คู่มือพัฒนาพ่อแม่ผปู้ กครองเด็กปฐมวัย
เรื่อง การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
L/O/G/O

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คานา
เด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่มคี วามก้าวหน้าทางพัฒนาการทุกด้านเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักการในช่วงอายุนี้ จะ
ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น เป็น
การทางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผูป้ กครอง ครูมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน
ร่วมกับผูป้ กครอง ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก
และกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกัน ในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กของชุมชนไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดคือให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมถึงมีการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะเติบโตเป็น
ผูใ้ หญ่ที่มคี ุณภาพในอนาคตของประเทศต่อไป
ดังนั้น การพัฒนาพ่อแม่ผปู้ กครองให้เข้าใจหลักการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ มีความสาคัญจาเป็นอย่างยิ่ง สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงจัดทาคู่มอื พัฒนาพ่อแม่ผปู้ กครอง
เด็กปฐมวัยในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ขึน้
หวังว่า คงเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการต่อไป
โชติกา กุณสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป.สกลนคร เขต 1

ในหนึ่งวันลูก ๆ ของท่านจะได้ปฏิบัติกิจกรรม
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ตามตารางการจัดกิจกรรมประจาวัน
07:30-08:30 น.

รับเด็กเป็นรายบุคคล สนทนากับผูป้ กครอง

08:30-09:00 น.

กิจกรรมหน้าเสาธง (กายบริหาร นั่งสมาธิ อบรมคุณธรรม
จริยธรรม)

09:00-09:20 น.

พาเด็กไปห้องน้า ล้างมือ ดื่มนม

09:20-09:40 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:40-10:40 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมเสรี / กิจกรรม
สร้างสรรค์

10:40-11:30 น.

กิจกรรรมกลางแจ้ง

11:30-12:00 น.

ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน เปลี่ยนชุดนอน
สวดมนต์แผ่เมตตา

12:00-13:40 น.

นอนพักผ่อน

13:40-14:00 น.

เก็บที่นอน ไปห้องน้า ล้างหน้า

14:00-14:30 น.

กิจกรรมเกมการศึกษา

14:30-15:00 น.

กิจกรรมเสริมพิเศษ เตรียมตัวกลับบ้าน

15:00-16:00 น.

เตรียมตัวกลับบ้าน ผูป้ กครองมารับ พูดคุยกับผูป้ กครอง

เอกสารอ้างอิง
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สารบัญ
หน้า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การจัดประสบการณ์แบบ BBL
การจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่
การจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
การเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยสาหรับเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ
พฤติกรรมตามวัยของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยให้เกิด
พฤติกรรมตามวัยที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ
เอกสารอ้างอิงและคณะผู้จัดทา
ตารางการจัดกิจกรรมประจาวัน
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
สาหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านด้าน ร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกาหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดังนี้
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก
กาลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดขี องสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้
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บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ให้เกิดพฤติกรรมตามวัยที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ
พ่อแม่ ผู้ปกครองนอกจากจะเลีย้ งดูเด็กให้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยัง
จะต้องมีการพัฒนาทางจิตใจ และทางสังคมในเชิงจิตวิทยาให้กบั เด็กด้วย ดังนัน้ บทบาทของพ่อ
แม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามวัยที่สอดคล้องกับ
ค่านิยม 12 ประการ ดังนี้
1. ดูแลเรื่องอาหารการกิน การนอน การขับถ่าย และเมื่อเด็กโตขึ้นควรให้ความมั่นคง
ปลอดภัย ความอบอุน่ และความรัก
2. จัดให้เด็กได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาของเด็ก เช่น การจัดให้เล่นเกมเพื่อ
เด็กจะได้รู้จักกฎเกณฑ์ และการรู้แพ้รู้ชนะ การจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์อา่ นให้เด็ก
ฟัง เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบ เป็นต้น
3. ยอมรับและเห็นความสาคัญของเด็กทาให้เด็กเกิดความอบอุน่ ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อแม่และเด็กเป็นไปอย่างราบรื่น
4. ให้รางวัลทางด้านบวก เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กได้กระทาพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา จะมีการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทน เช่น ความรัก ความสนใจ คา
ชมเชย ซึ่งจะทาให้การกระทานัน้ ๆ เกิดขึ้นอีก
5. พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัตแิ ต่ในสิ่งที่ดงี าม และถูกต้อง
6. เปิดโอกาสให้เด็กได้พดู เพื่อแสดงความรู้สกึ ของตนออกมาทัง้ ทางบวกและทางลบ เมื่อเด็กมี
ปัญหาพ่อแม่ผู้ปกครองควรตัดสินใจฟังเด็กว่ากาลังพูดอะไร เมื่อเด็กพูดจบพ่อแม่ผู้ปกครอง
จะต้องสะท้อนความรู้สกึ ที่เด็กได้แสดงออกกลับไป ด้วยคาพูดของพ่อแม่ผู้ปกครองเอง ซึ่งจะ
ทาให้เด็กรูส้ ึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับและมีคุณค่า อันจะส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก
เข้าใจได้ตรงกัน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
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เช่น เด็กกล้าแสดงออกโดยยกมือขออนุญาตครู ก่อนพูดแสดงความคิดเห็น
และรอให้เพื่อนหรือครูพูดจบก่อน แล้วจึงค่อยพูดแสดงความคิดเห็น เด็กไม่
แสดงความก้าวร้าว ตะโกนด่า แกล้งหรือทาร้ายครู เพื่อน ผู้ปกครอง สัตว์
เลี้ยง และขว้างปา ทาลายสิ่งของ

จุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม
รวมถึงมีการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
ของประเทศต่อไป โดยส่งเสริมให้ครูนารูปแบบการจัดประสบการณ์ต่างๆมาใช้ใน
การจัดประสบการณ์ อย่างแพร่หลาย ได้แก่
1. การจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ เช่น เก็บของ
เล่นเข้าที่โดยไม่ต้องมีครูบอก ทาตามข้อตกลงหรือกติกาของห้องเรียน

•
•
•

Co- construction

3

Metacognition

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
24
เช่น รู้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง และเป็นของผู้อื่น ไม่นาของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ไม่พูดปด เด็กสามารถอดทนรอคอยได้ด้วยตัวเอง เด็กรู้จักแบ่งปัน
ของเล่นให้เพื่อนและเล่นร่วมกับเพื่อน/ผลัดกันเล่นโดยมีครูคอยแนะนา เด็ก
รู้จักประหยัด เช่น ช่วยครูปิดน้า รินน้าเฉพาะที่พอดื่ม ทานข้าวและนมหมดไม่
เหลือทิ้ง ใช้ของไม่ท้งิ ขว้าง

พฤติกรรมตามวัยของเด็กปฐมวัย
ที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ
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1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่นยืนตรงเมื่อได้ยิน
เสียงเพลงชาติไทย ทาบุญตักบาตรในวันสาคัญ ทาความดีเพื่อ
พ่อหลวง เช่น ปลูกต้นไม้

2. การจัดประสบการณ์ แบบ BBL (Brain Based Learning)

4

Brain Based Learning คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจทีเ่ กี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุด
ในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยูร่ ะหว่างแรกเกิด – 10 ปี
พึงระลึกไว้เสมอว่า การเข้าใจเรื่องสมอง การพัฒนาสมองถูกจังหวะวิธี ครู
ผู้ปกครองที่เข้าใจเด็กมีส่วนช่วยเด็กให้มีศักยภาพ มีความสามารถอย่างที่ควรจะเป็น ปัจจัยที่
ช่วยพัฒนาสมอง คือ
1. ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชดิ อบอุน่ กับผู้เลีย้ งดู
2 .สิ่งแวดล้อมที่มีคนพูดคุยด้วย
3. มีโอกาสได้เล่น
4. มีการกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ BBL
1.จัดตกต่างห้องเรียนให้มสี ีเขียว เหลือง เป็นส่วนใหญ่
2.ห้องเรียนและบริเวณรอบๆห้องเรียนมีตน้ ไม้ร่มรื่น
3.จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกัน กระตุน้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน
4.จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ตา่ ง ๆอยูใ่ นสภาพปลอดภัย
5.จัดให้มีการเรียนรู้จากของจริง ประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาททั้ง 5(การ
มองเห็น การได้ยนิ การได้กลิน่ การได้ชมิ การสัมผัส)
6.จัดให้เด็กได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก เพลงคลาสสิค ฟังนิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟัง
7.จัดให้เด็กได้เล่น ฝึกกับเครื่องเล่นที่มีเสียงดนตรี อย่างสม่าเสมอ
8.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับศิลปะ
9.จัดให้มีของเล่นที่มีรูปทรง สี อย่างหลากหลาย
10.จัดให้มีกจิ กรรมเคลื่อนไหวร่างกายทุกวัน
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11.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ เช่น การจัดห้องเรียน จัดนิทรรศการ ฯลฯ
12.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ จะเป็นการกระตุ้นการทางานของสมอง
13.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่นตามความแตกต่างของผู้เรียน ยาก ง่าย ตามสภาพ
ของผู้เรียน
14.จัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์และผลงานเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ละคน
15.จัดให้มีกจิ กรรมร่วมกับชุมชน เช่นเชิญเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมวันสาคัญของชุมชน ฯลฯ

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย
สาหรับเด็กปฐมวัยตามค่านิยม 12 ประการ

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 (แผนปฏิบัตกิ าร
ด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ.2555 - 2559) เด็กช่วงวัยนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม เป็นช่วงที่พ่อแม่ ผู้เลีย้ งดูเด็กสามารถช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
ที่สุด เมื่อเวลาช่วงนี้ผ่านพ้นไป โอกาสนัน้ จะไม่หวนคืนมาอีก นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ต่างให้ความสาคัญกับเด็กในวัยนี้เป็นอย่างมาก ดังนัน้ จึงเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่เป็นโอกาสให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องส่งเสริมพัฒนา
ให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคี ุณภาพในอนาคตของประเทศต่อไป
ดังนัน้ ในระดับการศึกษาปฐมวัยครู ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมตาม
วัยที่ชัดเจนในค่านิยม 12 ประการ ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

3. การจัดประสบการณ์ แบบมอนเตสซอรี่ ((Montessori Method)
หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ผู้ริเริ่มคิดและจัดตัง้
วิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากความเชื่อในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในระยะเริ่มต้นว่า
จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกให้เด็ก แต่ควรเป็น
การปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเขา การที่จะช่วยให้เด็ก
ได้เจริญเติบโตไปตามขั้นตอนของความสามารถนั้น ควรจะต้องพัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับ
พัฒนาการความต้องการของเด็ก ที่ต้องการจะเป็นอิสระในขอบเขตที่กาหนดไว้ให้
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การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
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ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รูค้ ิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
10. รู้จักดารงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว รูจ้ ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

1.
1.

ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพิถพี ถิ ัน
6
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ได้มาจากการที่มอนเตสซอรี่ได้สังเกตเด็ก
ในสภาพที่เป็นจริงของเด็ก ไม่ใช่สภาพที่ผู้ใหญ่ตอ้ งการให้เด็กเป็น จากการสังเกตเด็ก จึงได้
พัฒนาวิธีการสอน การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ขึน้ มาใช้ โดยเริ่มต้น
จากการทดลองที่โรงเรียน ที่มอนเตสซอรี่เข้าไปรับผิดชอบ ที่เรียกว่า Casa Dei Bambini หรือ
Children's House แล้ววิธีการสอนนี้จึงได้แพร่หลายต่อไปจนทั่วโลกเช่นในปัจจุบัน
วิธีการจัดการเรียนการสอน
เน้นการเรียนรู้ตามลาดับขั้น ไม่ตอ้ งการให้เด็กลองผิดลองถูก สร้างสมาธิ ความมั่นใจ
ครูสามารถวินจิ ฉัยและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้ โดยสาธิตและฝึกให้เด็กเรียนรู้และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง
การเตรียม = ครูเตรียมอุปกรณ์การศึกษาเด็กสามารถเข้าเรียนแบบคละอายุได้
การดาเนินการ = ขั้นนา เด็กเลือกอุปกรณ์การศึกษาตามความสนใจ ,ขั้นสอน ครูสาธิตให้เด็กดู
ขั้นสรุป ครูให้เด็กเก็บอุปกรณ์ ครูบันทึกความรู้ ครูบันทึกรายการอุปกรณ์

การจัดสิ่งแวดล้อม
7
ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) นั่งสบาย บรรยากาศเหมือนบ้าน มีเครื่องใช้อุปกรณ์ที่
จัดอย่างมีระเบียบ ของใช้จะมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก ติดกระดาน ในระดับที่เด็กสามารถใช้
งานได้ มีพ้นื ที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวหรือทากิจกรรมบนพืน้ ได้ ชัน้ วางของมีความสูงในระดับที่เด็ก
สามารถหยิบใช้งานได้

บทบาทครู
1. จัดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ (อุปกรณ์ 4 หมวด บรรยากาศ บุคคล)
2. เชื่อมโยงเด็กกับอุปกรณ์ โดยสาธิตการใช้อุปกรณ์
3. มีความรักเด็ก ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต
4. ยอมรับนับถือเด็ก ให้อิสระในการเลือก คิด ทา
5. ให้เด็กศึกษาค้นพบด้วยตนเอง

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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ทาให้เด็กสนใจเนือ้ หาที่ครูตอ้ งการสอนเด็ก เมื่อเด็กได้ทาในสิ่งที่ตัวเองชอบก็จะทา
ให้การเรียนรู้นั้นดีตามไปด้วย ไม่วา่ จะเป็นเนื้อหาที่ครูต้องการให้เด็กรูจ้ ริงๆหรือประสบการณ์
เสริม ทาให้เด็กมีความรู้รอบตัว สามารถคิด จินตนาการได้มากกว่าที่ควรเป็น และลดความ
ซ้าซ้อนของเนื้อหาการเรียนรู้ เด็กสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวติ จริงอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

8.การจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ
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การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วธิ ีการสอนหลาย
วิธีจัดกิจกรรมต่างๆในการสอนเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย
บทบาทของครู
ครูมีบทบาทที่สาคัญ คือ สารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ครู
ควรคานึงว่าธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีวธิ ีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูปฐมวัยจาเป็นต้องให้
เวลาในการเรียนรู้แก่เด็ก ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ สิ่งที่
เด็กทานั้นจึงจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และทาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อเด็ก

6.ไม่ตาหนิ ทาโทษ หรือให้รางวัล ถ้าเด็กทาสาเร็จจะเห็นคุณค่าในตน
และเป็นพลังในการที่จะเรียนรู้ต่อไป
7.สังเกตพฤติกรรมเด็ก บันทึกข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล
8.พัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ถงึ ขีดสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล
9. เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และ จิต ใจ
10. พบปะผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นระยะ

บทบาทผูเ้ รียน
เด็กจะเป็นผู้เลือก และค้นหาวิธีการเรียนในแบบที่เด็กชอบด้วยตนเอง โดยครูจาไม่
บังคับ แต่จะคอยสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กเท่านัน้ เด็กต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายผ่านกิจกรรมที่ครูจัดให้

ประโยชน์ทเี่ ด็กได้รับ
1.มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ
2.มีระเบียบวินัย
3.มีสมาธิในการทางาน รักความสงบ
4.ควบคุมตนเองและพึ่งพาตนเองได้
5.ทางานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น
6.รู้สทิ ธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
7.มีมารยาทตามวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่
8.รักอิสระและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9.รักสิ่งแวดล้อม
1.
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
18
จะประสบความสาเร็จได้ต่อเมื่อครูลดบทบาทในห้องเรียนลงเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพื่อให้เด็กได้ใช้
ความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

4. การจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ
9
(whole language approach)
การสอนภาษาแบบธรรมชาติเกิดจากความเชื่อว่า เด็กเรียนรู้ภาษา
อย่างธรรมชาติตามชีวิตจริง การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรือการสอนภาษาแบบ
องค์รวมจึงหมายถึง การสอนภาษาแบบบูรณาการทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ให้แก่เด็กพร้อมกันอย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัย และเป็นแบบ
ธรรมชาติของคนเรา และเน้นให้เด็กกระทาด้วยตนเองซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก

1.

2.

7.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
(Child centered)

o
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o

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญระดับปฐมวัย หมายถึง การที่ครู
ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้พัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมลักษณะต่างๆ ทัง้ ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ให้เด็กได้ปฏิบัตแิ ละค้นคิดข้อความรู้ดว้ ยตนเอง ได้มโี อกาสเรียนรู้ร่วมกับครู เพื่อน
และคนอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม สื่อ สาระการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยที่ครูได้วางแผนไว้บน
พื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญระดับปฐมวัย มีความสาคัญดังนี้
1.ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง
2.ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติ คิดค้นหาคาตอบและสร้างข้อความรู้
3.ส่งเสริมให้เด็กมีสังคมและสร้างสัมพันธภาพที่ดกี ับผู้อื่น จากการเรียนและร่วมมือกับเพื่อน กับ
ครู และผู้อื่น
4.ส่งเสริมให้เด็กรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถสร้างความดีงามในชีวิตได้ต่อไป หรือรู้
คุณค่าของชีวิต
5.ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
6.ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานที่จะเรียนในระดับประถมต่อไป

o
o
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การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติไม่เป็นเรื่องยุ่งยากหากครู
เปิดใจยอมรับว่า การเรียนรู้ภาษาเกิดจากคนเราต้องการความเข้าใจ และต้องการรู้
เรื่อง ต้องมีการกระทาซ้าๆ เพื่อความชานาญและทดสอบว่าสิ่งที่กระทาไป (การใช้
ภาษา) ได้ตอบสนองความต้องการจริงหรือไม่ และช่วยทาให้เขาอยู่ในสังคมได้ การ
เปิดโอกาสและการสร้างโอกาสให้เด็กได้มปี ฏิสัมพันธ์โดยอัตโนมัติกับภาษา ได้
สัมผัส ได้เคลื่อนไหว และได้มีปฏิสัมพันธ์ ช่วยเหลือกัน จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษา
ประสบความสาเร็จ ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้และจัดการเรียนรูท้ ี่
ช่วยให้เด็กเห็นประโยชน์ของภาษาในความมุ่งหมายต่างๆ กัน การเรียนรู้ของเด็ก
ดาเนินไปตามจุดมุง่ หมายได้โดยมีครูเป็นต้นแบบการใช้ภาษาที่ดแี ละเป็นผู้ประเมิน
พัฒนาการทางภาษาร่วมกับเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นการประเมินจากสิ่งที่
เด็กรู้โดยไม่แยกทักษะย่อยของภาษา

5. การจัดประสบการณ์โดยใช้นวัตกรรมตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย
(Reggio Emilia)
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เป็นการเน้นทักษะกระบวนการทางความคิด การวางแผน และการคาดคะเนคาตอบ
โดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาสิ่งที่เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ตนเองเกิด
ความสนใจผ่านงานศิลปะ นวัตกรรมตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) นี้ เมื่อนามาใช้
ในการจัดกิจกรรมจะเป็นการช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้ตามความต้องการ
ของตัวเอง ส่งผลต่อการเรียนรู้ และซึมซับความรู้ที่หลากหลายจากสิ่งรอบตัว เด็กจะได้เรียนรู้
อย่างลุม่ ลึกจากเรื่องที่เด็กได้ร่วมกันกาหนดขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มี
ขีดจากัดทางความคิด โดยครูและผู้ปกครองจะต้องมีพ้ืนฐานความเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพ
ในตนเอง ซึ่งเราจะทาอย่างไรถึงจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตัวเด็กออกมาได้อย่าง
เต็มที่ และมองความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นศักยภาพที่สามารถงอกงาม และเติมเต็มซึ่ง
กันและกันได้
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การจัดการสอนแบบโครงการเป็นที่สนใจของนักการศึกษาจึงได้นาไปใช้และวิจัยสรุปถึงประโยชน์
ที่มีต่อเด็กดังนี้










1. เด็กจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแนวทางให้เด็กพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่
3. เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถที่เกิดจากตัวเด็กเองในงานและกิจกรรมที่ทา
4. เด็กรูจ้ ักตัดสินใจว่าควรทาอะไร และผู้ใหญ่ยอมรับในความต้องการของเด็ก
5. เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเอง อย่างมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้
6. ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการทางานอย่างมีแบบแผน
7. สามารถนารูปแบบการสืบค้นความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
8. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เนื่องจากการสอนแบบโครงการ พ่อแม่
ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับครูสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ

o
o

o

o

วิธีจัดการเรียนการสอนมี 4 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ เด็กจะร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาที่กาหนดจุดประสงค์วา่ ต้องการเรียนรู้อะไร
กาหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา
ระยะที่ 3 ดาเนินโครงการตามที่กาหนดไว้ ที่เน้นระบวนการแก้ปัญหา จัดเป็นหัวใจของการสอน
แบบโครงการ เพราะเด็กจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน
เพราะเด็กได้สนทนา พูดคุยกับบุคคล และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ ขณะเดียวกันเด็กสามารถค้น
ความรู้จากแหล่งข้อมูลรอง (Secondary Sources) เช่น การดูวดี ีทัศน์ การอ่านหนังสือ เป็นต้น
ระยะที่ 4 สรุปโครงการ ครูและเด็กร่วมวางแผนสรุปโครงการ เป็นขัน้ ตอนการประเมินโครงการ
ทบทวนการปฏิบัติ และวางแผนโครงการใหม่ วิธีการสรุปโครงการอาจจะให้เด็กนาผลงานที่ได้รบั
มอบหมายมาแสดงต่อครูแล้วอภิปรายประเด็นปัญหา หรือให้เด็กนาเสนอผลงาน ในรูปของการ
จัดแสดง จัดเป็นนิทรรศการ หรือสาธิตผลงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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จะเน้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้เด็กได้พูดคุย เน้นกระบวนการคิด การวางแผน และ
การสืบค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ถ่ายทอดสื่อความหมายสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ผ่านงานศิลปะที่มคี วาม
หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดาเนินกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าเด็กจะมีสหี น้า ท่าทางแห่งความสุข ในการ
เรียนรู้การทางานร่วมกันอย่างจริงจัง ทุกคนจะมีงานของตนเองในการทา มีการช่วยกันทางาน
เมื่ออีกคนหนึ่งสามารถทาได้ เด็กจะอาสาช่วยเหลือเพื่อนและบอกวิธีการในการทางานให้เพื่อน
เป็นการค้นพบการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (เด็กเกิดการค้นพบกระบวนการทางานที่ตอ้ งพึ่งพา
กัน เพื่อให้งานนั้นสาเร็จ ทุกคนมีประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) ทาให้เห็นคุณค่าในตนเอง
เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน เพื่อนสอนเพื่อนเรียนรู้ไปด้วยกัน

6.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบโครงการ (Project Approach)
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การบันทึกผลงานของเด็ก ครูจะนาผลงานของเด็กเป็นรายบุคคลมารวบรวม ตัง้ แต่ขั้นตอนของ

14

การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้

การเกิดการเรียนรู้ บันทึกคาพูดของเด็ก ซึ่งในช่วงแรกครูอาจบันทึกทุกอย่างจากสิ่งที่เด็กพูด

ความสาคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคาตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุม่ ลึกเพื่อ

อาจตรงประเด็นบ้าง ไม่ตรงประเด็นบ้าง แต่ครูจะรับฟัง และให้เด็กทาในสิ่งที่เขาอยากรู้อย่าง

สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูร่วมกันกาหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้ว

แท้จริง ซึ่งครูจะให้ความสาคัญกับสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ เพราะการทางานของเด็กส่งผลให้เด็กมี

ดาเนินการแสวงหาความรู้ดว้ ยกระบวนการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวกให้เด็ก

พัฒนาการด้านต่างๆ ส่วนการเขียนเกิดขึ้นจากการบันทึกของครูตามสถานการณ์ การเรียนรู้จริง

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้

ในห้องเรียน เด็กจะถ่ายทอดผ่านงานศิลปะซึ่งประกอบด้วย รูปภาพ และการบรรยาย
สภาพการณ์ของแต่ละเรื่องที่เด็กอยากรู้ ครูจะเขียนตามคาบอกของเด็ก เพื่อให้เด็กได้บอกเล่า
และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ เมื่อเด็กพร้อมเด็กก็จะเกิดแรงจูงใจใน
การเขียนบรรยายงานของตนเอง นาไปสู่การฝึกเขียนตามแบบลงในชิ้นงานของตนเอง เน้น
อุปนิสัยของการทางานที่ริเริ่มด้วยตนเอง

1.

2.

