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บทที่ 4
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก
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บทที่ 4
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก
ในชวง 5 ป แรกของชีวิต เปนระยะที่สําคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กมี
การเจริญเติบโต และพัฒนาอยางรวดเร็ว ซึ่งพอแมผูปกครอง หรือผูครูผูดูแลเด็ก ตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย โดยพัฒนาการของเด็กในแต
ละชวงอายุอาจเร็วหรือชากวาเกณฑที่กําหนดตามวุฒิภาวะ หรือความพรอมของเด็ก
ซึ่งตองมีการสงเสริมใหเหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพรอมของเด็กแตละคนตาม
ชวงอายุ โดยอาศัยความรวมมือจากพอแม ผูปกครอง หรือครูผูดูแลเด็กที่เกี่ยวของกับ
เด็กผานกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ ตอไปนี้
1. หลักสูตรปฐมวัย
2. การจัดประสบการณการเรียนรู
2.1 สาระการเรียนรู
2.2 แนวการเรียนรู
2.3 กิจกรรมการเรียนรู
2.4 สื่อการเรียนและแหลงการเรียนรู
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หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลทั่วไป
ปรัชญา
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย จุดหมาย
การจัดประสบการณเรียนรู
การวัดและประเมินผลพัฒนาการ

1. ขอมูลทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอมูลทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การเขียนระบุถึงประวัติ
ความเปนมาของสถานศึกษา สถานที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่ อาคาร สภาพทั่วๆ ไปของเด็ก
ผูปกครอง ชุมชน การบริหารงาน และขอมูลตาง ๆ ที่เห็นวามีความสําคัญ วิธีการเขียน
ใชการเขียน บรรยายใหกระชับชัดเจน อาจจะมีตารางขอมูล หรือแผนผัง หรือภาพถาย
ตามที่สถานศึกษาจะเห็นสมควร
2. ปรัชญาของการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปรั ช ญาการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หมายถึ ง หลั ก การ อุ ด มการณ
แนวคิดหลักในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเชื่อวาเด็กปฐมวัยเรียนรูได
อยางไร หลักการในการพัฒนาเด็กเปนอยางไร คุณลักษณะของเด็กตามเปาหมายของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.1 ตัวอยางปรัชญาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ……………………
จัดการศึกษาโดยจัดประสบการณเรียนรูแบบเรียนปนเลนภายใต
บริ บ ทของสั ง คมและวั ฒ นธรรมโดยชุ ม ชน ผู ป กครองมี ส ว นร ว ม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน เต็มตามศักยภาพ และเปนสมาชิก ที่ดีของสังคม
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2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก …………………………...
จัดการศึกษาใหเด็กมีพัฒนาการครบถวนตามวัย โดยเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง ทั้งนี้ใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสงเสริมกระบวนการ จัดประสบการณ
ใหสอดคลองกับความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล และความตองการของชุมชนใน
ทองถิ่น โดยเนนใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม เปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีความสามารถ
และมีความสุข
3. วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย
3.1 วิสัยทัศน หมายถึง เจตนารมณ อุดมการณ ความเชื่อของศูนยพัฒนา
เด็ กเล็ กที่ คาดหวั งจะพัฒนาเด็กในศู นย พัฒนาเด็ก เล็กใหมี พฤติกรรมที่พึ งประสงค
เขียนใหชัดเจน สอดคลองกับปรัชญาของสถานศึกษา สภาพปจจุบัน และแนวโนมของ
สังคม รวมทั้งความตองการพื้นฐานของหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตัวอยางการกําหนดวิสัยทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้ง 4 ดาน มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย รักชาติ ศาสนา กษัตริย รักความ
เปนไทย รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร คิด
และแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
3.2 ภารกิจ หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองปฏิบัติ
เพื่อใหวิสัยทัศนของสถานศึกษาปรากฏเปนจริง วิธีเขียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรระบุ
กิจกรรมที่จําเปนตองทําให สอดคลองกับวิสัยทัศนเพื่อสะทอนแนวความคิดในการ
ทํางาน และการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ตัวอยางการกําหนดภารกิจ
1. ภารกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.................................................................
1.1 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน
1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและสุขนิสัยที่ดี
1.3 จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค
1.4 จัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบตอตนเอง
1.5 จั ด กิ จ กรรมสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและ
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
1.6 จัดกิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตย
1.7 สงเสริมพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
1.8 จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
หรือ
2. ภารกิจศูนย.................................................................................
2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณเตรียมความพรอมทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจสังคม และ สติปญญา
2.2 จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ระเบี ย บวิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความ
ซื่อสัตย
2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความรักชาติ ศาสนา กษัตริย และ
เปนความเปนไทย
2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กรักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.5 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่ออยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
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2.6 จัดกิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
2.7 จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานภาษา กระบวนการคิด และ
การแกปญหา
2.8 พั ฒ นาครู ผู ดู แ ลเด็ ก และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ค วามรู
ความสามารถตามศักยภาพ และเปนแบบอยางที่ดี
2.9 พัฒนาสภาพแวดลอม สื่อ อุปกรณใหเหมาะสม ปลอดภัย และ
เอื้อตอการเรียนรู
2.10 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และชุมชนมี
สวนรวม
2.11 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษใหมีโอกาสพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ
3.3 เปาหมาย หมายถึง ผลสัมฤทธิ์หรือจุดหมายที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาดหวังใหเกิดกับเด็กตามภารกิจ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ ควรเขียนระบุเปาหมายให
สอดคลองกับภารกิจใหชัดเจนวาตองการอยางไร เปาหมายที่ดีควรมีการระบุเปาหมาย
ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ตัวอยางการกําหนดเปาหมาย
1. เปาหมายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………
1.1 เด็กทุกคนมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
1.2 เด็กทุกคนสามารถใชภาษาสื่อสารกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
กับวัย
1.3 เด็กทุกคนมีความพรอมที่จะเรียนรู
1.4 เด็กทุกคนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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2. เปาหมายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก………………………….
2.1 เด็กทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
2.2 เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย รัก
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.3 เด็กทุกคนรักชาติ ศาสนา กษัตริย และความเปนไทย
2.4 เด็ ก ทุ ก คนแสดงออกได ต ามศั ก ยภาพด า นศิ ล ปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวรางกายตามจินตนาการ
2.5 เด็ ก ทุ ก คนมี ค วามสามารถในการใช ภ าษาในการสื่ อ สารได
เหมาะสมกับวัย
2.6 เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด และสามารถแกปญหาได
เหมาะสมกับวัย
2.7 เด็ ก ทุ ก คนได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมที่ห ลากหลายเหมาะสมกั บ วั ย
อยางมีความสุข
3.4 จุดหมาย
จุดหมายในหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมหรือสภาพที่พึงประสงค
ที่ตองการใหเกิดกับเด็ก คุณลักษณะตามวัย เปนความสามารถหรือสภาพที่พึงประสงค
ในพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ขณะเดียวกันครูผูดูแลเด็กจะตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล คุณลักษณะตามวัยหรือสภาพที่พึงประสงค ไดแก
1. พัฒนาการดานรางกาย
2. พัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ
3. พัฒนาการดานสังคม
4. พัฒนาการดานสติปญญา
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4. การจัดประสบการณการเรียนรู
การจัดประสบการณ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ใหเด็กอายุ 0
– 5 ป มีโอกาสไดกระทํากิจกรรมดวยตนเอง กิจกรรมการเรียนรูจะไมจัดเปนรายวิชา
แตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง
ในสวนนี้ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขียนระบุหลักการ วิธีการในการจัดประสบการณ โดย
ศึกษาหลักการ แนวทางจากหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารคูมือการ
จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กเล็ก รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4.1 ประสบการณที่จัด
ตารางกิจกรรมประจําวัน
ตารางกิจกรรมประจําวัน คือ กําหนดการที่จะใหทราบไดวาในแตละวัน
เด็กและ ครูผูดูแลเด็กจะทําอะไรกันบาง เมื่อใด เวลาใด ที่ไหน อยางไร การกําหนด
หลักการและขอบขายการจัด กิจกรรมประจําวันไว เพื่อใหครูผูดูแลเด็กใชเปนหลักใน
การออกแบบกิจกรรมประจําวันเองใหสอดคลองกับสภาพสภาวะของชุมชน ทองถิ่นที่
ศูนยฯ ตั้งอยู ตัวอยางการจัดกิจกรรมประจําวัน เชน
ชวงเชา
08.00-10.00 น.
รับเด็ก ดูแลเด็กในเบื้องตน
ดูแลใหเด็กเก็บของใชสวนตัวเขาที่
เคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ
เลนอิสระ ทํากิจกรรมประจําสัปดาห
ชวงสาย
10.00-10.10 น.
เก็บของเลน เขาหองน้ํา ลางมือ
10.10-10.30 น.
รับประทานอาหารวางเชา
10.30-11.00 น.
กิจกรรมกลุม
สนทนา รองเพลง เลานิทาน
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11.00-11.50
11.50-12.00
12.00-13.00
ชวงบาย
13.00-15.00
15.00-16.30

น.
น.
น.
น.
น.

เลนกลางแจง
ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย
รับประทานอาหารกลางวัน ลางหนา แปรงฟน

ดื่มนม นอนกลางวัน
กิจกรรมกลุม การละเลนของไทย
รับประทานอาหารวางบาย แผเมตตา
อําลาเพื่อนและครู รอผูปกครองรับกลับบาน
(ตัวอยางกิจกรรมบางสวน จาก โรงเรียนอนุบาลบานรัก)
กิจกรรมประจําสัปดาห
กิจกรรมประจําสัปดาห คือ การกําหนดขอบขายของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในสัปดาหที่จัดใหมีขึ้นสัปดาหละครั้งหมุนเวียนกันทุกวันในหนึ่งสัปดาห
มีความสัมพันธกับธรรมชาติตามฤดูกาล วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถิ่นเพื่อใหเด็ก
ไดมีโอกาสเรียนรู ผานการเลียนแบบการทํางานจากผูใหญ
ตัวอยางการจัดกิจกรรมประจําสัปดาห เชน
วันจันทร
งานหัตถกรรม รอยดอกไม
วันอังคาร
ศิลป วาดภาพสีน้ํา สีเทียน
วันพุธ
กีฬา ดนตรี
วันพฤหัสบดี ทําอาหาร ขนม ทําขนม-อาหารที่เด็กชอบ
วันศุกร
ปลูกและดูแลตนไม เก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหาร
ครูพาเด็กเดินเลนทัศนศึกษาในบริเวณโรงเรียน
เพื่อสังเกตธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
(ตัวอยาง จาก โรงเรียนอนุบาลบานรัก)
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กิจกรรมประจําปการศึกษา
กิจกรรมประจําปการศึกษา คือ กิจกรรมที่เกิดจากความคิดที่ตองการ
สรางชุมชนที่มีความสุข เปนการประสานความรวมมือระหวางผูปกครองและผูดูแล
เด็ก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรวมกัน ในรอบ 1 ป อีกทั้งเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับเด็กผานประเพณี และวิถีชีวิตของทองถิ่น
ตัวอยางการจัดกิจกรรมประจําป เชน
1. กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ
4. กิจกรรมวันลอยกระทง

แนวการจัดประสบการณ
การจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กเล็ก เนนการจัดในลักษณะของการ
ดูแล และใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาแบบองครวมในทุกดาน ไดแก รางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคล ในการนําเสนอ
เพื่อใหเปนแนวทางในการจัดประสบการณเรียนรู มีดังนี้
1. พัฒนาการดานรางกาย กิจกรรมที่ควรสงเสริมและสนับสนุนดาน
รางกายเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ (กลามเนื้อแขน – ขา –
ลําตัว) กลามเนื้อเล็ก (กลามเนื้อมือ – นิ้วมือ) และการประสานสัมพันธระหวาง
กลามเนื้อและระบบประสาท (กลามเนื้อมือ – ประสาทตา) ในการทํากิจวัตรประจําวัน
หรือทํากิจกรรมตางๆ เชน การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายตามจังหวะดนตรี การ
เลนเครื่องเลนสัมผัส การเลนออกกําลังกลางแจง เปนตน
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ประสบการณที่ควรสงเสริม ประกอบดวย การเคลื่อนไหวและการทรง
ตัวการประสานสัม พันธ ของกลามเนื้ อและระบบประสาท เด็กควรมี โอกาสเรียนรู
ผานกิจกรรม และการเลนในสภาพแวดลอมใกลตัวไดรับประสบการณการใชกลามเนื้อ
ใหญ กลามเนื้อเล็กและฝกการประสานสัมพันธระหวางแขนกับขา มือกับปาก มือกับตา
ไปดวยกัน
2. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กแสดงออกทาง
อารมณและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส ไดพัฒนาความรูสึกที่
ดีตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
เชน เลน ฟงนิทาน ทองคําคลองจอง รองเพลง เปนตน
ประสบการณที่ควรสงเสริม ประกอบดวย การรับรูอารมณหรือความรูสึก
ของตนเอง การแสดงอารมณที่เปนสุข การควบคุมอารมณและการแสดงออก พอแม
หรือผูเลี้ยงดูเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหเด็กรูสึกเปนที่รัก อบอุน
มั่นคง เกิดความรูสึกปลอดภัย ไววางใจ ซึ่งจะสงผลใหเด็กสรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
3. พัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวัน ไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชน
เลนอยางอิสระ เลนรวมกลุมกับผูอื่น แบงปนหรือการใหรูจักการรอคอย ใชภาษาบอก
ความตองการ ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได
ประสบการณที่ควรสงเสริม ประกอบดวย การชวยเหลือตนเอง การ
ปรับตัวอยูในสังคม เด็กควรมีโอกาสไดเลนรวมกลุมหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไมวาจะ
เป นเด็ กวั ยเดี ยวกั นหรื อต างวั ย เพศเดี ยวกั นหรื อ ต า งเพศหรื อ ผู ใ หญ อ ย า งสม่ํ า เสมอ
ตลอดจนฝกใหชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันตามวัยที่เด็กสามารถทําได

55

4. พัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูและเรียนรู
สิ่งตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหว ได
พัฒนาการใชภาษาสื่อความหมายและความคิด รูจักสังเกตคุณลักษณะตางๆ ไมวาจะ
เปนสี ขนาด รูปราง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจําชื่อเรียกสิ่งตางๆ รอบตัว มีการฝกการใช
อวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังในการแยกแยะสิ่งที่รับรูและ
เรียนรูเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง และมิติสัมพันธ

การจัดประสบการณการเรียนรู
การจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เนนการจัดในลักษณะของ
การดูแล และใหเด็กไดรับการพัฒนาแบบองครวมในทุกดาน ไดแก รางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งจะใชขอบขาย
กิจกรรมประจําวันในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เปนกรอบในการ
นําเสนอเพื่อใหเปนแนวทางในการจัดประสบการณเรียนรู โดยมีหลักการจัดดังนี้
1. จัดประสบการณใหครอบคลุมเด็กทุกประเภทที่มีอายุ 0-5 ป
2. พัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และ
ความแตกตางระหวางบุคคล
4. จั ด ประสบการณ ที่ ส ามารถให เ ด็ ก ได ดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น ได อ ย า งมี
คุณภาพและมีความสุข
5. พั ฒ นาเด็ ก โดยบุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถในการจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย
6. พัฒนาเด็กโดยใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม
หลักการดังกลาวขางตน เมื่อนํามาจัดกิจกรรมประจําวันจึงประกอบดวย
กิจกรรมที่มุงพัฒนากลามเนื้อใหญ พัฒนากลามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ จิตใจ และการ
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ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พั ฒ นาสั ง คมนิ สั ย พั ฒ นาการคิ ด พั ฒ นาภาษา และ
กิจกรรมสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญ
เพื่อใหเด็กพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหวและความ
คลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงแนะนําใหจัดกิจกรรมใหเด็กดังนี้
1.1 เลนอิสระกลางแจง เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มุงพัฒนาดาน
กลามเนื้อใหญ ขณะเดียวกัน เปนการฝกใหเด็กไดคิดตัดสินใจเลือกโดยอิสระดวย
ตนเอง เด็กเปนผูเลือกที่จะเลนเอง ทั้งวิธีการเลน วัสดุอุปกรณที่ใช สถานที่ที่จะเลน
รวมถึงเวลาที่เลน
1.2 การเลนเครื่องสนาม เปนกิจกรรมการเลนเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง มีโอกาสลงมือปฏิบัติและกระทํากับอุปกรณเครื่องเลนสนามไดอยางอิสระ เปน
โอกาสที่เด็กจะไดใชกลามเนื้อใหญในการทรงตัว การโหน การโยกไหว การปนขึ้น
และไตลง ควรมีการแนะนําวิธีการเลนที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
1.3 การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี เปนกิจกรรมที่เด็กไดเคลื่อนไหว
สวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ ดวยเสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะ
จังหวะ และอุปกรณอื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว
2. กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อเล็ก
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ
ระหวางมือและตา จึงแนะนํากิจกรรมใหเด็กดังนี้
2.1 การเลนเครื่องเลนสัมผัส เปนการที่เด็กใชประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก
ลิ้น และกายสัมผัส เพื่อรับรูและมีปฏิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของที่เปนเครื่องเลนชนิดตางๆ
เครื่องเลนสัมผัสคือสิ่งที่ครูผูดูแลเด็กจัดทําขึ้น หรือจัดหามาใหไดใชประสาทสัมผัส
ทั้ง 5
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2.2 การเลนเกมตอภาพ เกมตอภาพเปนเกมเพื่อการศึกษา ลักษณะเปนภาพ
บนแผ น กระดาษแข็ ง หรื อ ไม อั ด บางมี ข นาดเหมาะแก ก ารหยิ บ จั บ วางเป น ภาพ ที่
เหมาะสมแกวัย
2.3 การฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย คือ ฝกใหเด็กรูจักหนาที่การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เกี่ยวกับการสวม-ถอดเสื้อผา การทาแปง การหวีผม การ
ถอดใสถุงเท า รองเทา ด วยตนเอง การรู จัก เลือ กแตงกายให เหมาะสมกั บสถานที่
โอกาส และฤดูกาล โดยครูผูดูแลเด็กเปดโอกาสใหเด็กเลือกเสื้อ กางเกง กระโปรง
รองเทา ถุงเทา จากนั้นใหเด็กแตงกายดวยเสื้อผาที่เด็กเลือก
2.4 การหยิบจับชอนสอม การจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดมีโอกาสหยิบจับ
ช อ นส อ ม ประกอบด ว ย สถานที่ บริ เ วณที่ เ ด็ ก ใช รั บ ประทานอาหาร ภาชนะ โต ะ
สําหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร ถาดอาหารหรือจานชาม จัดชอนไวดานขวามือของ
เด็ก มีที่วางในการวางแกวน้ํา ดานซายคือที่วางสอม ซึ่ง ครูผูดูแลเด็กตองฝกใหเด็กนั่ง
รับประทานอาหารอยางถูกวิธี ฝกวิธีการตักอาหาร และ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลว
ใหมีการรวบชอนสอม และมีการเก็บวางภาชนะใหเปนระเบียบ
2.5 การใชอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ คือ
การที่ครูผูดูแลเด็ก จัดสภาพแวดลอมใหมีโอกาสใชของรวมกัน มีความอิสระตาม
ความสนใจ ตามความพรอมของแตละคน ใหอิสระ และ เขาใจธรรมชาติของเด็ก
การใหเวลาวางอยางเต็มที่ ครูผูดูแลเด็กควรเตรียมขนาดของอุปกรณใหเหมาะกับ
ขนาดมือเด็ก
3. การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก
มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การประหยัด ความเมตตากรุณา
เอื้อเฟอแบงปน มีมารยาท สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ซึ่งครูผูดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมไดดังนี้
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3.1 การจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก เปนการเปดโอกาสให
เด็กไดเลนและทํากิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุม มีอิสระในการเลือกตามความพอใจและ
ความสนใจของเด็ก
3.2 การจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับการตอบสนองความตองการ เปนวิธีสราง
ความภาคภูมิใจ สรางความสุขในการเรียนรู ซึ่งจะทําใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และผูอื่น มีความเชื่อมั่นกลาแสดงออก สงผลใหเกิดนิสัยใฝรูใฝเรียน โดยครูผูดูแลเด็ก
ตองสรางความไววางใจใหเด็กรูสึกอบอุนและเปนมิตร เพื่อให ตอบสนองตอกิจกรรม
ที่กําหนดขึ้น
3.3 การฝกปฏิบัติสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คือการที่ครูผูดูแลเด็กจัด
กิจวัตรประจําวัน ใหเด็กมีโอกาสพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนอยางตอเนื่อง ไดแก
การรู จั ก ช ว ยเหลื อ แบ ง ป น ความมี เ มตตา การมี วิ นั ย การรู จั ก อดทน และความ
รับผิดชอบ ที่เหมาะสมกับวัยและสอดคลองตอวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย
เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีอันแสดงออกมาอยางเหมาะสม อยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข รักการทํางาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น จึง
แนะนําใหจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
4.1 การรับประทานอาหาร ควรจัดอยางสม่ําเสมอเพื่อปลูกฝงใหเด็กรูคุณคา
ของอาหารรวมถึงมีมารยาทใหการรับประทานอาหาร
4.2 การพักผอนนอนหลับ คือ การนั่ง การนอน การหลับตา การฟงเพลง
เบาๆ การฟงนิทาน การอานนิทานใหฟง ตลอดจนกิจกรรมผอนคลายหลังการออก
กําลังกาย การละเลนที่ใชกําลังมากๆ เปนกิจกรรมที่อาศัยอิริยาบถที่สบาย

59

4.3 การขับถาย การฝกการขับถายเปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็กๆเพื่อใหรูจักการ
ขับถายใหเปนเวลา รูจักการดูแลรักษาความสะอาดในการใชหองน้ําหองสวม การรูจัก
เลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ําที่สะอาด จะชวยใหขับถายสะดวก
4.4 การทําความสะอาดรางกาย หมายถึง การลางหนา แปรงฟน การอาบน้ํา
การตัดเล็บ การลางมือ ฯลฯ ครูผูดูแลเด็กตองอธิบายใหเด็กเขาใจการทําความสะอาด
อยางเปนขั้นเปนตอน
4.5 การเล น และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น การเล น เป น ประสบการณ ที่ สํ า คั ญ
สําหรับการเรียนรูในเด็กปฐมวัย ทั้งในทางตรงและทางออม ขณะเด็กเลนจะไดกระทํา
ไดสัมผัส ที่สนุกสนาน นับวาการเลนเปนงานแหงการเรียนรูของเด็กๆ เด็กจะพัฒนา
สติปญญาจากการซึมซับความรูและพฤติกรรมตางๆ จากการเลน
4.6 การปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า ข อ ตกลง หมายถึ ง การฝ ก เด็ ก ให มี โ อกาส
แสดงออกอยางเสรี แตอยูภายใตขอบเขตแหงวินัยในตนเองเปนสําคัญ เพื่อใหเด็ก
สะทอนความรูสึกนึกคิดที่มีตอการประพฤติปฏิบัติของตน เปนการปลูกฝงลักษณะ
นิสัยที่ดี
4.7 การเก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ การจัดสภาพแวดลอมทั้งใน
และนอกหองเรียนที่ สอดคลองกับการเรียนรูนั้น เปนบทบาทหนาที่ของครูผูดูแลเด็ก
ควรให เ ด็ ก ปฏิ บั ติกิ จวั ตรประจํ า วันอยา งถู ก ตอ งเหมาะสม ให มี ขอ ตกลง ข อชี้ แ นะ
ขอแนะนํา และการสาธิตใหเด็กรู
5. กิจกรรมพัฒนาการคิด
เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด การสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู
เรียงลําดับเหตุการณ การแกปญหา เปนตน จึงแนะนําใหจัดกิจกรรมดังนี้
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5.1 สนทนา อภิ ป รายเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น คื อ การพู ด โต ต อบ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ระหว า งครู กั บ เด็ ก เด็ ก กั บ เด็ ก หรื อ เป น การกํ า หนด
เหตุการณเชื่อมโยงจากเรื่องที่ผานมาแลว เรื่องรอบตัวที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจําวัน
ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ นํามาใหครูและเด็กแสดงความคิดเห็นรวมกัน
5.2 การเชิ ญ วิ ท ยากรมาพู ด คุ ย กั บ เด็ ก หมายถึ ง การที่ เ ด็ ก และครู ล ง
ความเห็นรวมกันวาจะขอใหผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กสนใจ มาเลา
มาสนทนา สาธิต หรือแสดงเพื่อใหเด็กไดเห็น ไดรับรู ซึ่งนําไปสูการที่เด็กสามารถ
สรุ ป คํ า ตอบเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ส นใจได ด ว ยตนเอง วิท ยากร อาจหมายถึ ง บุ ค ลากรใน
โรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง ตัวแทนหนวยงานองคกรตางๆ เปนตน
5.3 การคนควาจากแหลงขอมูล หมายถึง การที่เด็กแสวงหาคําตอบในเรื่อง
ที่ตนสนใจโดยมีการ ปฏิสัมพันธกับคน สิ่งของ สื่อ หรือแหลงการเรียนรู ซึ่งอาจมี
ในหองเรียน หรือนอกหองเรียน หรือนอกโรงเรียน ซึ่งแหลงขอมูล หมายถึง สถานที่
คน สิ่งของ หนังสือ หรือสิ่งที่สามารถนําไปสูการที่เด็กสรุปคําตอบดวยตนเองได
5.4 การทดลอง เปนกระบวนการที่เด็กตรวจสอบสิ่งที่อยากรู ตลอดจนขอ
สงสัยของตน เปนการปฏิบัติโดยตนเองในการแสวงหาคําตอบ ครูผูดูแลเด็กตอง
พยายามฝก ให เ ด็ ก ใช ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คื อ การสั ง เกต การตั้ ง
สมมุติฐาน การลงมือปฏิบัติ การรวมรวมขอมูล การสรุปขอมูล และการเรียงลําดับ
เหตุการณ ซึ่งครูผูดูแลเด็กตองคํานึงถึงความสะดวกปลอดภัยในการใชอุปกรณและ
ความเหมาะสมตามวัยของเด็ก
5.5 การศึกษานอกสถานที่ เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณตรง โดยการ
พาออกไปนอกหองเรียน อาจเปนในบริเวณโรงเรียน สถานที่รอบๆ โรงเรียน แหลง
การเรียนรูในทองถิ่น ซึ่งครูผูดูแลเด็กตองสํารวจและคํานึงถึงความเหมาะสม ความ
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก
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5.6 การประกอบอาหาร เปนกระบวนการที่มุงหวังใหเด็กไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยใชกระบวนการประกอบอาหารเปนสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ทักษะการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร ซึ่งครูผูดูแลเด็กและเด็กตองรวมกัน วางแผนดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
และมีการกําหนดความรับผิดชอบใหเด็กแตละคน
5.7 เกมการศึกษา ครูผูดูแลเด็กจัดเตรียมไวใหเด็กเลนในหองเรียนหรือนอก
หองเรียน ในบรรยากาศสวนที่ผอนคลาย ปลอดภัยและอิสระ เกมแตละเกมนั้นตองมี
วัตถุประสงคเฉพาะ
5.8 การแกปญหาในชีวิตประจําวัน คือ การที่ครูผูดูแลเด็กเปดโอกาสใหเด็ก
แกปญหาที่เกิดในชีวิตประจําวันดวยตนเอง เชน การแตงกาย การแบงของ การรอคอย
การขับถาย ซึ่งครูผูดูแลเด็กตองอดทนและ เสริมแรงดวยการแสดงความชื่นชมเมื่อเด็ก
สามารถแกปญหาดวยตนเองได
6. กิจกรรมพัฒนาภาษา
เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึกนึกคิด ความรู
ความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงแนะนําใหจัดกิจกรรมทางภาษาใหมี
ความหลากหลายเอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงไปสูการรักการอานเมื่อถึงวัยอันสมควร
บุคลากรแวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการจัด
กิจกรรมทางภาษา สงเสริมการเรียนรูของเด็ก เปดโอกาสใหใชภาษาสื่อสาร ถายทอด
ความรูสึกนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ และใชภาษาเพื่อการแสวงหาความรู
การจัดกิจกรรมพัฒนาทางภาษา ครูผูดูแลเด็กตองใหเด็กใชทักษะทางภาษา ทั้งการฟง
การพูด โดยผานกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เชน การฟงนิทานสรางสรรค ที่มีเนื้อหา
เชิงคุณธรรมและการใชภาษาที่ถูกตอง บทกลอน บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ
สอดคลองกับฤดูกาล วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแตละทองถิ่น
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7. กิจกรรมสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค
เพื่อใหเด็กพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค ถายทอดความรูสึกนึกคิด และ
เห็นความงดงามของสิ่งตางๆ รอบตัวโดยใชกิจกรรม ดังนี้
7.1 กิจกรรมศิลปะและดนตรี
กิจกรรมศิลปะและดนตรี คือการที่เด็กแตละคนเลือกถายทอดความคิด
และความรูสึกอยางอิสระ ผอนคลายไปกับศิลปะและดนตรี เชน งานเขียนภาพ ระบาย
สีน้ําและสีเทียน งานปน งานพิมพ งานกระดาษ งานประดิษฐ มีการเชื่อมโยง
ประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตในทองถิ่น
สภาพแวดล อ มและบรรยากาศต อ งเอื้ อ ให เ ด็ ก ร ว มกิ จ กรรมอย า งมี
ความสุขและอิสระ เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ทั้ง
งานกลุมและงานเดี่ยว
สวนกิจกรรมดนตรีเปนการเรียนรูที่เนนการรับรูดวยการฟง และการ
แสดงออกด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ ที่ ผ สมผสานกั น เพื่ อ สร า งสุ น ทรี ย ภาพในจิ ต ใจ เกิ ด
จินตนาการและความคิดสรางสรรค
7.2 การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ เปนการถายทอดความรูสึก
นึกคิดที่อาศัยการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของสรีระสวนตางๆของรางกายทั้งสวนใหญ
และส ว นย อ ย เด็ ก เกิ ด จิ น ตนาการและความคิ ด สร า งสรรค ใ นลั ก ษณะของการ
เคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวอยูกับที่และเคลื่อนที่
7.3 การประดิษฐสิ่งตางๆอยางอิสระตามความคิดสรางสรรค อาจสรางงาน
ขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช หรือวัสดุจากธรรมชาติที่อยูรอบๆ ตัวเด็ก แบงตามความสนใจ
เปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม
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7.4 การเลนบทบาทสมมุติ เปนกิจกรรมที่เด็กแสดงบทบาทตามเรื่องราว
หรือเหตุการณที่เห็นในชีวิตประจําวัน ครูผูดูแลเด็กเปนเพียงผูดูแล ใหคําแนะนําชี้แนะ
มีการชมเชยและควบคุมเวลา
7.5 การเลนน้ํา กิจกรรมการเลนน้ําทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและผอนคลาย
ฝกทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ
7.6 การเลนทราย กิจกรรมการเลนทรายทําใหเกิดการเรียนรู สรางความ
พอใจ ผ อ นคลายความเครี ยด ฝ กทั กษะการสั งเกต การแก ป ญหา การเปรี ยบเที ยบ
เสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค
7.7 การเลนกอสราง เด็กเลือกวัสดุอุปกรณมาสรางเปนรูปทรงสิ่งจําลอง
ต า งๆ เพื่ อ ถ า ยทอดความคิ ด ออกมาเป น รู ป ธรรม อุ ป กรณ อ าจเป น ไม กล อ งเปล า
หอกระดาษ หรือพลาสติก ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม
การจัดประสบการณการเรียนรูในเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความปลอดภัย การใช ท รั พ ยากรที่ เ น น ความประหยั ด และคุ ม ค า
ครูผูดูแลเด็กควรเขาใจบทบาทตนเองวา ตองเปน ผูดูแล ชี้แนะ ใหคําปรึกษาเมื่อเด็ก
ตองการ ครูผูดูแลเด็กตองเปนผูสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมเด็กอยางตอเนื่องเปน
ระบบ มีการแจงผลพัฒนาการใหผูปกครองทราบเพื่อสรางความรวมมือกันระหวางครู
ผูดูแลเด็กและ ผูปกครอง เปนการอบรมเลี้ยงดูรวมกันระหวางบานกับศูนยฯ

สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
สื่อการเรียนรู หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เปนตัวกลางในการถายทอดความรู
ประสบการณ ทักษะ ทัศนคติ และคานิยมไปสูผูเรียน และทําใหการเรียนรูนั้นเปนไป
ตาม วัตถุประสงคที่วางไว
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ความสําคัญของสื่อการเรียนรู
สื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ของการเรี ย นรู ทํ า หน า ที่ ถ า ยทอดความรู ความเข า ใจ
ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน
กระตุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการคิ ด ได แ ก การคิ ด ไตร ต รอง การคิ ด
สรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมใหแกผูเรียน สื่อการเรียนรูในยุคปจจุบันมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนให
ผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองมีมากมายหลากหลายรูปแบบ มีบทบาท
และใหคุณประโยชนตางๆ เชน
1. ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น
2. ชวยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรมและเปน
กระบวนการ
3. ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
4. สรางสภาพแวดล อมและประสบการณ เรียนรู ที่แปลกใหม นาสนใจ
และทําใหอยากรูอยากเห็น
5. สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียน
6. เกื้อหนุนผูเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน
ใหเรียนรูไดเทาเทียมกัน
7. ชวยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆ ใหเชื่อมโยงกัน
8. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการใชสื่อและแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อการคนควา
เพิ่มเติม
9. ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย
10. เชื่อมโยงโลกที่อยูไกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียนรูของผูเรียน
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ประเภทของสื่อพัฒนาการ 4 ดาน
สื่อระดับปฐมวัย แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. ดานรางกาย
1.1 สื่อฝกประสาทสัมผัสทั้ง 5
1.2 สื่อพัฒนาความพรอมทางรางกาย
2. ดานจิตใจ อารมณ
2.1 สื่อพัฒนาความพรอมดานดนตรีและกิจกรรมเขาจังหวะ
2.2 สื่อพัฒนาความพรอมดานศิลปะและความคิดสรางสรรค
3. ดานสังคม
3.1 สื่อพัฒนาความพรอมดานสังคม
4. ดานสติปญญา
4.1 สื่อพัฒนาความพรอมดานวิทยาศาสตร
4.2 สื่อพัฒนาความพรอมดานคณิตศาสตร
4.3 สื่อพัฒนาความพรอมดานภาษา
ลักษณะของสื่อการเรียนรู
ลักษณะของสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก
สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ซึ่งไดแสดงหรือ
จําแนกหรือเรียบเรียงสาระความรูตางๆ โดยใชตัวหนังสือที่เปนตัวเขียนหรือตัวพิมพ
เปนสื่อ เพื่อแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพมีหลายประเภท เชน เอกสาร หนังสือ ตํารา
หนั ง สื อ พิ ม พ นิ ต ยสาร วารสาร จุ ล สาร จดหมาย จดหมายเหตุ บั น ทึ ก รายงาน
วิทยานิพนธ เปนตน ไดแก
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1. สื่ อ เทคโนโลยี หมายถึ ง สื่ อ การเรี ย นรู ที่ ไ ด ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ใช ค วบคู กั บ
เครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ เชน แถบบันทึกภาพ
พรอมเสียง (วีดิทัศน) แถบบันทึกเสียง สไลด สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้สื่อ
เทคโนโลยี ห มายรวมถึ ง กระบวนการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การนํ า เทคโนโลยี ม า
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน เช น การใช อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ การเรี ย นการสอน
การศึกษาผานดาวเทียม
2. สื่ออื่น ๆ นอกจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยีแลว ยังมีสื่ออื่น ๆ ที่
สงเสริมการเรียนการสอน ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสื่อ 2 ประเภทดังกลาว
มาแลว สื่อเหลานี้อาจแบงไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
2.1 สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ซึ่งสามารถทําหนาที่ถายทอดสาระความรู แนวคิด เจตคติและวิธีปฏิบัติตน
ไปสู บุ ค คลอื่ น สื่ อ บุ ค คลอาจเป น บุ ค ลากรที่ อ ยู ใ นระบบโรงเรี ย น เช น ผู บ ริ ห าร
ครูผูสอน ตัวผูเรียน นักการ ภารโรง หรืออาจเปนบุคลากรภายนอกระบบโรงเรียน เชน
บุคลากรในทองถิ่นที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพตาง ๆ เปนตน
2.2 สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือสภาพที่อยูรอบตัวผูเรียน เชน พืชผัก ผลไม สัตวชนิดตางๆ เหตุการณ
ตางๆ สภาพดินฟาอากาศ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงวิทยบริการหรือแหลงการ
เรียนรู หองสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนสื่อที่มีความสําคัญตอการ
สงเสริมการเรียนรูซึ่งครูผูดูแลเด็ก หาไดไมยาก
2.3 สื่อกิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครู
หรือผูเรียนกําหนดขึ้นเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู ใชในการฝกทักษะซึ่ง
ตองใชกระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูของ
ผู เ รี ย น เช น การแสดงละคร บทบาทสมมติ การสาธิ ต สถานการณ จํ า ลอง การจั ด
นิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การทําโครงงาน เกมเพลง การปฏิบัติตาม
ใบงาน ฯลฯ
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2.4 สื่ อ วั ส ดุ /เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หมายถึ ง วั ส ดุ ที่ ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น เพื่ อ
ประกอบการเรียนรู เชน หุนจําลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังรวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ เชน
อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เครื่องมือวิชาชาง เปนตน
การเลือกสื่อ
สามารถทําไดดังนี้
1. เลือกใหตรงกับจุดมุงหมายและเรื่องที่สอน
2. เลือกใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
3. มีวิธีการใชงายและนําไปใชไดหลายกิจกรรม
4. มีเนื้อหาถูกตองและทันสมัย
5. มีคุณภาพ เชน ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม สีไมสะทอนแสง
6. เลือกสื่อที่จะชวยใหเด็กเขาใจในสิ่งที่สอนในเวลาที่เหมาะสม
7. เลือกสื่อที่เปนของจริงสามารถสัมผัสไดกอนที่จะพิจารณาใชสื่ออื่นแทน
8. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นที่เด็กอยู
9. เลือกสื่อที่มีความแข็งแรงและทนทาน
10. เลือกสื่อที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก
การใชสื่อ
ขั้นตอนในการใชสื่อมีดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ใชสื่อเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเรื่อง
ที่จะเรียนรู โดยพิจารณาสื่อที่นํามาใช ดังนี้
1.1 เปนสื่อที่งายตอการนําเสนอ ใชเวลาตามความเหมาะสม เชน ภาพ
ของจริง สื่อที่ประดิษฐ ฯลฯ
1.2 เปนสื่อที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียนในครั้งกอน
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1.3 เปนสื่อที่ไมเนนเนื้อหาเจาะลึก
2. ขั้นดําเนินการสอน โดยพิจารณาสื่อที่นํามาใชดังนี้
2.1 สื่อตองตรงกับเนื้อหาที่จะสอน
2.2 สื่อมีการจัดลําดับขั้นตอนการใชที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
จัดประสบการณ
2.3 สื่ อมี ค วามละเอี ยด ถู ก ตอ ง และชัด เจน เช น แผนภู มิ ภาพยนตร
สไลด ของจริง
3. ขั้นสรุป โดยพิจารณาสื่อที่นํามาใชดังนี้
เปนสื่อที่ควรครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญทั้งหมด กระชับ ไมยืดเยื้อ
ประโยชนและคุณคาของสื่อ
1.
2.
3.
4.

ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู
ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีและงายขึ้น
ชวยใหประหยัดเวลาในการสอน
ชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรคของเด็ก

แหลงการเรียนรูสําหรับเด็กเล็ก
แหลงการเรียนรู หมายถึง สภาพแวดลอมทั้งในและนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่จะชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรู ให ผูเรียนฝ กปฏิบัติ หรือได คนควาด วยตนเอง
เพื่อใหเกิดการเรียนรู และแลกเปลี่ยน การเรียนรูระหวางกลุมเพื่อน ระหวางครูกับ
ผูเรียน ระหวางวิทยากรประจําแหลงการเรียนรูกับครูและผูเรียนรวมทั้งเปน แหลงที่
ผูเรียนอาจอาศัยการคนควาของตนเองเพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติม
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ความสําคัญของแหลงการเรียนรู
1. ชวยใหเด็กไดฝกทักษะ กระบวนความคิด การประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกปญหา
2. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหคิดได คิดเปน
ทําเปน
3. ชวยใหเด็กเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา รักการอาน
4. เด็กจะเกิดคานิยมที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
5. ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
แหลงการเรียนรูสําหรับเด็กเล็ก
ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถจัดดําเนินการไดดังนี้
1. แหลงการเรียนรูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน สวนสุขภาพ สวนธรรมะ
สวนสมุนไพร ฯลฯ
2. แหล ง การเรี ย นรู ใ นท อ งถิ่ น เช น ห อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตร วัด สถานประกอบการ
แหลงการเรียนรู
ประเภทของแหลงการเรียนรูภายในศูนย
1. บุคลากร
1.1 ครู หัวหนาศูนย ครูผูดูแลเด็กเล็ก และบุคลากรที่เกี่ยวของ
1.2 เพื่อน ไดแกเพื่อนในศูนย
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2. สิ่งแวดลอม
2.1 สวนพฤกษศาสตร สวนสมุนไพร สวนปาธรรมชาติ แปลงเกษตร
ฯลฯ
3. สื่อวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี
3.1 หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ ของเลนตาง ๆ หนังสือเสริมความรู
คอมพิวเตอร ฯลฯ
ประเภทแหลงการเรียนรูภายนอกศูนย
1. การเรียนรูจากพิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑสถานจัดเปนสถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตางๆ
ที่มีความสัมพันธดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมหรือวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมาย
เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน เชน วัด วัง โบสถ ที่มีอายุเกาแกกวา 100 ป
ขึ้นไป
2. การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูในทองถิ่น
วิทยากรภายนอก เชน ผูปกครองนักเรียนที่มีความสามารถดานตางๆ มี
ภูมิปญญาชาวบาน บุคคลสําคัญในชุมชน เจาของกิจกรรมที่นาสนใจในชุมชน ศิษยเกา
ที่ประสบความสําเร็จ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูบุคลากรดานตางๆ ไดเปน
อยางดี
3. การศึกษานอกสถานที่ หรือทัศนศึกษา
เปนการจัดการเรียนรูสภาพจริง ผูเรียนจะไดเรียนรูจากสภาพจริง เปน
การชวยเสริมประสบการณ
หรือสรางมุมมองใหมในการมองสิ่งตางๆ รอบตัว
สามารถเชื่อมโยงความสัม พันธระหวางตน กับสิ่ งแวดลอมรอบตัว เชน การศึกษา
สิ่งมีชีวิตที่อยูในแหลงน้ําใกลศูนย ครูผูดูแลเด็กสามารถกระตุนใหเด็กคิดเพิ่มวา
สิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํานั้นมีประโยชน มีโทษตอคนเราหรือไม
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4. กิจกรรมแรลลี่
เปนการจัดการเรียนรูที่ประยุกตมาจากรูปแบบการแขงรถยนตซึ่งเมื่อ
ประยุ ก ต ม าใช ใ นการศึ ก ษาจากแหล ง การเรี ย นรู ที่ เ หมาะสม เช น สวนสั ต ว
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร จัดใหเด็กแขงขันกันเปนกลุมจะใหเด็กไดมีโอกาส
เรียนรูจากกิจกรรมแรลลี่และเรียนรูเปนกลุมไปพรอมกัน
5. กิจกรรมโครงงาน
เปนการจัดแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ ความตองการ
ตามศักยภาพของผูเรียนประเภทของโครงงานตามความพรอมและความสนใจของเด็ก
6. แหลงการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส
แหล งข อมู ลทางอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ สํ าคั ญในป จจุ บั น คื อ อิ นเตอร เน็ ต
(Internet) ซึ่งมีเวปไซต (Website) สําหรับเด็กที่เปนภาษาไทย จัดทําในรูปของตัวอักษร
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เรียกวา ระบบมัลติมีเดีย ตั้งแตระดับปฐมวัยขึ้นไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย
ZZZZZZZZZZ
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