันถ่ัว 
น้ํามันงา กะท ิ

อาหารหมูนี้ใหพลังงานสูงและใหความ
อบอุนแกรางกาย ทําใหมีกําลังเคลื่อนไหว 
ทํางานได เปนตัวชวยละลายวิตามินหลาย
ชนิดเพื่อการดดูซับและนําไปใชประโยชน 

หมายเหต ุ เดก็ปฐมวยัควรไดดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอทกุ 45 นาที เพื่อใหสมองสามารถเรียนรู  
                  ไดเต็มศักยภาพ  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2546ค, หนา 26) 
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 สรุปไดวาการดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดานวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร  ตองพัฒนาคุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค  12  ประการ 
คุณลักษณะตามวัย  (ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา)  รวมทั้งการจัดประสบการณ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก 
 2.7.4  ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชน 
 นงรัตน ศรีพรหม  (2544, หนา 21)  ไดกลาววาโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน 
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีกิจกรรมหลากหลายที่โรงเรียนสามารถจัดใหผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 พงษธร  ธัญญสิริ  (2543, หนา 37)  ไดกลาววา  การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง 
กระบวนการซึ่งมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของในขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมของสวนรวม  ซ่ึงมวลชน
ที่เขารวมไดใชความพยายามสวนตัว  เชน  ความคิด  ความรู  ความสามารถ  แรงงาน  ตลอดจน
ทรัพยากรของตนตอกิจกรรมนั้นๆ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  การเกี่ยวของของกิจกรรมตางๆ ของมวลชน 
ในกิจกรรมตางๆ  

 กรมวิชาการ  (2542, หนา 2)  ไดกลาววา พอ แม หรือผูปกครองมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
การเขารับการศึกษาของบุตรเพราะพอแมของเด็กทุกคนเปนครูคนแรกของลูก มีสวนชวยสนับสนุน
ปจจัยการเรียนของเด็กในดานตางๆ ที่โรงเรียนขาดแคลน และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาตองเปดโอกาสให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  

 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนงบประมาณ  หมายถึง การสงเสริมใหประชาชน
เขามามีสวนรวม แสดงความคิดเห็น และใหขอมูลขาวสารดานการมีสวนรวมของชุมชน การประชุม
ชี้แจงใหชุมชนทราบและชักชวนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประชาสัมพันธ
ใหชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงาน การอบรมใหความรูแกชุมชนในทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง 
การปฏิบัติงาน การระดมใหชุมชนสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
การสนับสนุนงบประมาณ  การสนับสนุนจัดหาปจจัยพื้นฐานใหแกเด็กนักเรียน 
                ครูผูดูแลเด็กควรมีบทบาทสรางความเชื่อมโยงใหบานและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รับทราบขอมูลการจัดการศึกษาและการวัดประเมินผลทางการศึกษาอันจะสงผลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการยอมรับจากชุมชนเปนการสืบสานวัฒนธรรม  เพื่อหลอหลอมใหเด็กมีคุณภาพตามที่ชุมชน
มุงหวัง 
                ความสัมพันธกับบานและชุมชน  หมายถึง  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน 
การใหบริการแนะนําการขอรับความชวยเหลือสนับสนุน  จากบาน  และชุมชน  รวมถึงการสราง
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ความสัมพันธระหวางผูดูแลเด็กกับผูปกครองเพื่อใหการจัดการเรียนรูไดประสบผลสําเร็จ  (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2546ค, หนา 27-28)  
 

2.8  ลักษณะของการสรางความสัมพันธกับบานและชุมชน 
           
          2.8.1  การมีสวนรวมระหวางบานและชุมชน 
                         1)  การเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
                         2)  การวางแผนพัฒนาศูนยฯ 
                          3)  การเปนวิทยากร/ที่ปรึกษา 
                        4)  การประชมุและรวมกิจกรรม 
                         5)  การเปนคณะกรรมการผูปกครอง 
                         6)  การสงเสริมการศึกษา ส่ือวัสดุ อุปกรณ ทางการศึกษา 
                         7)  การจัดแหลงการเรียนรู 
                         8)  การสรางระบบเครือขายพัฒนาศูนยฯ 
                         9)  การเปนแบบอยางที่ดีดานจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ 
                  2.8.2  การสรางความสัมพันธ 
                           1)  แจงขาวสารเหตุการณ ตดิตอ ประสานงาน  
                           2)  แจงผลการพัฒนาการของเด็ก 
                           3)  ประชุมชี้แจง  (ปฐมนเิทศผูปกครอง) 
                           4)  รวมกจิกรรมตางๆ ของศูนยฯ 
                           5)  การเยีย่มบาน 
                           6)  การศึกษานอกสถานที่จากแหลงการเรยีนรูในชุมชน  ฯลฯ 
 2.8.3  บทบาทหนาท่ีของครผููดูแลในการสรางความสัมพนัธกับบานและชุมชน 
                        1)  เยี่ยมเยียนปรึกษาหารือขอคําแนะนําจากพอแม  ผูปกครองและองคกร  ประชาชนตาง  ๆ
เชนกรรมการหมูบาน  สภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  เปนตน  ตลอดถึงเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยฯเชิญชวนผูปกครองใหเขามารวมในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   2)  สงเสริมผูปกครองใหมีความรูเพิ่มขึ้น  เชน  จัดทําบอรด  หรือมุมหนังสือ
เพื่อสงเสริมใหผูปกครองไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กแตละวัยทั้งในเรื่อง



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

 

42 

สิทธิเด็ก  และเรื่องอ่ืนที่เปนประโยชนตอการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  จัดมุมหนังสือนิทาน
สําหรับผูปกครองใหผูปกครองไดยืมไปอานใหเด็กไดรับฟงเปนตน 
                        3)  เยี่ยมเยียนเด็กเมื่อเกิดอาการเจ็บปวยขาดเรียนใหคําแนะนําผูปกครองในการตรวจรกัษา
และการปองกัน 
                        4)  รวมมือกับกลุมตางๆ ในหมูบานเพื่อจัดกิจกรรมรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน 
จัดงานวันแม  งานวันเด็ก 
                        5)  รวมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการของเด็กหรือองคกรตางๆ ในหมูบาน 
ตําบลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 
                        6)  ศึกษาหาความรูในเรื่องพัฒนาเด็กเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในการอบรมเลี้ยงดู               
ไดอยางเหมาะสมตามวัย 
                       7)  เผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรมการดําเนินงานของศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 
                2.8.4  แนวทางการดําเนนิงานดานมาตรฐานการมีสวนรวม  และสนับสนุนจากชุมชนของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กตนแบบ  ควรดําเนนิการตามแนวทางตางๆ ดังนี้  
                        1)  จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบ  ชี้นําใหเห็นประโยชนและความจําเปน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาเตรียมความพรอมของเด็ก  และชักชวนใหชุมชนมีสวนรวม
บริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ 
                         2)  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  เปนระยะๆ เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางศูนยฯ กับชุมชนอยางตอเนื่อง  การใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  ศิลปะพื้นบาน  รวมจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจและความผูกพันที่ดีตอกันระหวางศูนยฯ และชุมชน                     
 3)  มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                        
ใหประชาชน   และหนวยงานตางๆ  รับทราบ   เพื่อที่จะมี ผู เขามาชวยเหลือดานตางๆ  ได
โดยการประชาสัมพันธอาจทําไดหลายรูปแบบ  เชน  จัดทําเอกสาร  คูมือแผนพับ  การออกไป
เยี่ยมบานเด็ก                 
  4)  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นการใหขอมูลขาวสาร
ดานการมีสวนรวมของชุมชน  สถาบันตางๆ ของชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถาบันครอบครัว  เปนตน 
                      5)  จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนการระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน  เพื่อมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณตางๆ ของหนวยงานดังนี้ 
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                                 (1)  การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทนุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                 (2)  การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล 
   (3)  การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการ
ภาครัฐ 
   (4)  การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน  องคกรการกุศล  มูลนิธิ  หรือ
มีผูอุทิศ 
                     6)  จัดอบรมใหแกประชาชนในทองถ่ินและชุมชน  เกี่ยวกับการดําเนินงานทิศทาง                       
และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุน
จากชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กที่จะเขามามีบทบาท  และมีสวนรวมสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ 
                       7) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ลักษณะไตรภาคี  3  ฝาย จากภาคสวนตางๆ คือ  ภาคประชาชน  หรือผูแทนชุมชนในทองถิ่น  
หนวยงานผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ  และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                        
  จากแนวคิดขางตน  สรุปไดวา  การดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน  ควรมีการประชุมชี้แจงใหราษฎร
ในชุมชนทราบถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
การจัดใหมีกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน  ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
รวมถึงการเขามามีสวนรวมจากชุมชน  หรือประชาคมในทองถ่ิน  
 

2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาคนควางานวิจยัที่เกีย่วของมดีังตอไปนี ้

 2.9.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 อนุรักษ  มาสเนตร  (2552, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานการบริการดานการศึกษา
ตามมาตรฐาน  ศูนยเด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ  พบวา  การดําเนินงาน
การบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กกรมอนามัย  ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ในเขตบางซื่อ  มีระดับการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก  

 สุพรรณี วรรณเพ็ชร  (2551, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพความเปนจริงและความคาดหวังของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  ตามความคิดเห็นของผูปกครองเด็กปฐมวัย  โรงเรียน
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ในเครือมารีวิทย  พบวาผูปกครองที่มีสภาพความเปนจริงและความคาดหวังจําแนกตามอาชีพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  
 กิตติ  กรองทอง  (2550, บทคัดยอ)  ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนินการ
จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  
พบวา  ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
  วัชราภรณ  พยัคฆเมธี  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ
ลักษณะที่พึงประสงคดานการจัดการศึกษาปฐมวัยในอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  
ผูปกครองมีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน   

 มามี โชติมา  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลโชติมา  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  พบวาผูปกครองมีความตองการ
ในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  

 นิภา  รักผกาวงศ  (2546, บทคดัยอ)  ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียนยอแซฟวิทยา  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  จําแนกตามอาชีพ 
พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
 วันดี  เกตุบุรม  (2545, บทคัดยอ)  เปรียบเทียบการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียน  สังกัดเมืองพัทยาจําแนกตามอาชีพพบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

 จากผลงานวิจัยในประเทศกลาวสรุปไดวา  ผูปกครองมีความตองการในการจัดการศึกษา
ทุกดานอยูในระดับมาก  แตความตองการของผูปกครองจะแตกตางกันก็ตอเมื่อมีอาชีพแตกตางกัน
 2.9.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 เวป  (Webb, 1989, Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กและ
ความทุมเทของพี่เล้ียงเด็ก โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอผูดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก ผลการวิจัยพบวา  
    1)  การทุมเทและการรับรูในงานของผูดูแลเด็ก  ไมแปรผันกับคุณภาพของ

สถานรับเล้ียงเด็ก  
  2)  ผูดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเดก็  ที่มีคุณภาพสูงมีความพอใจในคาจางต่ํากวาผูดแูลเดก็

ที่มีคุณภาพอยางมีนัยสําคัญ  
3)  ผูดูแลเดก็ทีทุ่มเทกับงาน  จะมีความพอใจกับงาน  และทํางานดวยความกระตือรือรน 
4)  ผูดูแลเด็กที่ยิ่งทํางานที่มีความหมายและมีความสําคัญมาก  ๆจะยิ่งมีความพอใจในงาน 

    5)  การทุมเทในงานจะเพิ่มขึ้นตามอายุและเงินเดือน 
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6)  ความรับผิดชอบของผูดูแลเด็กสามารถทํานายไดจากความพอใจในการทํางาน  
บุคลิกของผูดูแลเด็ก  และการรับรูลักษณะของงาน  จากผลการวิเคราะหชี้วาความพอใจในงานมีผลตอ
การทุมเทในงาน 
  เมดเซน  (Medsen, 1997, Abstract)  ศึกษาเรื่องการวัดความฉลาดทางปญญาของเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาคตะวันตกของรัฐ  Nebraska  ผลการวิจัยพบวา             
เด็กกอนวัยเรียนที่เล้ียงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดแสดงลักษณะที่ปรากฏใหเห็นวามีความฉลาดทางปญญา
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว  อยางนอย  3  ลักษณะ  และเห็นวาความฉลาดทางปญญาของเด็ก  2  ป  และ 4  ป 
มีความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับการเรียนรูสวนบุคคลที่เกิดขึ้นระหวางเลี้ยงดู 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 จากผลงานวิจัยตางประเทศกลาวสรุปไดวา  ผูปกครองมีความตองการในการจัดการศกึษา
ทุกดาน  เพื่อที่จะใหเด็กมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ตามวัย 
และความสามารถของแตละบุคคล 
 

2.10  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

     ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคูมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะเปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทําใหสามารถพัฒนาเด็ก                
ไดอยางมีคุณภาพ และเหมาะสมตอไป สําหรับการดําเนินงานดังกลาว  จําแนกออกเปนการดําเนินงาน 
4  ดาน  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดเปนตัวแปรที่จะศึกษา  คือ 

         1)  ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  หมายถึง  การดําเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบดวยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจน
บุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ  บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถดําเนินงานใหการศึกษา
และพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสม  และเปนไปตาม
ความตองการของทองถ่ิน  
          2)  ดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัย  หมายถึง  การดําเนินงาน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  และ
ความปลอดภัย ดังนี้ 
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               (1)  ดานอาคารสถานที่ เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตัวอาคารและโดยรอบตัวอาคาร  
                 (2)  ส่ิงแวดลอม  เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ตัวอาคาร  
                 (3)  ดานความปลอดภัย  เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  คือ  
การกําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย   และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน 
         3)  ดานวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร  หมายถึง  การดําเนินงานสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร  ไดแก 
คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค  12  ประการ  คุณลักษณะตามวัย  (ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  
สังคม  และสติปญญา)  การจัดประสบการณ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก  
        4)  ดานการมีสวนรวม  และการสนับสนุนจากชุมชน  หมายถึง  การดําเนินงานสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คือ  การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบ
ถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการจัดใหมีกองทุน
สงเสริมและสนับสนนุการดําเนินงาน  ตลอดจนการติดตามและประเมนิผลรวมถงึการเขามามสีวนรวม
จากชุมชน  หรือประชาคมในทองถ่ิน  
 
 
 


