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  2. ชื่อเรื่อง



 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษาได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัรปูแบบ และแนวทาง 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 

ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจ/ศึกษารูปแบบ  

การใช้งานและผลสัมฤทธ์ิของแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสม 

กับผู ้เรียนปฐมวัย และวิเคราะห์ทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 

สมัยใหม่ฯ รวมถึงพัฒนารูปแบบ และแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู  ้

สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู ้เรียนปฐมวัย และสอดคล้องกับบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและสังคมโลก เอกสารเรื่อง “แนวทางการพัฒนา 

แหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย” เล่มนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครู  

ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

และพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ส�าหรับผู ้ เรียนปฐมวัยน�าไปเป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงวัยดังกล่าว

 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะนักวิจัยท่ีได้ด�าเนิน

การศึกษาวิจัยรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้สมัยใหม  ่

ในยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานเอกสาร

ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนปฐมวัยต่อไป

(นายสุภัทร จ�าปาทอง)

 เลขาธิการสภาการศึกษา

ค�ำน�ำ
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การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลส�าหรับผู้เรียนปฐมวัย

 ช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่ส�าคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และ 

การเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไปพร้อม ๆ กัน ส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้เสนอว่า ปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีพัฒนาการ 

ด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิต เป็นช่วงวัยที่ต้องการ 

การปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นรากฐาน 

ที่ส�าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต 

ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความส�าเร็จ 

ในชี วิต ช ่วงปฐมวัยจึงถือเป ็นช ่วงวัยท่ีส�าคัญ 

ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการเจริญ 

เติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

	 ผู้เรยีนปฐมวยั	คอื	ผู้เรยีนในระดับก่อนประถมศกึษา	 
มีอายุระหว่าง	 3	 –	6	ปี	 โดยผู้เรียนในช่วงระดับการศึกษา 
ปฐมวัยเป็นผู ้ เรียนในเจเนอเรชั่นอัลฟ่า	 (generation	 
alpha)	 เป ็นเด็กท่ีเกิดต้ังแต่	 พ.ศ.	 2553	 เป ็นต้นไป	 
ซึ่งเกิดมาพร้อมกับการมีเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 
อย่างจริงจัง	 ท่ีเปล่ียนผ่านจากระบบอนาล็อก	 (Analog)	 
ไปสู่ระบบดิจิทัล	(Digital)	จนถูกเรียกว่าเป็น	“เด็กยุคดิจิทัล”

ผู้เรียนปฐมวัย คือใคร ?
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ไปพร้อม  ๆ   กัน ตามท่ีมาตรฐานการศกึษาของชาติ  

พ.ศ. 2561 ได้ก�าหนดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ 

ของผู ้เรียนระดับปฐมวัยว่า ผู ้เรียนจะต้องม ี

พัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู ้

และก�ากับตัวเองให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

ตามช่วงวัยได้ส�าเร็จ ซึ่งการจะท�าให้ผลลัพธ ์

ดังกล่าวบรรลุผล จ�าเป็นต้องสร้างส่ิงแวดล้อม 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของแหล่งการเรียนรู ้เพ่ือการเรียนรู ้ที่กว้างขวาง 

หลากหลาย

 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน 

ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 

ในการสร้างเสรมิความรู้  ความสามารถ หรอื 

ทักษะส�าคัญต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 

รอบด้าน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน 

ในยุคดิจิทัลส�าหรับผู้เรียนปฐมวัยจึงต้อง 

มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน โดยอาศัยแหล่งการเรียนรู ้

ท่ีหลากหลาย ทัง้แหล่งการเรยีนรูท้างกายภาพ 

และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล

4-2=
?

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย

2



	 แหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ 

 แหล่งข้อมลูข่าวสารสารสนเทศ และประสบการณ์ ทีส่นบัสนุน 

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้แสวงหาความรูแ้ละเรยีนรูด้้วยตนเอง 

ตามอัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้  

ประกอบด้วยแหล่งการเรยีนรู ้8 แหล่ง ตามมาตรา 25 ในพระราชบญัญัติ 

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ได้แก่ ห้องสมดุ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  

สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ

 แหล่งกำรเรียนรู้ดิจิทัล

 แหล่งข้อมูล สารสนเทศ ประสบการณ์ในรูปแบบของ

 (ก) แหล่งการเรยีนรูเ้ชงิปฏสัิมพันธ์ เนือ้หาการเรยีนรู้ 

รูปแบบดิจิทัล ซอฟต์แวร์สถานการณ์จ�าลอง ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเนื้อวิชาการ 

 (ข) ฐานข้อมูลออนไลน์และแหล่งเอกสารชั้นปฐมภูมิ 

 (ค)  ข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล 

 (ง) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความร่วมมือและการส่ือสารระหว่าง 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนรู้

 (จ) การเรยีนรู้แบบผสมผสานทีเ่กิดขึน้ในสถานศึกษาหรอืท่ีบ้าน ผ่านการสอน

ออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนควบคุมเวลา สถานที่ ช่องทางการเรียน หรือจังหวะการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 

 (ฉ) รายวิชาที่เปิดออนไลน์ 

แหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัย
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 ผูเ้รยีนปฐมวัยส่วนมากนยิมใช้บรกิาร ห้องสมุด  

สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

เสริมสร้างประสบการณ์และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ

 

 ผู้เรียนปฐมวัยส่วนมากนิยมใช้แหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล ดังนี้

  - เกมส์ออนไลน์และออฟไลน์ 

  - Application Kahoot! และ Plickers 

  - GOOGLE

  - Youtube ช่อง Little Baby Bum  

     และ Super Simple Songs

  - Application Lego

  - Google Classroom

การใช้งานแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัยในปัจจุบัน

	 แหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนปฐมวัย

	 แหล่งกำรเรียนรู้ดิจิทัล

 ผู ้เรียนปฐมวัยส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู ้

ดิจิทัล รองลงมาคือ แท็บเล็ต/ไอแพด คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) และสมาร์ททีวี  

ตามล�าดับ

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย
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ทิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย

 อย่างไรก็ตามการใช้งานแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ปฐมวัยในปัจจุบัน ยังคงเป็นการใช้งานแหล่งการเรียนรู ้
ทั้งสองรูปแบบ คือ แหล่งการเรียนรู้ทางกายภาพและ 
แหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล แต่มีแนวโน้มจะใช้แหล่งการ
เรียนรู้ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน  ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยใช้แหล่งการเรียนรู้ทางกายภาพ 
มากกว่า เนื่องจากสอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ขณะที ่
แหล่งการเรียนรู ้ดิจิทัลควรใช้งานในลักษณะแหล่งการเรียนรู ้เสริม โดยให้เด็ก 
ใช้แหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลบางเวลา มีการก�าหนดเวลาในการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
กับวัยและควรก�าหนดเวลาไม่ยาวนานจนเกินไป และควรเป็นลักษณะการใช้งาน 
ที่ให้ครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ใช้งานหรือดูแล แนะน�า ช่วยเหลือ ระหว่างท่ีเด็กใช้ 
แหล่งการเรยีนรูด้จิทัิล เพ่ือตรวจสอบหรอืคดักรองเน้ือหาในแหล่งการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสม 
กับพัฒนาการตามช่วงวัย เนื้อหาต้องมีความปลอดภัย สร้างสรรค์ ซึ่งในการใช้งาน 
แหล่งการเรียนรู้น้ันผู้เรียนในระดับปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใช้แหล่ง 
การเรียนรู้ดิจิทัลเป็นหลัก ควรใช้แหล่งการเรียนรู้ทางกายภาพและแหล่งการเรียนรู้
ดิจิทัลควบคู่กัน
 แหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลส�าหรับผู้เรียนปฐมวัยควรมีลักษณะเป็นแหล่ง 
การเรียนรู้ที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะส�าคัญท่ีจ�าเป็น โดยเป็นความรู ้
ทีเ่ข้าใจง่ายเสรมิสร้างประสบการณ์ทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้รยีน  
เช่น โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นท่ีมีเน้ือหาเหมาะสม มีผู้น�าเสนอเนื้อหาที่ดึงดูด 
ความสนใจของผู้เรียนที่อาจมีช่วงวัยเดียวกันกับผู้เรียน ตัวอย่างเช่น ช่องรายการ 
แต่งหน้าหรอืน�าเสนอการใช้งานสิง่ของต่าง ๆ  ใน YouTube ทีม่ผีูอ้ธิบายเป็นเด็ก เป็นต้น  
อาจจัดท�าเป็นลักษณะคลังสื่อเพ่ือการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งรวบรวมสื่อที่จับสัมผัสได้มีรูปแบบที่หลากหลาย

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 
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    เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก 
และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็ก น�าเสนอ 

ด้ำนวธีิกำร

รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย

ด้ำนเนื้อหำ

เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เพ่ือให้เด็กรับรู้ได้ตามความสามารถเอื้อต่อการเรียนรู ้
รายบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยค�านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความแตกต่าง 
ของเด็กแต่ละคนด้วย กล่าวคือ เด็กบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีโดยการเรียนรู้ผ่านสังคม  
(Social Learning) เด็กสามารถท�าความเข้าใจข้อมูลได้ดีที่สุดเมื่อเรียนเป็นกลุ่ม 
และลงมือปฏิบัติ ขณะท่ีเด็กบางคนมีรูปแบบการเรียนรู ้โดยล�าพัง (Solitary  
Learning) ชอบเรียนรูห้รอืท�างานคนเดยีว ซึ่งจะท�าให้เกดิสมาธแิละเกดิความเข้าใจ 
ได้ด ีการออกแบบวิธีการส่งผ่านข้อมลู ความรู ้ประสบการณ์ จากแหล่งเรยีนรูสู้เ่ดก็ปฐมวัย 
ได้อย่างเหมาะสมจึงต้องพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ของเด็กเป็นส�าคัญ

     เนื้อหา ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ  
ในแหล่งการเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือก พัฒนา  

กลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้เน้ือหา 
เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างแท้จริง เน้ือหาในแหล่งการเรียนรู้สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการท�ากิจกรรมเสริม ท่ีเน้นพัฒนาทั้งด้านจิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาบนฐานของการเล่น และเสริมสร้างพัฒนาการพ้ืนฐาน 
ด้านการใช้ร่างกาย ภาษาและการสื่อสาร ซึ่งต้องสอดคล้องตามความสามารถและ 
ความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนและพัฒนาการตามช่วงวัย และเป็นเนื้อหาสั้น ๆ  
ในช่วง 20 - 40 นาท ีโดยครจู�าเป็นต้องเลอืกความเหมาะสมตามช่วงอายุ ตามความแตกต่าง 
รายบุคคล และตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม

เน้ือหาด้วยช่องทางหรือวิธีการที่หลากหลาย ท้ังภาพ ข้อความสั้น ๆ  

 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสม 
กับผู้เรียนปฐมวัย มี 4 ด้าน ดังนี้

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย
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   ตอบสนองความแตกต่างของ 
ผูเ้รยีน ค�านึงถึงความเท่าเทยีมกัน 

ด้ำนสังคม

ในการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการน�าเสนอเนื้อหาท่ีมีการใช้ภาพ 
และเน้ือหาท่ีเข้าใจได้ง่าย มีอุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน ทั้งเด็กที่ยัง 
ไม่มีทักษะพ้ืนฐานทางการอ่านเขียน หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
สติปัญญา สายตา หรือการได้ยิน

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพและเทคโนโลยี

 การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับเด็กโดยใช ้
เทคโนโลยีขั้นสูง ลักษณะการใช้งานเหมาะสมกับระดับ 
อายุของผู้เรียน ใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน   น�าเสนอ 

ข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีจัดท�าโดยบุคคลท่ีมีวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผู ้ใช้งาน 

หรือบุคคลที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 
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ลักษณะทำงกำยภำพและเทคโนโลยี

  ควรปรับแหล่งการเรียนรู้ทางกายภาพ 

ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

สร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจเด็กปฐมวัย มีการ 

จัดกิจกรรมหมุนเวียนภายในแหล่งการเรียนรู ้

ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและส่งเสริมพัฒนาการ 

แต่ละด้าน 

 	การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือเย่ียมชุมชน โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้และ 

สร้างประสบการณ์โดยตัวเด็กเองเป็นรายบุคคลและร่วมมือกับเด็กคนอื่น ๆ ในวัยที่ 

ใกล้เคียงกัน และมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู

   การพัฒนาศนูย์การเรยีนรูช้มุชน และวัดให้เป็นแหล่งการเรยีนรูท่ี้มปีระสทิธิภาพ 

มากขึ้น

   ควรบูรณาการการใช้แหล่งการเรียนรู ้เข ้ากับกิจกรรมการเรียนรู ้หรือ 

จัดแหล่งการเรียนรู ้ในห้องเรียนในสถานศึกษาหรือในชุมชน เพ่ือลดอุปสรรค 

ในด้านการเดินทางและค่าใช้จ่าย

   การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือเสริมในการน�าเสนอข้อมูล

สารสนเทศ เพ่ือสร้างความน่าสนใจและช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ชัดเจน 

ยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลส�าหรับผู้เรียนปฐมวัย

 แหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย
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 แหล่งกำรเรียนรู้ดิจิทัล

  การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา 

เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นที่สอดคล้องกับ

พัฒนาการของเด็ก เพื่อสร้างประสบการณ ์

และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็ก 

  แหล่งการเรียนรู ้ต ้องมีลักษณะที่ 

นักเรียนวัยปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ ์  สามารถ 

โต้ตอบได้ เพ่ือพัฒนาทักษะส�าคัญจ�าเป็น เช่น  

การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร เป็นต้น 

   การให้ความรู้เรือ่งการใช้งานและการสร้างสือ่ดจิทิลัส�าหรบัคร ูนกัเรยีน และ 

ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ 

  การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้มีอุปกรณ ์

ที่เพียงพอกับเด็กในการเข้าถึงและใช้งานแหล่งการเรียนรู้ มีความพร้อมทางด้าน 

เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 
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 แนวทางการพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้

ส�าหรับผู้เรียนปฐมวัยในยุคดิจิทัลยังคง 

ต้องให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม

พัฒนาการท่ีส�าคญัในทุก ๆ  ด้าน ทัง้ด้าน 

ร่างกาย ได้แก่ สุขอนามัย กล้ามเน้ือ 

มดัใหญ่ กล้ามเนือ้มดัเลก็ อารมณ์ สงัคม  

และสติปัญญา ซึ่งแหล่งการเรียนรู ้ 

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางกายภาพ 

หรือแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลควรมีแนวทางการพัฒนาท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้ ทั้งกิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบัติ (hands-on) กิจกรรม 

ที่ผู ้ เรียนได้ท�าอย่างตั้งใจ (minds-on) และกิจกรรมท่ีได้ใช้กระบวนการคิด  

(head-on) และอาจมีลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู ้ที่รวบรวมข้อมูล ลิงก ์  

แอพพลิเคชั่น ฯลฯ ที่ได้รับการกลั่นกรองแล้วว่ามีคุณภาพ เนื้อหาเหมาะสม

กับเด็กปฐมวัย ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สามารถเข้าถึงได้สะดวกง่ายดาย  

ไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้งานเป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็ก 

ได้เลือกและใช้งานเองได้อิสระและได้ท�ากิจกรรมร่วมกับผู ้อื่นท้ังเพ่ือน ครู  

พ่อแม่ เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้วย ทั้งน้ี แหล่งการเรียนรู้ควรท่ีจะสามารถ 

เลอืกใช้งานและสบืค้นได้ตรงตามความต้องการรายบคุคล มกีารแบ่งแหล่งการเรยีนรู้  

ข้อมูล สารสนเทศ ออกเป็นช่วงอายุผู้เรียนและแบ่งตามทักษะด้านที่ต้องการพัฒนา  

เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย
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แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 
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	กิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ 
ผู้เรียน ทั้งในการออกแบบลักษณะกิจกรรมและระยะเวลาของกิจกรรม

	 แหล่งกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในต่ำงประเทศท่ีได้รับ 
ควำมนิยมและช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ประกอบด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้

เกร็ดควำมรู้

	กิจกรรมส่งเสรมิความสามารถและความสนใจรายบคุคลของผูเ้รียน และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็ก

 กิจกรรมท่ีให้ความรูแ้ก่ผูใ้หญ่ทีม่บีทบาทหน้าทีเ่ก่ียวข้องกับเดก็ปฐมวัย เช่น โปรแกรม 
การส่งเสริมพัฒนาการทางการอ่านของเด็กส�าหรับครูหรือผู ้ปกครองท่ีจัดโดย 
ห้องสมุด เป็นต้น

 กิจกรรมมคีวามหลากหลาย หมนุเวยีน นอกเหนอืจากกิจกรรมหรอืนทิรรศการถาวร 
โดยจะมีช่วงเวลาก�าหนด และมีการเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ ๆ และประชาสัมพันธ ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรู้นั้น ๆ อย่างสม�่าเสมอ

 เนื้อหา ความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมมุ่งพัฒนาเด็กทั้งในด้านจิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา บนฐานของการเล่น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการพ้ืนฐาน 
ด้านการใช้ร่างกาย ทางภาษาและการสื่อสาร

 เน้ือหา ความรู ้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในแหล่งการเรียนรู้ จะถูกเชื่อมโยง 
สู ่ กิจกรรมเสริม ท�าให้เด็กเห็นความส�าคัญและความเชื่อมโยงของความรู  ้
และประสบการณ์ที่ได้กับชีวิตจริง

 การสร้างประสบการณ์เสมอืนจรงิให้กับเด็กโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการช่วยขยาย 
ความรู้และประสบการณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR) การใช ้
สถานการณ์จ�าลอง การใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ ์
ที่เป็นรูปธรรมและยังช่วยดึงดูดความสนใจในการเข้าใช้งานอีกด้วย
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 การน�าเสนอเน้ือหาท่ีมีการใช้ภาพและเน้ือหาที่เข้าใจได้ง่ายส�าหรับเด็กเล็ก รวมท้ัง 
อุปกรณ์ช่วยในการรับข้อมูลส�าหรับเด็กที่ยังอ่านไม่ออกด้วย Audio Guide ท�าให้ 
เด็ก ๆ สามารถใช้งานแหล่งการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับผู้เรียนในวัยอื่น ๆ

 การให้บริการที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและสร้างความเท่าเทียมกัน  
เช่น ไม่เก็บค่าเข้าชมส�าหรับเด็กปฐมวัย หรือเก็บค่าบริการในบางกิจกรรม มีการ 
ยกเว้นในวันเสาร์หรือเทศกาลพิเศษ รวมถึง การบริการส่ิงพิมพ์หรือหนังสือนิทาน 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู ้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
เป็นต้น

 การใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย โครงสร้างของแหล่งการเรียนรู้ไม่ซับซ้อน ไม่ต้อง 
ย้อนกลับไปมา เหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียน

 เน้ือหาเป็นภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีสันสวยงาม มีเพลงหรือดนตรีสนุกสนาน
ประกอบการน�าเสนอรวมทั้งการน�าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภาพ 3 มิติ  
ความจริงเสมือน ซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดี

 การน�าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาท�าโดยบุคคลที่มีวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ 
ผู้ใช้งาน เช่น การสอนพับกระดาษ การน�าเสนอข้อมูลสินค้าหรือการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเด็กปฐมวัย เป็นต้น

 ลักษณะการใช ้งานช่วยเสริมสร ้างพัฒนาการและทักษะ 
ส�าคัญส�าหรับเด็กปฐมวัย เช ่น การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ในการขดี เขียน วาดภาพ การฝึกทักษะการฟัง การจ�าแนกเสยีง  
การจ�าแนกรูปร่าง รูปทรง เป็นต้น

 วิธีการในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู ้
ร่วมกัน เช่น แอพพลิเคชั่นต่อเลโก้ ที่เด็กสามารถท�ากิจกรรม 
คนเดียวหรือท�าร่วมกับเพื่อน พ่อแม่ หรือครูได้ เป็นต้น
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ที่ปรึกษา

 ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 นายส�าเนา เนื้อทอง ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการศึกษา 

  และพัฒนาการเรียนรู้

คณะผู้วิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร. ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พิจารณารายงาน

 ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการและเรียบเรียงเอกสาร

 ดร.วิภาดา วานิช นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 นางสาวสุชาดา   กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวภควดี  เกิดบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คณะผู้จัดท�ำเอกสำร
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

 นางสาวกรกมล จึงส�าราญ นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

 นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

 ดร.วิภาดา วานิช นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นายพรพรหม เทพเรืองชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

  (ก.ย. 2560 – ม.ค. 2563)

 นางสาวนูรียา วาจิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวสุชาดา กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวภควดี เกิดบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

 ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท์ 0 2668 7123

 โทรสาร 0 2243 1129

 Website : www.onec.go.th

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 

15



ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
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