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15.1 กิจกรรมวิจัยและทดลองหลักสูตรอนุบาลรสีอร์ทและการสอนแบบรสีอร์ท 

 หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญของระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่เป็นตัวก าหนดการ

ด าเนนิงานด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของสถานศกึษานั้นๆ หลักสูตรสถานศึกษาเป็น

ตัวก าหนดว่าเราตอ้งการใหน้ักเรียนของเราเป็นอย่างไร และเมื่อต้องการให้นักเรียนของเราเป็นอย่างนั้น 

เราจะต้องให้เนื้อหา สาระและประสบการณ์อะไรกับนักเรียน จึงจะท าให้นักเรียนเกิดสิ่งนั้นๆออกมา 

ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จะท าให้หลักสูตรระดับชาติน าไปใช้กับ

ท้องถิ่นไม่ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี และการพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆสถานศึกษาจึงต้องจัดท า

หลักสูตรสถานศกึษา 

 หลักสูตรสถานศกึษาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆต้องการ

ให้นักเรียนเป็นอย่างไร แต่ตอ้งยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นกลาง สถานศกึษาสามารถที่จะเพิ่มเติมเนื้อหา 

สาระเข้าไปเพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลติของเรา บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศกึษานั้นๆ 

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขึ้นเมื่อปี

การศึกษา 2554 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน(Standards-based-Curriculum) ซึ่ง

เป็นหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเปูาหมายส าคัญ หรือเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดเนื้อหา 

หนว่ยการเรียน ทักษะกระบวนการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่ก าหนด เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนและท้องถิ่น และมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมาย หลักสูตรดังกล่าวก าหนดให้

น ามาใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยใช้กับนักเรียนในระดับอนุบาล 1 เพื่อเป็นการทดลองคุณภาพ

หลักสูตรดังกล่าว โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับอนุบาล 1 ศูนย์ตลาดสดเทศบาลในปีการศึกษา 2555 

 เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้มีการด าเนินการเป็นครั้งแรก และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าว          

เป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพ สามารถน ามาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จึงจัด

ให้มีการทดลองควบคู่ไปกับการวิจัยเพื่อศึกษาความเหมาะสมต่างๆโดยด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสุตรสถานศึกษาโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล

ทุ่งสง ให้มปีระสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์มากที่สุด 

 

 

 

 

15. โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน (SBM)  

(โรงเรียนรีสอร์ท อนุบาล) 
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วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อน าหลักสูตรสถานศกึษาที่จัดท าขึน้ มาทดลองใช้กับโรงเรยีนรีสอรท์อนุบาลทุ่งสง 

2.เพื่อน าผลการวิจัยหลักสูตรมาปรับปรุงใหม้ีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  5,000 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

 1.เตรียมแผนการจัดประสบการณใ์ห้ครูผู้สอน 

 2.ประชุมครูผู้สอนเพื่อช้ีแจงการใช/้การทดลอง/วจิัย 

 3.น าแผนการสอนไปใช้ทดลองใช้  

 4.จัดท าโครงรา่งการวจิัย 

 5.จัดตัง้คณะกรรมการด าเนินการวิจัย 

 6.สรุปผลการทดลอง/วิจัย/รายงานผล 

 

ผลการด าเนนิงาน 

 แผนการสอน ระดับอนุบาล 1 ไปทดลองใช้กับโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลศูนย์ย่อยตลาดสด

เทศบาล ช้ัน 3 และศูนย์บริหารจัดการโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง จ านวน 7 ห้องเรียนแล้วจัดท า   

โครงรา่งการวจิัยและจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการวิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยแบบสอบถามและ

แบบส ารวจรายงาน พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัยรายงานผล (ด าเนนิการระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-28 ก.พ.56) 
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15.2 กิจกรรมใช้หลักสูตรและวิธีการสอนแบบรสีอร์ท (ABCD) 

 หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะ

เรียนรู้ในระดับสูงขึ้น ซึ่งการพัฒนาให้นักเรียนในระดับนี้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ต้องพัฒนาใน 4 ด้าน 

คือ พัฒนาให้กล้าเนื้อทุกส่วนมีการเจริญเติบโตอย่างถูกต้อง พัฒนาให้นักเรียนมีอารมณ์ภาวะจิตใจที่

พร้อมจะเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาให้นักเรียนสามารถร่วมกับบุคคลอื่นๆได้ เพราะการ

เรียนรู้ร่วมกับคนอื่นจึงต้องมีการปฎิสัมพันธ์กันในกลุ่มและการพัฒนาสติปัญญา ซึ่งหมายถึงการให้

นักเรียนมีปัญญาที่จะเรียนรู้เข้าใจในสิ่งต่างๆ เช่น รู้สี รู้กลิ่น รู้รส รู้มิติสัมพันธ์ รู้ขนาด รู้ปริมาณ       

เป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะต้องติดตัวนักเรียนเพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ที่

สูงขึ้น ดังนั้น 4 พัฒนาการดังกล่าวขึ้นซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จะต้องเตรียมให้มีพร้อมในตัว

นักเรียนระดับปฐม 

 การพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน จะต้องใช้วธิีการจัดประสบการณ์ใหก้ับนักเรียน  และประสบการณ์

ที่จัดจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนของ

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ การจัดประสบการณ์เป็นวิธีการสอนครูอนุบาล ซึ่งมี

วิธีหรือเทคนิคต่างๆโดยจะใช้หลักการสอนแบบเรียนปนเล่น (Play way method) ผ่านการจัด

ประสบการณ์ 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมวงกลม กิจกรรม

กลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมเกมการศึกษาโดยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คือ

การให้ลงมอืท าด้วยตนเองโดยมีครูคอยใหค้ าแนะน า โดยสอนจากงา่ยไปสู่ยากเพื่อปูพืน้เด็กให้แน่ 

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ได้ค้นคิด วิธีการสอนแบบรีสอร์ทหรือการสอนแบบ ABCD ขึ้น 

ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่อาศัยหลักวิชาการพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี บูรณาการเข้ากับทฤษฎีสมองโดย

ผ่านการจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่ได้ศึกษาแล้วว่าเป็นหลักการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยที่น า

นักเรียนไปสู่ความเป็นอัจฉริยะได้ 

 ในการดังกล่าวเพื่อการพัฒนาการสอนแบบ ABCD ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนานักเรียนระดับ

ปฐมวัยไปสู่พัฒนาการตามวัยที่มีคุณภาพ และเพื่อการทดลองหาประสิทธิภาพการสอนดังกล่าว จึงได้

จัดโครงการวิจัยและทดลองหลักสูตรอนุบาลรีสอร์ทและการสอนแบบรีสอร์ท (กิจกรรมการทดลอง

การสอนแบบรีสอรท์: ABCD) ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของนักเรียนที่สอนโดยวิธีการเดิมกับการสอนแบบรีสอร์ท 

(ABCD)  

 2.เพื่อทดลองวิธีการสอนแบบรีสอรท์(ABCD) ตามขั้นตอนของระบบ 
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 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

  25,000 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

 1.อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อน 

 2.จัดท าแผนการจัดประสบการณแ์บบ ABCD 

 3.จัดหากลุ่มนักเรียนทดลองการใช้วธิีการสอน 

 4.จัดท าเอกสารที่ใชใ้นการวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

 5.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง 

 6.ทดลองการสอน 

 7.เก็บข้อมูลการทดลอง 

 8.สรุปผลการทดลอง 

 9.รายงานผล 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 ด าเนินการสอนแบบรีสอร์ทหรือการสอนแบบABCD ขึ้น ระหว่าง 1 สิงหาคม 28 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ ศูนย์สื่อกลางโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงและศูนย์สาธิต 2 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ซึ่งเป็น

วิธีการสอนที่อาศัยหลักวิชาการพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี บูรณาการเข้ากับทฤษฎีสมองโดยผ่านการ

จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่ได้ศึกษาแล้วว่าเป็นหลักการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยที่น านักเรียนไป     

สู่ความเป็นอัจฉริยะได้ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

กระบวนการสอนแบบ ABCD 
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15.3 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์สาธิตอนุบาลรีสอร์ท  

 หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างโรงเรียน

ระดับก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและเป็นแหล่งบ่มเฉพาะนักเรียน โดยให้นักเรียนได้รับการ

เตรียมความพร้อม  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ให้เป็นโรงเพาะช าทางปัญญาของนักเรียน 

และให้เป็นสถานศึกษาที่จะเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนที่เป็นไปตามหลัก

วิชาการอนบุาลศึกษา และสอดรับกับทฤษฎีสมอง 

 ในการดังกล่าว จึงได้ออกแบบองค์ประกอบหลักๆ ที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ

ด้านหลักสูตร องค์ประกอบด้านการสอน องค์ประกอบด้านการบริหารและองค์ประกอบด้าน

สภาพแวดล้อม ในการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นรูปธรรมที่เป็นไปตามคอนเซปที่ก าหนดไว้ ในด้านหลักสูตร

โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่จะสร้างเด็กให้มีความ

พร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ ด้านการสอนได้มีการคิดค้นวิธีการสอนแบบ ABCD หรือเรียกว่าการ

สอนแบบรีสอร์ทขึ้น เพื่อให้เป็นวิธีการสอนที่สามารถสนองต่อหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม ด้านการ

บริหารจัดการ จะจัดระบบการบริหารโดยใช้ทฤษฎีระบบ เน้นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยน า

หลักการบริหารแบบสมดุล (Balance score  card : BSC) มาประยุกต์ใช้ ด้านสภาพแวดล้อมได้มีการ

ออกแบบอาคารสถานที่ อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในพื้นที่ 45 ไร่เศษ ให้มีรูปแบบที่เป็น

รีสอรท์ของนักเรียนวัยอนุบาลอย่างแท้จรงิ 

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 3 ปีเศษ ซึ่งส่วน

ใหญ่ยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบเดิม ๆ ยังไม่สามารถน าหลักการส าคัญทั้ง 4 ประการ 

ดังกล่าวไปใช้อย่างเต็มระบบ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในหลายประการ ในขณะเดียวกันฝุายบริหารซึ่งได้

ก าหนดหลักการทั้ง 4 ด้าน จะต้องใช้เวลาในขณะที่โรงเรียนยังไม่มีความพร้อม เพื่อทดลองหลักการ

ส าคัญทั้ง 4 หลักการขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งที่ครูและบุคลากรของโรงเรียนจะเข้ามาศึกษาและน าองค์

ความรู้ไปใช้ทั้งระบบต่อไป 

 การจัดตั้งศูนย์สาธิต โรงเรียนได้ด าเนินการมาและจ านวน 2 ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตในการ

เรียนการสอนตามรูปแบบเทคนิคการสอนแบบ ABCD แต่เนื่องจากโรงเรียนได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อกลาง

ขึ้น ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้มีการจัดท า

โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตย่อยของศูนย์สาธิต 2 ขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัย ทดลองระบบตาม

หลักการส าคัญดังกล่าวขึน้ โดยก าหนดจัดตัง้ ณ ศูนย์สื่อกลาง โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุ่งสง 
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิต ในการสาธิตการสอนแบบรีสอร์ท (ABCD) และการบริหารจัดการ

ของโรงเรียน 

2. เพื่อให้เป็นศูนย์เรยีนรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบรีสอรท์ (ABCD) และอื่นๆ 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

80,000 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์สื่อ 

1.2 อบรมบุคลากรครูที่สอนใน ศูนย์สื่อ ให้รูแ้ละเข้าใจเปูาหมายของศูนย์สื่อ 

1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณแ์บบบูรณาการตามวิธีการสอน ABCD  

1.4 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 

1.5 ด าเนนิการตามโครงการ 

1.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1.7 ประเมินผล วิเคราะหผ์ล เพื่อน าผลไปใช้ครัง้ตอ่ไป 

2. ขั้นตอนการบรหิารจัดการ 

2.1 ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ กับผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

2.2 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ผู้เกี่ยวข้องในการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล 

2.3 ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

2.4 ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นระยะ 

2.5 วิเคราะหข์้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

2.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ ก่อน ระหว่างด าเนินการและเสร็จสิ้นการด าเนินการ

ในแต่ละปีการศึกษา เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  

ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สาธิตอนุบาลรีสอร์ท ณ ศูนย์สื่อกลางโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงขึ้น 

ระหว่างวันที่ 1  กรกฎาคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการด าเนนิการจะเป็นศูนย์สาธิตในการสาธิตการ

สอนแบบรีสอรท์(ABCD) และการบริหารจัดการของโรงเรียน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการ

สอนแบบรีสอรท์ (ABCD) และอืน่ ๆ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนนิการจัดต้ังศูนย์สาธิตอนุบาลรีสอร์ท   




