
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือพัฒนาพอ่แม่ผูป้กครองเด็กปฐมวัย 

เรื่อง   การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคลอ้งกับคา่นิยมหลัก 12 ประการ 
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ค าน า 

              เด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่มคีวามก้าวหน้าทางพัฒนาการทุกด้านเป็นไป

อย่างรวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักการในชว่งอายุนี้ จะ

ส่งผลตอ่บุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น เป็น

การท างานรว่มกันระหว่างสถานศกึษากับผูป้กครอง ครูมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน

ร่วมกับผูป้กครอง ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก 

และกระตุ้นใหม้ีการรว่มมอืร่วมใจกัน ในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กของชุมชนไปสู่

เป้าหมายที่ก าหนดคือใหเ้ป็นคนดี มคีวามสุข และเป็นคนเก่ง มคีุณธรรมจรยิธรรม 

และค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมถึงมกีารพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ที่มคีุณภาพในอนาคตของประเทศต่อไป 

               ดังนั้น การพัฒนาพ่อแม่ผูป้กครองใหเ้ข้าใจหลักการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12  ประการ มีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่ง ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1  จงึจัดท าคู่มอืพัฒนาพ่อแม่ผูป้กครอง

เด็กปฐมวัยในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ขึน้ 

              หวังว่า คงเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิดพฤติกรรม

ตามค่านิยมหลัก 12 ประการตอ่ไป 

                                                          โชติกา   กุณสิทธิ์ 

                                                  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

                                                        สพป.สกลนคร เขต 1 

 

ในหนึ่งวันลูก ๆ ของท่านจะได้ปฏิบัติกิจกรรม 

ตามตารางการจดักิจกรรมประจ าวัน 

        

 07:30-08:30 น.  รับเด็กเป็นรายบุคคล สนทนากับผูป้กครอง 

 08:30-09:00 น. 
 กิจกรรมหน้าเสาธง (กายบริหาร นั่งสมาธิ อบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม) 

 09:00-09:20 น.  พาเด็กไปหอ้งน้ า ล้างมอื ดื่มนม 

 09:20-09:40 น.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 09:40-10:40 น. 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมเสรี / กิจกรรม

สร้างสรรค์ 

 10:40-11:30 น.  กิจกรรรมกลางแจง้ 

 11:30-12:00 น. 
 ล้างมอื รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน เปลี่ยนชุดนอน 

สวดมนต์แผเ่มตตา 

 12:00-13:40 น.  นอนพักผ่อน 

 13:40-14:00 น.  เก็บที่นอน ไปหอ้งน้ า ล้างหนา้ 

 14:00-14:30 น.  กิจกรรมเกมการศกึษา 

 14:30-15:00 น.  กิจกรรมเสริมพิเศษ  เตรียมตัวกลับบ้าน  

 15:00-16:00 น.    เตรียมตัวกลับบ้าน ผูป้กครองมารับ พูดคุยกับผูป้กครอง 
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หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 

              ส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านด้าน ร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล จงึก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ ดังนี้ 

 1. ร่างกายเจรญิเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

 2. กล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ

ประสานสัมพันธ์กัน 

 3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

          4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก

ก าลังกาย 

 6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

 7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 8. อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม

ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 12. มีเจตคติที่ดีตอ่การเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้ 

 

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 

ให้เกิดพฤติกรรมตามวัยที่สอดคล้องกับค่านิยม 12  ประการ 
        พอ่แม่   ผู้ปกครองนอกจากจะเลีย้งดูเด็กให้มีร่างกายแขง็แรง  ไมเ่จ็บไข้ได้ป่วยแล้วยัง

จะตอ้งมีการพัฒนาทางจิตใจ และทางสังคมในเชงิจิตวิทยาใหก้บัเด็กด้วย ดังนัน้ บทบาทของพอ่

แม ่ผู้ปกครองในการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัยเพื่อสง่เสริมพฤตกิรรมตามวัยท่ีสอดคล้องกับ

ค่านยิม 12 ประการ  ดังนี้  

1. ดูแลเร่ืองอาหารการกิน   การนอน   การขับถ่าย   และเมื่อเด็กโตขึ้นควรใหค้วามมั่นคง

ปลอดภัย   ความอบอุน่และความรัก 

2. จัดให้เด็กได้พบกับสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาของเด็ก เชน่  การจัดให้เล่นเกมเพื่อ

เด็กจะได้รู้จักกฎเกณฑ ์ และการรู้แพ้รู้ชนะ   การจัดหาหนังสอืท่ีมีประโยชนอ์า่นให้เด็ก

ฟัง   เพื่อให้เกิดนสิัยรักการอา่น  การเป็นตัวอยา่งที่ดีให้เด็กเลียนแบบ เป็นต้น 

3. ยอมรับและเห็นความส าคัญของเด็กท าให้เด็กเกิดความอบอุน่  ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

พอ่แม่และเด็กเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

4. ให้รางวัลทางด้านบวก   เป็นวธีิท่ีใชไ้ด้ผลอย่างมปีระสิทธิภาพ   เมื่อเด็กได้กระท าพฤตกิรรม

ท่ีพึงปรารถนา   จะมกีารให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทน   เชน่  ความรัก  ความสนใจ  ค า

ชมเชย  ซึ่งจะท าใหก้ารกระท านัน้ ๆ เกิดขึ้นอกี 

5. พอ่แม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้มีศีลธรรม   ประพฤติปฏบัิตแิตใ่นสิ่งท่ีดงีาม   และถูกตอ้ง 

6. เปิดโอกาสให้เด็กได้พดูเพื่อแสดงความรู้สกึของตนออกมาทัง้ทางบวกและทางลบ  เมื่อเด็กมี

ปัญหาพ่อแมผู่้ปกครองควรตัดสินใจฟังเด็กว่าก าลังพูดอะไร  เมื่อเด็กพูดจบพอ่แม่ผู้ปกครอง

จะตอ้งสะทอ้นความรู้สกึที่เด็กได้แสดงออกกลับไป   ด้วยค าพูดของพอ่แม่ผู้ปกครองเอง   ซึ่งจะ

ท าให้เด็กรูส้ึกวา่ตนเองเป็นท่ียอมรับและมีคุณค่า   อันจะส่งผลให้พ่อแมผู่้ปกครองและเด็ก

เข้าใจได้ตรงกัน  

1 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเนน้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

       ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 มุ่งส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม 

รวมถึงมกีารพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ของประเทศต่อไป โดยส่งเสริมให้ครูน ารูปแบบการจัดประสบการณต์่างๆมาใช้ใน

การจัดประสบการณ์ อย่างแพร่หลาย ได้แก่ 

1. การจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

                        
Co- construction

•              

•                                    

•                               

                                           
                                     
                                        
                                             
            

 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

 เช่น เด็กกล้าแสดงออกโดยยกมือขออนุญาตครู ก่อนพูดแสดงความคดิเห็น

และรอให้เพื่อนหรอืครูพูดจบก่อน   แล้วจงึค่อยพูดแสดงความคิดเห็น เด็กไม่

แสดงความก้าวร้าว ตะโกนด่า แกล้งหรอืท าร้ายครู เพื่อน ผู้ปกครอง สัตว์

เลี้ยง และขว้างปา ท าลายสิ่งของ 

     
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ เช่น เก็บของ

เล่นเข้าท่ีโดยไม่ต้องมีครูบอก ท าตามข้อตกลงหรือกติกาของห้องเรียน  
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Metacognition

                                                                               

                                                                        

 

          

                    

              

             
           

                   
         

            
                

      

 

2. ซื่อสัตย์ เสยีสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดงีามเพื่อส่วนรวม   

เช่น รู้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง และเป็นของผู้อื่น ไม่น าของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ไม่พูดปด เด็กสามารถอดทนรอคอยได้ด้วยตัวเอง เด็กรู้จักแบ่งปัน

ของเล่นให้เพื่อนและเล่นร่วมกับเพื่อน/ผลัดกันเล่นโดยมีครูคอยแนะน า  เด็ก

รู้จักประหยัด เช่น ช่วยครูปิดน้ า รินน้ าเฉพาะที่พอดื่ม ทานข้าวและนมหมดไม่

เหลือทิ้ง ใช้ของไม่ทิ้งขว้าง 
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2. การจัดประสบการณ์ แบบ BBL (Brain Based Learning)  
          Brain Based Learning คือ การใชค้วามรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือ

ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุด

ในการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยูร่ะหว่างแรกเกดิ – 10 ปี   

             พงึระลกึไวเ้สมอวา่ การเข้าใจเร่ืองสมอง  การพัฒนาสมองถูกจังหวะวธีิ  ครู 

ผู้ปกครองท่ีเข้าใจเด็กมีส่วนช่วยเด็กให้มีศักยภาพ  มคีวามสามารถอย่างท่ีควรจะเป็น  ปัจจัยท่ี

ชว่ยพัฒนาสมอง คือ         

       1. ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชดิ  อบอุน่กับผู้เลีย้งดู 

       2 .สิ่งแวดล้อมท่ีมีคนพูดคยุดว้ย 

       3. มโีอกาสได้เล่น 

      4. มกีารกระตุ้นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ BBL 

     1.จัดตกต่างหอ้งเรียนให้มสีีเขียว  เหลอืง  เป็นสว่นใหญ่ 

     2.หอ้งเรียนและบริเวณรอบๆห้องเรียนมตีน้ไม้ร่มร่ืน 

     3.จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกัน  กระตุน้การมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน 

     4.จัดให้มีสถานที ่ อุปกรณต์า่ง ๆอยูใ่นสภาพปลอดภัย 

     5.จดัให้มีการเรียนรู้จากของจรงิ  ประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาทท้ัง 5(การ

มองเห็น  การได้ยนิ  การได้กลิน่  การได้ชมิ  การสัมผัส) 

     6.จัดให้เด็กได้ฟังเพลงกลอ่มเด็ก  เพลงคลาสสคิ  ฟังนิทาน  อา่นหนังสือให้เด็กฟัง 

     7.จัดให้เด็กได้เล่น  ฝึกกับเครื่องเล่นท่ีมีเสียงดนตรี  อย่างสม่ าเสมอ 

     8.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับศิลปะ 

     9.จัดให้มีของเล่นท่ีมีรูปทรง  ส ี อย่างหลากหลาย 

    10.จัดให้มีกจิกรรมเคลื่อนไหวร่างกายทุกวัน 

 

 

 
 

พฤติกรรมตามวัยของเด็กปฐมวัย 

ท่ีสอดคล้องกับค่านิยม 12  ประการ 

1. มคีวามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ เช่นยืนตรงเมื่อได้ยิน 

เสียงเพลงชาติไทย  ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ ท าความดีเพื่อ 

พ่อหลวง เช่น ปลูกต้นไม้  
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11.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มบ่อย ๆ เช่น  การจัดห้องเรียน  จัดนิทรรศการ ฯลฯ 

12.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มบ่อย ๆ จะเป็นการกระตุ้นการท างานของสมอง 

13.จัดการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  ยดืหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรียน  ยาก  ง่าย ตามสภาพ

ของผู้เรียน 

14.จัดให้มีท่ีเก็บอุปกรณแ์ละผลงานเป็นสว่นตัวของเด็กแตล่ะคน 

15.จัดให้มีกจิกรรมร่วมกับชุมชน  เชน่เชญิเป็นวทิยากร  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชุมชน ฯลฯ 

 
 

3. การจัดประสบการณ์ แบบมอนเตสซอรี่ ((Montessori Method) 
            หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอร่ี ดร.มาเรีย มอนเตสซอร่ี ผู้ริเร่ิมคิดและจัดตัง้

วธีิการสอนแบบมอนเตสซอร่ี จากความเช่ือในการจัดการศึกษาให้แกเ่ด็กในระยะเร่ิมตน้วา่ 

จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไมใ่ชก่ารเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็น

การปลูกฝังให้เด็กได้เจรญิเตบิโตไปตามความตอ้งการตามธรรมชาติของเขา การท่ีจะชว่ยให้เดก็

ได้เจรญิเตบิโตไปตามขั้นตอนของความสามารถนั้น ควรจะตอ้งพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับ

พัฒนาการความตอ้งการของเด็ก ที่ต้องการจะเป็นอิสระในขอบเขตท่ีก าหนดไว้ให้  

 

 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย 

ส าหรับเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ 
                   เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกดิถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปท่ีี 1 (แผนปฏิบัตกิาร

ด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ.2555 - 2559) เด็กช่วงวัยนี้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องได้รับ

การพัฒนาเต็มตาม เป็นชว่งท่ีพ่อแม ่ผู้เลีย้งดูเด็กสามารถชว่ยให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาสิ่งตา่ง ๆ   ได้ดี

ท่ีสุด เมื่อเวลาช่วงนี้ผ่านพน้ไป โอกาสนัน้จะไมห่วนคืนมาอกี นักจิตวทิยาและนักการศึกษา     

ตา่งให้ความส าคัญกับเด็กในวัยนี้เป็นอยา่งมาก ดังนัน้จึงเป็นช่วงเวลาท่ีพิเศษท่ีเป็นโอกาสให้พ่อ

แม ่ผู้ปกครอง ครผูู้ดูแลเด็ก และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอ้งส่งเสริมพัฒนา

ให้เป็นคนดี มคีวามสขุ และเป็นคนเก่ง มคีุณธรรมจริยธรรม รวมถงึมกีารพัฒนาคณุลักษณะตา่ง  ๆ   

ท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคีุณภาพในอนาคตของประเทศต่อไป 

               ดังนัน้ในระดับการศกึษาปฐมวัยครู  ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมตาม

วัยท่ีชัดเจนในค่านิยม 12  ประการ ดังนี้ 

1. มคีวามรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งท่ีดงีามเพื่อสว่นรวม  

3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
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 ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอ้มอย่างสมบูรณ์ และพิถพีถิัน 

             การสอนแบบมอนเตสซอร่ี ได้มาจากการท่ีมอนเตสซอร่ีได้สังเกตเด็ก 

ในสภาพท่ีเป็นจริงของเด็ก ไมใ่ชส่ภาพท่ีผู้ใหญ่ตอ้งการให้เด็กเป็น จากการสังเกตเด็ก จึงได้

พัฒนาวิธีการสอน การจัดเตรียมสิ่งแวดลอ้ม และอุปกรณก์ารสอนตา่งๆ ขึน้มาใช้ โดยเร่ิมตน้

จากการทดลองท่ีโรงเรียน ที่มอนเตสซอร่ีเข้าไปรับผิดชอบ ที่เรียกวา่ Casa Dei Bambini หรือ 

Children's House แลว้วธีิการสอนนี้จึงได้แพร่หลายตอ่ไปจนท่ัวโลกเชน่ในปัจจุบัน 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

             เนน้การเรียนรู้ตามล าดับขั้น ไมต่อ้งการให้เด็กลองผดิลองถูก สร้างสมาธิ ความมั่นใจ 

ครูสามารถวนิจิฉัยและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้ โดยสาธติและฝึกให้เด็กเรียนรู้และ

ตัดสนิใจด้วยตนเอง 

การเตรียม    = ครูเตรียมอุปกรณ์การศึกษาเด็กสามารถเข้าเรียนแบบคละอายุได ้

การด าเนนิการ = ขั้นน า เด็กเลอืกอุปกรณก์ารศึกษาตามความสนใจ ,ขั้นสอน ครูสาธติให้เด็กดู  

ขั้นสรุป ครูให้เด็กเก็บอุปกรณ ์ครูบันทึกความรู้ ครูบันทึกรายการอุปกรณ์ 

      
 
 

การเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 

ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

1. มคีวามรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งท่ีดงีามเพื่อสว่นรวม  

3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศกึษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางออ้ม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มศีลีธรรม รักษาความสัตย ์หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  

8. มรีะเบียบวนิัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่ 

9. มสีตรู้ิตัว รูค้ิด รู้ท า รู้ปฏบัิติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

10. รู้จักด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัว รูจ้ักอดออมไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช ้ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจ าหนา่ย และ

พร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมภีูมิคุม้กันท่ีด ี 

11. มคีวามเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไมย่อมแพต้อ่อ านาจฝา่ยต่ า หรือกิเลส มีความละอาย

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชนข์องสว่นรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชนข์องตนเอง 

1.                 
1.  
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  การจัดสิ่งแวดล้อม 

     ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) นั่งสบาย บรรยากาศเหมอืนบ้าน มเีครื่องใชอุ้ปกรณท่ี์

จัดอย่างมรีะเบียบ ของใชจ้ะมขีนาดเหมาะสมกับเด็ก ติดกระดาน    ในระดับท่ีเด็กสามารถใช้

งานได้ มีพื้นท่ีให้เด็กได้เคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมบนพืน้ได้ ชัน้วางของมคีวามสูงในระดับท่ีเด็ก

สามารถหยิบใชง้านได ้

            
 

บทบาทคร ู

1. จัดสภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์  (อุปกรณ ์4 หมวด  บรรยากาศ บุคคล) 

2. เชื่อมโยงเด็กกับอุปกรณ ์โดยสาธติการใชอุ้ปกรณ์ 

3. มคีวามรักเด็ก ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต 

4. ยอมรับนับถือเด็ก ให้อิสระในการเลอืก คิด ท า 

5. ให้เด็กศกึษาค้นพบด้วยตนเอง 

 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

                ท าให้เด็กสนใจเนือ้หาท่ีครูตอ้งการสอนเด็ก เมื่อเด็กได้ท าในสิ่งท่ีตัวเองชอบก็จะท า

ให้การเรียนรู้น้ันดีตามไปด้วย ไมว่า่จะเป็นเนื้อหาที่ครูต้องการให้เด็กรูจ้รงิๆหรือประสบการณ์

เสริม ท าให้เด็กมีความรู้รอบตัว สามารถคิด จินตนาการได้มากกว่าท่ีควรเป็น และลดความ

ซ้ าซ้อนของเนื้อหาการเรียนรู้ เด็กสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใชใ้นชวีติจริงอยา่งเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
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6.ไมต่ าหน ิท าโทษ หรอืให้รางวลั ถ้าเด็กท าส าเร็จจะเห็นคุณค่าในตน 

 และเป็นพลังในการท่ีจะเรียนรู้ต่อไป 

7.สังเกตพฤตกิรรมเด็ก บันทึกข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 

8.พัฒนาอุปกรณส์่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ถงึขีดสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล 

9. เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังกาย วาจา และ จิต ใจ 

10. พบปะผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันสง่เสริมพัฒนาการเด็กเป็นระยะ 

              
ประโยชน์ทีเ่ด็กได้รับ 

1.มพีัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ      

 2.มรีะเบียบวนิัย 

3.มสีมาธิในการท างาน รักความสงบ     

4.ควบคุมตนเองและพึ่งพาตนเองได ้

5.ท างานรว่มกับผู้อ่ืน ช่วยเหลอืผู้อื่น      

 6.รู้สทิธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

7.มมีารยาทตามวัฒนธรรมท่ีตนอาศัยอยู่     

8.รักอิสระและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

9.รักสิ่งแวดล้อม 

 

8.การจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ 
        การสอนแบบบูรณาการ หมายถงึ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชว้ธีิการสอนหลาย

วธีิจัดกิจกรรมตา่งๆในการสอนเนื้อหาสาระท่ีเชื่อมโยงกัน ตลอดจนมกีารฝึกทักษะท่ีหลากหลาย 

บทบาทของคร ู

                ครูมีบทบาทท่ีส าคัญ คือ ส ารวจประสบการณก์ารเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ครู

ควรค านึงวา่ธรรมชาติของเด็กแตล่ะคนมวีธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ครูปฐมวัยจ าเป็นต้องให้

เวลาในการเรียนรู้แกเ่ด็ก ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบวธีิการเรียนรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมตา่งๆ สิ่งท่ี

เด็กท าน้ันจึงจะเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า และท าใหก้ารเรียนรู้น้ันมคีวามหมายต่อเด็ก 

บทบาทผูเ้รียน 

                เด็กจะเป็นผู้เลอืก และค้นหาวธีิการเรียนในแบบท่ีเด็กชอบด้วยตนเอง โดยครูจ าไม่

บังคับ แตจ่ะคอยสังเกตและวิเคราะห์พฤตกิรรมของเด็กเท่านัน้ เด็กต้องเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบการ

เรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายผ่านกจิกรรมท่ีครูจัดให้ 

            

1.  
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4. การจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ  

(whole language approach) 
                  การสอนภาษาแบบธรรมชาติเกิดจากความเชื่อว่า เด็กเรียนรู้ภาษา

อย่างธรรมชาติตามชวีิตจรงิ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรอืการสอนภาษาแบบ

องค์รวมจึงหมายถึง การสอนภาษาแบบบูรณาการทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

ให้แก่เด็กพร้อมกันอย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัย และเป็นแบบ

ธรรมชาติของคนเรา และเน้นให้เด็กกระท าด้วยตนเองซึ่งสง่เสริมการเรียนรู้ภาษา

ของเด็ก 

             

                                                

             การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จะประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อครูลดบทบาทในห้องเรียนลงเป็นเพยีงผู้อ านวยความสะดวก 

ในการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์หนังสอื ข้อมูล เพื่อให้เด็กได้ใช้

ความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

1.   

2.    

 

9 
18 

http://www.dusitcenter.org/dusitwebs/plan/uppic/29032013_20_48_20_zy0gqpjf34qzpmobqr9o.jpg
http://www.dusitcenter.org/dusitwebs/plan/uppic/29032013_20_48_21_4e3wdrh2yojwmuz32yet.jpg
http://www.dusitcenter.org/dusitwebs/plan/uppic/29032013_20_48_21_hlws03sgon77ic9135sf.jpg
http://www.dusitcenter.org/dusitwebs/plan/uppic/29032013_20_48_21_gx45i01klcc01m35ob3n.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o            

o               การจัดการเรยีนการสอนภาษาแบบธรรมชาติไม่เป็นเรื่องยุ่งยากหากครู

เปิดใจยอมรับว่า การเรียนรู้ภาษาเกิดจากคนเราต้องการความเข้าใจ และต้องการรู้

เรื่อง ตอ้งมกีารกระท าซ้ าๆ เพื่อความช านาญและทดสอบว่าสิ่งที่กระท าไป (การใช้

ภาษา) ได้ตอบสนองความต้องการจริงหรือไม่ และช่วยท าให้เขาอยู่ในสังคมได้ การ

เปิดโอกาสและการสร้างโอกาสให้เด็กได้มปีฏิสัมพันธ์โดยอัตโนมัติกับภาษา ได้

สัมผัส ได้เคลื่อนไหว และได้มีปฏิสัมพันธ์ ช่วยเหลอืกัน จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ภาษา

ประสบความส าเร็จ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และจัดการเรียนรูท้ี่

ช่วยใหเ้ด็กเห็นประโยชน์ของภาษาในความมุ่งหมายต่างๆ กัน การเรียนรู้ของเด็ก

ด าเนนิไปตามจุดมุง่หมายได้โดยมีครูเป็นต้นแบบการใช้ภาษาที่ดแีละเป็นผู้ประเมิน

พัฒนาการทางภาษาร่วมกับเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นการประเมินจากสิ่งที่

เด็กรู้โดยไม่แยกทักษะย่อยของภาษา 

o                
o  

 

7.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

(Child centered) 

            การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคัญระดับปฐมวัย หมายถงึ การท่ีครู

ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้พัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลท้ังทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา โดยผ่านกจิกรรมลักษณะต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ ให้เด็กได้ปฏบัิตแิละค้นคิดข้อความรู้ดว้ยตนเอง ไดม้โีอกาสเรียนรู้ร่วมกับครู เพื่อน 

และคนอื่นๆ ในสภาพแวดลอ้ม สื่อ สาระการเรียนรู้ทางการศกึษาปฐมวัยท่ีครูได้วางแผนไวบ้น

พื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคัญระดับปฐมวัย มคีวามส าคญัดังนี ้

1.ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง 

2.ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏบัิต ิคิดคน้หาค าตอบและสร้างข้อความรู้ 

3.ส่งเสริมให้เด็กมีสังคมและสร้างสัมพันธภาพท่ีดกีับผู้อื่น จากการเรียนและร่วมมอืกับเพื่อน กับ

ครู และผู้อ่ืน 

4.ส่งเสริมให้เด็กรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถสร้างความดีงามในชีวิตได้ต่อไป หรอืรู้

คุณค่าของชีวิต 

5.ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 

6.ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานท่ีจะเรียนในระดับประถมต่อไป 
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5. การจัดประสบการณ์โดยใช้นวัตกรรมตามแนวคดิเรกจโิอ เอมิเลีย  

(Reggio Emilia)  

            เป็นการเนน้ทักษะกระบวนการทางความคิด การวางแผน และการคาดคะเนค าตอบ 

โดยเด็กเป็นผู้ลงมอืปฏบัิต ิเพื่อหาสิ่งท่ีเด็กมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งตา่งๆ ที่ตนเองเกิด

ความสนใจผ่านงานศิลปะ นวัตกรรมตามแนวคิดเรกจิโอ เอมเิลีย (Reggio Emilia) นี้ เมื่อน ามาใช้

ในการจัดกจิกรรมจะเป็นการช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้ตามความตอ้งการ

ของตัวเอง ส่งผลตอ่การเรียนรู้ และซึมซับความรู้ท่ีหลากหลายจากสิ่งรอบตัว เด็กจะได้เรียนรู้

อย่างลุม่ลกึจากเร่ืองท่ีเด็กได้ร่วมกันก าหนดขึ้น นับว่าเป็นสิ่งท่ีเด็กได้เรียนรู้อยา่งต่อเนื่องไม่มี

ขีดจ ากัดทางความคิด โดยครูและผู้ปกครองจะต้องมพีื้นฐานความเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพ

ในตนเอง ซึ่งเราจะท าอย่างไรถงึจะสามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตัวเด็กออกมาได้อยา่ง

เต็มท่ี และมองความแตกตา่งของแต่ละบุคคลเป็นศักยภาพท่ีสามารถงอกงาม และเตมิเต็มซึ่ง

กันและกันได ้

 

 

การจัดการสอนแบบโครงการเป็นท่ีสนใจของนักการศึกษาจึงได้น าไปใชแ้ละวจิัยสรุปถึงประโยชน์

ท่ีมีต่อเด็กดังนี้  

 1. เด็กจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแนวทางให้เด็กพึ่งพาตนเองได ้ 

 2. ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกตใ์ชทั้กษะท่ีมีอยู่  

 3. เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถท่ีเกิดจากตัวเด็กเองในงานและกจิกรรมท่ีท า  

 4. เด็กรูจ้ักตัดสนิใจวา่ควรท าอะไร และผู้ใหญ่ยอมรับในความตอ้งการของเด็ก  

 5. เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยา่งมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็กได้เรียนในสิ่งท่ีตนเอง

สนใจ รู้จักประยุกตใ์ชค้วามรู้  

 6. ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการท างานอย่างมแีบบแผน  

 7. สามารถน ารูปแบบการสบืค้นความรู้ไปใชไ้ดใ้นชีวิตจรงิ  

 8. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เนื่องจากการสอนแบบโครงการ พ่อแม ่

ผู้ปกครองจะต้องร่วมมอืกับครสูนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ 
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การจัดกจิกรรมการเรียนรู ้ 

        จะเนน้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้เด็กได้พูดคุย เนน้กระบวนการคดิ การวางแผน และ

การสบืค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ถ่ายทอดสื่อความหมายสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านงานศิลปะที่มคีวาม

หลากหลาย และการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนนิกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่ง

ผลการวเิคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่เด็กจะมีสหีนา้ ท่าทางแห่งความสุข ในการ

เรียนรู้การท างานรว่มกันอยา่งจริงจัง ทุกคนจะมงีานของตนเองในการท า มกีารช่วยกันท างาน 

เมื่ออีกคนหน่ึงสามารถท าได ้เด็กจะอาสาช่วยเหลอืเพื่อนและบอกวธีิการในการท างานให้เพื่อน 

เป็นการคน้พบการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (เด็กเกิดการคน้พบกระบวนการท างานที่ตอ้งพ่ึงพา

กัน เพื่อให้งานน้ันส าเร็จ ทุกคนมปีระโยชน ์ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน) ท าให้เห็นคุณค่าในตนเอง 

เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน เพื่อนสอนเพื่อนเรียนรู้ไปดว้ยกัน 

                        

                          

วิธีจัดการเรียนการสอนม ี4 ระยะ คอื  

o ระยะที่ 1 เร่ิมตน้โครงการ เด็กจะร่วมกันคิดเร่ืองท่ีสนใจ  

o ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาท่ีก าหนดจุดประสงค์วา่ต้องการเรียนรู้อะไร 

ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา  

o ระยะที่ 3 ด าเนนิโครงการตามท่ีก าหนดไว้ ท่ีเนน้ระบวนการแกปั้ญหา จัดเป็นหัวใจของการสอน

แบบโครงการ เพราะเด็กจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งขอ้มูลพื้นฐาน

เพราะเด็กได้สนทนา พูดคุยกับบุคคล และสบืค้นจากแหล่งเรียนรู้ ขณะเดยีวกันเด็กสามารถคน้

ความรู้จากแหล่งข้อมูลรอง (Secondary Sources) เชน่ การดูวดีีทัศน์ การอา่นหนังสือ เป็นต้น  

o ระยะที่ 4 สรุปโครงการ ครูและเด็กรว่มวางแผนสรุปโครงการ เป็นขัน้ตอนการประเมินโครงการ 

ทบทวนการปฏบัิต ิและวางแผนโครงการใหม ่วิธีการสรุปโครงการอาจจะให้เด็กน าผลงานท่ีได้รับ

มอบหมายมาแสดงตอ่ครูแลว้อภปิรายประเด็นปัญหา หรือให้เด็กน าเสนอผลงาน ในรูปของการ

จัดแสดง จัดเป็นนิทรรศการ หรอืสาธิตผลงาน  
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การบันทึกผลงานของเด็ก ครูจะน าผลงานของเด็กเป็นรายบุคคลมารวบรวม ตัง้แตข่ั้นตอนของ

การเกิดการเรียนรู้ บันทึกค าพูดของเด็ก ซึ่งในช่วงแรกครูอาจบันทึกทุกอย่างจากสิ่งท่ีเด็กพูด 

อาจตรงประเด็นบ้าง ไมต่รงประเด็นบ้าง แต่ครูจะรับฟัง และให้เด็กท าในสิ่งท่ีเขาอยากรู้อยา่ง

แท้จริง ซึ่งครูจะให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู้ เพราะการท างานของเด็กส่งผลให้เด็กมี

พัฒนาการด้านต่างๆ ส่วนการเขียนเกิดขึ้นจากการบันทึกของครูตามสถานการณ ์การเรียนรู้จริง

ในหอ้งเรียน เด็กจะถ่ายทอดผ่านงานศิลปะซึ่งประกอบด้วย รูปภาพ และการบรรยาย

สภาพการณ์ของแตล่ะเร่ืองท่ีเด็กอยากรู้ ครูจะเขียนตามค าบอกของเด็ก เพื่อให้เด็กได้บอกเล่า 

และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ เมื่อเด็กพร้อมเด็กก็จะเกดิแรงจูงใจใน

การเขียนบรรยายงานของตนเอง น าไปสู่การฝึกเขียนตามแบบลงในชิ้นงานของตนเอง เนน้

อุปนสิัยของการท างานที่ริเร่ิมด้วยตนเอง 

            
 

6.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบโครงการ (Project Approach) 

             การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้

ความส าคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลุม่ลกึเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง โดยท่ีเด็กหรือครูร่วมกันก าหนดเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ แล้ว

ด าเนนิการแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เด็ก

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้ 

1.        

2.      
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