
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน ระดับปฐมวัย  

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ความพร้อมด้านทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม มีความส าคัญในบริบทการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขและปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของผู้เรียน ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
พัฒนาการของชีวิตด าเนินไปตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เผชิญ รวมทั้งเงื่อนไขพัฒนาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งพัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียนในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในบทบาทของครูปฐมวัยและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จะต้องให้ความส าคัญและจัดกระท าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพราะอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการในวัยที่มี
อายุมากขึ้น  ซึ่งมีผลครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณจ์ิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นไปพร้อมกันทุก
ด้าน เนื่องจากเด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย  โดยพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี  การพัฒนาทาง
ภาษา  เด็กจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอย่างสม่ าเสมอกับผู้อ่ืนมีโอกาสได้ใช้ภาษาตามวัยของตน  ในการ
แสดงความรู้สึกนึกคิด และความต้องการสิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย เด็กควรได้รับการตอบสนองทางบวกเมื่อแสดง
ความสนใจที่จะใช้ภาษาและฝึกให้ใช้ภาษาอย่างถูกกาลเทศะ  ยิ่งกว่านั้นเด็กควรได้รับโอกาสสร้างสรรค์ทักษะ
ทางสังคมมากขึ้น ตามระดับความสามารถทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยได้รับการสนับสนุนให้
ด าเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความพร้อมทางภาษาและทักษะทางสังคมที่
มีคุณค่าต่อการการใช้ชีวิตตามความสามารถของตน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 :  3)  อีกทั้งการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 3-5  ปี  ควรได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยการจัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีความพร้อมในการเรียนต่อระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้น เด็กวัยนี้ควรได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างสติปัญญา  พัฒนาความคิดที่มีอยู่ใน
ตนเองให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุดโดยให้มีโอกาสพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นทางสติปัญญา มากกว่าเด็กที่ไม่มีโอกาส
ดังกล่าว  ซึ่งการเรียนในระดับปฐมวัยที่มีคุณค่าก็จะไม่เร่งรีบพัฒนาเด็กให้เร็วกว่าธรรมชาติ เพราะอาจส่งผลเสีย
ต่อการพัฒนาการของเด็กได้ เพราะอาจเป็นการท าให้เด็กเครียดคับข้องใจ  สุขภาพจิตของเด็กโดยธรรมชาติจะมี
พัฒนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน และเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกันในแต่ละด้าน
(กุลยา  ตันติผลชีวะ  2551  :  20)  ดังนั้น ทักษะหรือความพร้อมทางภาษา และทักษะทางสังคมจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยน าพาผู้เรียนในวันนี้ ประสบผลส าเร็จในการเรียนและการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 เนื่องจากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย ได้เปิดกว้างส าหรับการจัดกิจกรรมประสบการณ์
ให้ผู้เรียนในลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้น าเสนอแนวคิดไว้ค่อนข้างมาก โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และเริ่มต้นด้วยกิจกรรม
ประสบการณ์ที่ออกแบบส าหรับจัดให้ผู้เรียนผ่านการปฏิบัติหรือการเล่นแบบง่ายๆ ก่อนไปหาสิ่งที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่เห็นว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนบรรลุผลในด้านทักทาง
ภาษาและทักษะทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) แนวคิดของ 
Waldorf และแนวคิด High-Scope ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมหีลักการส าคัญรองรับ กล่าวคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ที่อธิบายบนพ้ืนฐานแนวคิดของเพียเจท์ จะเห็นด้วยกับการสร้างสรรค์ความรู้ของผู้เรียนตามหลักการการสร้าง
ความขัดแย้งทางปัญญา บนเงื่อนไขของ Assimilation ,  Accommodation และ Equilibrium principles 
ส่วนแนวคิดของ Vygotsky จะใช้หลักการ Scaffolding และ Zone of Proximal Development หรือ ZPD 



ส่วนแนวคิดของ Waldorf ที่พัฒนาขึ้นใช้โดย Rudolf Steiner นั้น จะให้ความส าคัญกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เด็กแรกเกิดถึง 7 ขวบผ่านเงื่อนไขการสร้างความคิดแบบจินตนาการ การบูรณาการการเรียนรู้ด้าน
การปฏิบัติและการแสดงออกทางศิลปะสนับสนุน เพ่ือให้เข้าใจในมุมมองของชีวิตความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างกาย จิตใจหรือจิตวิญญาณ และความมีสปิริต ที่สะท้อนพัฒนาการขั้นพ้ืนฐานจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ โดย
ผู้สอนจะต้องเข้าใจและยึดมั่นในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้จึงเสริมสร้างงานและ
ประสบการณ์ที่น าไปสู่เจตคติ ความเชื่อและการไว้ใจยอมรับ เพ่ือสร้างความนับถือในสิ่งที่ดีงามตามความสนใจ
ของแต่ละบุคคล ผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่เชื่อมโยงกับแบบของจังหวะ การเคลื่อนไหว การออกแบบด้วยสีสัน 
เสียงดนตรี เพ่ือสร้างความเข้าใจในบริบทของธรรมชาติและเนื้อหาความรู้ในบทเรียน ที่มีความหมายของความ
งดงามในสิ่งที่เผชิญแต่ละเหตุการณ์  โดยให้ความเป็นอิสระในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนแต่ละบุคคลมากขึ้น ขณะที่
แนวคิดการจัดประสบการณ์แบบ High-Scope จะให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าหรือจัดให้มี
การปฏิบัติของผู้เรียน ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์พ้ืนฐานของแต่ละคน ดังนั้นหากมีการจัดประสบการณ์ ให้
ผู้เรียนในระดับปฐมวัย โดยการประยุกต์และผสมผสานแนวคิดดังกล่าวไว้ในกิจกรรมประสบการณ์แก่ผู้เรียน  
ก็เชื่อว่าจะสามารถเสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จได้อีกทางหนึ่ง 
 จากเหตุผลและความส าคัญข้างต้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงสนใจออกแบบหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรครูปฐมวัยเพ่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะ
ทางสังคม ของผู้เรียนระดับปฐมวัย  ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรยีน ในบริบทชั้นเรียนและในเหตุการณ์ชีวิตจริงให้ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ 
รวมทั้งเกิดความตระหนักใส่ใจในการพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามทีต่นรับผิดชอบ โดยประสานกับเพื่อน
ร่วมงานในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ความเป็นครูและผลงานวิชาการผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study และ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ระหว่างการด าเนินการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วย  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะภาษาและทกัษะทางสังคมในระดับปฐมวัย ที่มีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 

1. มีความเข้าใจในบริบทองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะ
ทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ที่มีคุณภาพ 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหาบทเรียนและหลักการแนวคิดการจั ดการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะทางสังคมในระดับ
ปฐมวัย ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ให้สามารถน าไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
  3. มีความเข้าใจและสามารถออกแบบสื่อการเรียน และสถานการณ์การเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ที่มีคุณภาพ 
  4. มีความเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะภาษาและ
ทักษะทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  5. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองทางวิชาการ และการพัฒนางานวิจัยใน
บริบทที่บุคลากรรับผิดชอบ ในบริบทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะทางสังคม
ของผู้เรียนในระดับปฐมวัย  ผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่เข้ารับการพัฒนากลุ่มละ 60 คน ระยะเวลาการพัฒนา 2 วัน และด าเนินการ
ติดตามกระบวนการน าความรู้และทักษะปฏิบัติไปใช้ในชั้นเรียนภายหลังการอบรม เพ่ือการพัฒนาตนเองผ่าน
กระบวนการ PLC หรือ Lesson Study และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรครไูด้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย การ
ออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับบริบทของผู้เรียน เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร หลักการแนวคิดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย  การใช้สื่อการ
เรียนในสถานการณ์การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียนตามเงื่อนไขการปฏิบัติในสภาพจริงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน ตามกรอบเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. บุคลากรครูสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและเงื่อนไขการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เสริมสร้าง
ทักษะภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและบริบทการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเป็นการเรียนรู้ที่พึงประสงค ์

3. ครูผู้สอนมีความตระหนักรู้และใส่ใจในการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ด้วยความมุ่งมั่นสนใจให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ 
ความส าเร็จในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายใน
บรรยากาศที่น่าเรียนและท้าทายความสามารถของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 

4. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตามกรอบตัวชี้วัด มีความชอบสนใจใฝ่รู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกิจกรรม
ตามกรอบหลักสูตร โดยเฉพาะในกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ผู้ เรียนได้รับการ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้รับการพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสมมีคุณค่า 

5. ผู้สอนและเพ่ือนร่วมงานสามารถร่วมกันวิเคราะห์ และออกแบบกิจกรรมประกอบการสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 
โดยสนับสนุนจัดกิจกรรมผ่านแนวคิด PLC หรือ Lesson Study และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน และการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครู 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรครูระดับปฐมวัย 

เพ่ือทบทวนบริบทของปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม 
พร้อมทั้งแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยตามกรอบหลักสูตรฝึกอบรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2. วางแผนออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตลอดหลักสูตร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดกระบวนการแนะน าความรู้ (Mentoring) ตามแนวทาง 
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Professional Development) ด้วยการจดักิจกรรม PLC หรือ 
Lesson Study ควบคู่กับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู 



 3. ออกแบบแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาและทักษะทางสังคมของ
ผู้เรียนในระดับปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) แนวคิดของ Waldorf 
และแนวคิด High-Scope ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอแนวทางหรือขั้นกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน
ที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางเลือกท่ีต้องการสนใจ 
 4. ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดท าสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน 
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม การน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลงานของผู้สอนให้ต่อเนื่อง ได้แก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรมหรือใบงาน ตัวอย่างสื่อและกิจกรรมประกอบ
งานของครูและการเรียนของผู้เรียน  ตัวอย่างเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้  กรอบกระบวนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการของครูผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รวมทั้งการวางแผนการน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในชั้นเรียน และเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือร่วมงาน ประกอบการพัฒนาตนเอง 
 5. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประสานงานกับผู้สนใจเข้ารับการพัฒนา ในการการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาผ่านการฝึกอบรมตามก าหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมสื่อและเอกสารที่จะใช้ประกอบการฝึกอบรม   

6. ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามแผนและก าหนดการฝึกอบรม แก่บุคลากรครูที่เข้ารั บ การ
พัฒนาในระยะแรกเป็นเวลา 2 วัน รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวางแผนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปฏิบัติในสถานศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนาตนและเพ่ือนร่วมงานในลักษณะการพัฒนาวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการของ PLC หรือ Lesson Study ควบคู่กับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู 
พร้อมการจัดท าแบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนปฏิบัติการศึกษาวิจัยต่อไป 
 7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรม วางแผนติดตามเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู (Mentoring) และ
ทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติกับผู้เรียนในชั้นเรียน ตามโอกาสที่เหมาะสม 

8. ผู้บริหารหลักสูตร และผู้ร่วมรับการพัฒนาตามกรอบหลักสูตร ด าเนินการจัดท า เอกสารรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน ตามแบบแผนการวิจัยที่ก าหนด  

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรครูได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและกระบวนการออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม ส าหรับผู้เรียนในระดับปฐมวัย โดย
ประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเองและเพ่ือร่วมงานผ่าน
กระบวนการ PLC หรือ Lesson Study ควบคู่กับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู 
 2. บุคลากรครูมีความสามารถในการวิเคราะห์บริบทเงื่อนไข และปัจจัยส าคัญในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม  และน าแบบแผนการจัดกิจกรรมไปปฏิบัติจริงใน
ชั้นเรียนให้บรรลุผลตามกรอบวัตถุประสงค์ท่ีมีคุณภาพ  

3. ไดพั้ฒนาบุคลากรครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม ตามกรอบ 
หลักการแนวคิดสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ ให้สามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลในสถานศึกษา จน
สามารถสร้างผลงานทางวิชาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ที่มีคุณภาพ
ยอมรับได้   

4. บุคลากรครูได้รับการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือพัฒนาตนเองด้านความสามารถการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้รู้ทางวิชาการ จนประสบ
ผลส าเร็จด้วยความตระหนักรู้และเปิดใจยอมรับในเงื่อนไขการพัฒนาดังกล่าวร่วมกัน  



5. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะทางภาษาและทักษะทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน สอดรับกับกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 รวมทั้งกรอบเงื่อนไขทักษะ
ทางภาษาและทักษะทางสังคมมากข้ึน 

6. บุคลากรครูสามารถน าข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ที่ปรากฏกับผู้เรียน มาน าเสนอประกอบการเขียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ตามบริบทและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม 
ของผู้เรียนระดับปฐมวัย  

6. หลักสูตรการฝึกอบรม 

วันที่ สาระของหลักสูตร ระยะเวลา 

 

 

 

วันแรก 

1) บรรยายประกอบสื่อ น าเสนอความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม ของเด็ก
ปฐมวัย ตามกรอบเนื้อหาและมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.
2546 ในบริบททั่วไป แนวคิดพ้ืนฐานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน โดยการ
ประยุกต์หลักการแนวคิดที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้บังเกิด
ประสิทธิผล (ในกรอบกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์)  
และสรุปสาระส าคัญเพ่ือระบุพฤติกรรมการเรียนรู้หลักให้เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ใช้กับผู้เรียน (ใช้การบรรยายประกอบสื่อ 
วีดิทัศน์ตัวอย่าง น าเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน 
และวิเคราะห์หลักการแนวคิดที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมตัวอย่างดังกล่าว) 

3 ชั่วโมง 

 

 

 

 

2)  ฝึกออกแบบประสบการณ์การเรียนเพื่อใช้กับผู้เรียน ตามกรอบแนวคิด
หลักการการจัดการเรียนรู้ที่บุคลากรครูสนใจน ามาปรับใช้ ในลักษณะของ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ ์(ก าหนดเวลาเรียนตามความ
เหมาะสม) โดยจัดให้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  แล้วน าเสนอรายงานให้กลุ่มอ่ืน
รับรู้เข้าใจพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทที่เหมาะสม เฉพาะประเด็น
กิจกรรมส าคัญ (ใช้เวลาน าเสนอกลุ่มละ 10 นาที) พร้อมเปิดโอกาสให้
สมาชิกกลุ่มอ่ืนเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นของการพัฒนาทักษะทางภาษา
และทักษะทางสังคมที่น่าสนใจ 
3) บรรยาย น าเสนอแนวคิดการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน  ตามแบบแผนการวัดประเมินผล
ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องมือการวัดประเมินผลด้านการ
ปฏิบัติ 

3 ชั่วโมง 



 

 

วันที่สอง 

1) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอตัวอย่างเครื่องมือประเมินผลที่ออกแบบตามกรอบ
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ (กลุ่มละ 10 นาที) 
2) บรรยายประกอบสื่อ น าเสนอแนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
และตัวอย่างแบบแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3 ชั่วโมง 

3) กลุ่มผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน ตามบริบทที่
สนใจและเป็นไปได้ และน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น 
4) น าเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรม Lesson Study และ PLC ส าหรับ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์  
5) บุคลากรครูวางแผนการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งเลือกแนวทางการพัฒนาตนเองในด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ โดยการสนับสนุนของเพ่ือน
ร่วมงานและกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามบริบทและเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องของบุคลากรครู   
6) การสรุปองค์ความรู้ การประเมินผลหลังการฝึกอบรม และสอบถาม
ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม    

3 ชั่วโมง 

 
7. สื่อประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร 
 1. ใบความรู้และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 พร้อมทั้งตัวอย่างแผนการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทั่วไป  
 2. ใบความรู้และใบกิจกรรมเรื่อง หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย 1) การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist 2) การเรียนรู้ตามแนวคิด Waldorf 3) การเรียนรู้ตามแนวคิด High-Scope   

3. ใบกิจกรรมการวิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3 ส าหรับให้ผู้เข้าอบรมออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักการแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ออกแบบประสบการณ์การเรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมระบุจุดเน้นส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนั้น 

4. ตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ที่แสดงบทบาทของผู้สอนและกิจกรรมผู้เรียนระดับอนุบาลในชั้น ที่อธิบายและ
น าเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมและบรรยากาศในชั้นเรียนที่น่าสนใจ และเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่มีคุณภาพ 
พร้อมใบกิจกรรมที่ต้องการเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบริบทการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน   

5. ตัวอย่างแบบประเมินภาคปฏิบัติที่ใช้ประกอบการตรวจสอบทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะแบบประเมินที่ให้คะแนนด้วยรูบริกส์ (Rubric scoring) และแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน  

6. ตัวอย่างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับบุคลากรครปูฐมวัย  
7. ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของ

ผู้เรียน ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดสนับสนุน 3 แนวคิด  
8. ตัวอย่างกรอบงานที่บุคลากรครจูะน าไปก าหนดเป็นภาระงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

และการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้หรือผลงานทางวิชาการ ผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study) 
9. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบ

ประเมินกิจกรรมการฝึกอบรม และภายหลังการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองในสถานศึกษา 



8. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
 1. จัดการฝึกอบรมตามก าหนดการให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความซับซ้อนของบริบทแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ ให้สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อม
ของผู้เข้ารับการพัฒนา และบริบทการเรียนในสถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวข้อง 
 3. จัดบรรยากาศการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง 
 4. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย 
 5. จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยให้ความเป็นกัลยาณมิตร ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจและการใช้
กระบวนการกลุ่มอย่างมีความหมาย 
 6. สนับสนุนให้มีการศึกษา ติดตาม ให้ค าแนะน า และสะท้อนผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรครูอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุผลภายหลังกิจกรรมการให้ความรู้และประสบการณ์ระยะแรก  

9. การประเมินผลหลักสูตร 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม วิธีการวัด เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) บุคลากรครูมีความเข้าใจในบริบท
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม
ของผู้เรียน ที่มีคุณภาพ 

-การสังเกตความสนใจ การ
ถามและการตอบค าถาม 
- การประเมินความคิดเห็น 
การน าเสนอประเด็นข้อมูล
ในการปฏิบัติกิจกรรม  
- การตรวจผลงานการ
ปฏิบัติกจิกรรมใบงาน  

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงาน
หรือชิ้นงานที่ให้ปฏิบัติ 

2)  บุคลากรครูมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหาบทเรียน
และหลักการแนวคิดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคม
ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรม
สร้างสรรค์ ตามกรอบหลักสูตร ที่
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ให้
สามารถน าไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

-การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็น และการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินความคิดเห็น 
การน าเสนอประเด็นข้อมูล
ในการรายงาน  
- การตรวจผลงานการ
ปฏิบัติกจิกรรมใบงาน 
- การประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของงานที่
เกิดจากการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและ
การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงาน
หรือชิ้นงานที่ให้ปฏิบัติ 



3) บุคลากรครูมีความเข้าใจและ
สามารถออกแบบสื่อการเรียน และ
สถานการณ์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาและ
ทักษะทางสังคม ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ 
 

- การสังเกตความสนใจ 
การแสดงความคิดเห็นและ
การตอบค าถาม 
- การประเมินผลงานการ
น าเสนอประเด็นข้อมูลใน
การรายงานตามที่ก าหนด  
- การตรวจผลงานการ
ปฏิบัติกจิกรรมใบงาน 
- การประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของงานที่
เกิดจากการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบประเมินคุณภาพผลการ
น าเสนองานตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและ
การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงาน
หรือชิ้นงานที่เกิดจากการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ 

4) บุคลากรครูมีความเข้าใจและ
สามารถออกแบบกิจกรรมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ทางภาษาและทักษะทางสังคม ของ
ผู้เรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

- การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินผลงานการ
น าเสนอประเด็นข้อมูลใน
การรายงานตามที่ก าหนด  
- การตรวจผลงานการ
ปฏิบัติกจิกรรมใบงาน 
- การประเมินคุณภาพและ
ความถูกต้องของงานที่เกิด
จากการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบประเมินคุณภาพผลการ
น าเสนองานตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและ
การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงาน
หรือชิ้นงานที่เกิดจากการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

5. บุคลากรครูสามารถวางแผนและ
ปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ และการพัฒนางานวิจัยใน
บริบทที่บุคลากรรับผิดชอบ ผ่าน
กระบวนการ PLC หรือ Lesson 
Study และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
 

- การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินผลงานการ
น าเสนอประเด็นข้อมูลใน
การวางแผนการพัฒนางาน
ของตนตามท่ีก าหนด  
- การตรวจผลงานการ
ปฏิบัติกจิกรรมพัฒนาตนเอง
ตามแผนที่วางไว้ 
- การประเมินคุณภาพและ
ความถูกต้องของงานที่เกิด
จากการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบประเมินคุณภาพผลการ
วางแผนพัฒนาตนตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและ
การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
- แบบประเมินคุณภาพและความ
ถูกต้องของผลงานหรือชิ้นงานที่
เกิดจากการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 



10. ก าหนดการจัดอบรมตามหลักสูตร 
 มีการอบรม จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน ดังนี้ 

หลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา จังหวัด 
หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย 
เพ่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของ
ผู้เรียน 

8-9 กรกฎาคม 2560 นครพนม 
15-16 กรกฎาคม 2560 มุกดาหาร 
22-23 กรกฎาคม 2560 สกลนคร 
29-30 กรกฎาคม 2560 อ านาจเจริญ 

11. ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม   
คนละ 3,500 บาท 

12. วิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรครู 
 12.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   
วุฒิการศึกษา กศ.ด. (สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 12.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
วุฒิการศึกษา ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 12.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
วุฒิการศึกษา ค.ด. (สาขาการวิจัยและวัดผลการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 12.4 อาจารย์ ดร.รชฏ  สุวรรณกูฎ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา 
ศษ.ด. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

12.5 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  พวงยอด  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วุฒิการศึกษา 
กศ.ด. (สาขาการบริหารและการพัฒนา)  มหาวิยาลัยมหาสารคาม 
 12.6 อาจารย์ ดร.ธนเทพ  ปะตังถาเน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วุฒิการศึกษา 
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 12.7 อาจารย์ ดร. จิตรฐิกานต์  สบายจิตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 12.8 อาจารย์ ดร.ปริชมน  กาลพัฒน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2   
วุฒิการศึกษา ปร.ด. (สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 12.9 อาจารย์ชุมจิรา  ราชิวงศ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วุฒิการศึกษา 
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 12.10 อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วุฒิการศึกษา  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 12.11 อาจารย์ ดร.จงใจ  เตโช อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วุฒิการศึกษา ปร.ด. 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 12.12 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุทัยวรรณ  ศรีอรัญญ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
วุฒิการศึกษา กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 12.13 อาจารย์ จุฬาพร  พลรักษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วุฒิการศึกษา ค .บ. 
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 


