Project Approach
การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เด็กตองเรียนรู คนควา หาขอมูลและวิเคราะหซึ่งขอมูลที่ไดมา
ดวยตนเองได การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) เปน
การเรียนที่เด็กมีอิสระในการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง(Learning by
doing) แนวคิดที่จะใหเด็กเรียนรูผานโครงการนั้นมีมานานนับ
ศตวรรษ เริ่มจากความเคลื่อนไหวของนักการศึกษากลุมพิพัฒน
นิยม (Progressive) โดยจอหน ดิว (John Dewey) Dewey เชื่อ
วา เด็กจะจดจําสิ่งตางๆ ไดดีเมื่อไดลงมือทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง
การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) คือการเรียนรูเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึก หัวเรื่องที่จะเรียนนั้นมาจากการนําเสนอ
ของเด็กในหองเรียน เมื่อไดหัวขอเรื่องแลวเด็กจะเริ่มดวยการเลา
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ การเลาประสบการณเดิมชวย
ใหครูทราบวา เด็กๆ มีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมากนอยเพียงใด
หลังจากนั้นเด็กจะตั้งคําถาม และรวมกันหาคําตอบดวยวิธีการ
ตางๆ สุดทายดวยการจัดแสดงผลงานและการนําเสนอ การเรียน
แบบโครงการ (Project Approach)จึงเปนนวัตกรรมการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนเปรมฤทัย จัดการเรียนแบบโครงการ
(Project Approach) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 8 สัปดาห และ
ยังไดมีการบูรณาการแนวการจัดการเรียนรู STEM Education
เขากับการเรียนแบบโครงการอีกดวย
ดร.วรนาท รักสกุลไทย กลาววา การเรียนแบบโครงการ
(Project Approach) มีกระบวนการดังนี้ โครงการถือเปนตัวอยาง

ที่ดีของการเรียนรูที่เต็มไปดวยความหมายเหมาะกับพัฒนาการ
เด็ก เปนการศึกษาอยางลึกในชวงเวลาที่ขยายไดตามความสนใจ
ของเด็กแตละคน แตละกลุมยอย หรือแตละชั้นและตามแตหัวเรื่อง
ที่ตองการศึกษา ในหนังสือ Project Approach : A Practical
Guide for Teachers ของ Sylvia C. Chard (1992,1994) ได
กลาวถึงลักษณะโครงสรางของการปฏิบัติโครงการไว 5 ขอ คือ
1. การอภิปรายกลุม ในงานโครงการครูสามารถแนะนําการ
เรียนรูใหเด็ก และชวยใหเด็กแตละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่ง
ที่ตนทํากับเพื่อน การพบปะสนทนากันในกลุมยอยหรือกลุม
ใหญทั้งชั้น ทําใหเด็กมีโอกาสที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. การศึกษานอกสถานที่ หรืองานในภาคสนาม ถือเปน
กระบวนการที่สําคัญของการทําโครงการ สําหรับเด็กปฐมวัย
ไมจําเปนตองเสียเงินเปนจํานวนมากเพื่อพาเด็กไปยังสถานที่
ไกลๆ ประสบการณในระยะแรกครูอาจพาไปศึกษานอก
หองเรียน เรียนรูสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูรอบบริเวณโรงเรียน
เชน รานคา ถนนหนทาง ปายสัญญาณงานบริการตางๆ ฯลฯ
จะชวยใหเด็กเขาใจโลกที่แวดลอม มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่
มีความรูเชี่ยวชาญในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ซึ่งถือเปน
ประสบการณเรียนรูขั้นแรกของงานศึกษาคนควา
3. การนําเสนอประสบการณเดิม เด็กสามารถที่จะทบทวน
ประสบการณในหัวเรื่องที่ตนสนใจมีการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในประสบการณที่เหมือนหรือแตกตางกับเพื่อน
รวมทั้งแสดงคําถามที่ตองการสืบคนในหัวเรื่องนั้นๆ
นอกจากนี้เด็กแตละคนเสมือนเปนการพัฒนาทักษะเบื้องตน
ไมวาจะเปนการวาดภาพ การเขียน การใชสัญลักษณทาง

คณิตศาสตร การเลนบทบาทสมมติ และการกอสรางแบบ
ตางๆ
4. การสืบคน งานโครงการเปดกวางใหใชแหลงคนควาขอมูล
อยางหลากหลายตามหัวเรื่องที่สนใจ เด็กสามารถสัมภาษณ
พอแมผูปกครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอก
โรงเรียน สามารถหาคําตอบดวยการศึกษานอกสถานที่
สัมภาษณวิทยากรทองถิ่นที่มีความรอบรูในหัวเรื่อง อาจ
สํารวจวิเคราะหวัตถุสิ่งของดวยตนเอง เขียนโครงราง หรือ
ใชแวนขยายสองดูวัตถุตางๆ หรืออาจใชหนังสือในชั้นเรียน
หรือในหองสมุดทําการคนควา
5. การจัดแสดง ทําไดหลายรูปแบบอาจใชฝาผนังหรือปายจัด
แสดงงานของเด็ก เปนการแลกเปลี่ยนความคิด ความรูที่ได
จากการสืบคนแกเพื่อนในชั้น ครูสามารถใหเด็กในชั้นได
รับทราบความกาวหนาในการสืบคนโดยจัดใหมีการอภิปราย
หรือการจัดแสดง ทั้งจะเปนโอกาสใหเด็กและครูไดเลาเรื่อง
งานโครงการที่ทําแกผูมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอีกดวย
ลักษณะทั้ง 5 ประการของโครงสรางที่กลาวมานี้ เด็กจะเรียนรูใน
แตละระยะของงานโครงการ ซึ่งมีอยู 3 ระยะ คือ (Katz, 1994
Katz and Chard, 1995)
ระยะที่ 1 ทบทวนความรูและความสนใจเด็ก
เด็กและครูใชเวลาสวนใหญในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัว
เรื่องที่จะทําการสืบคน
หัวเรื่องอาจเสนอโดยเด็ก ครู หรือครูและเด็กรวมกัน โดยใชหลัก
ในการเลือกหัวเรื่อง ดังนี้

1. เลือกหัวเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณที่เด็กมีอยูทุกวัน
อยางนอยเด็กประมาณ 2 – 3 คนควรจะคุนเคยกับหัวเรื่อง
และจะชวยในการตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับหัวเรื่อง
2. เลือกหัวเรื่องที่มีคุณคาสําหรับการเรียนรูของเด็ก และมี
แหลงขอมูลในทองถิ่นเพียงพอที่จะใหเด็กทําโครงการ
3. ทักษะพื้นฐานทางการรูหนังสือและจํานวน ควรบูรณาการ
อยูในหัวเรื่องที่ทําโครงการรวมทั้งวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและภาษา เชน การถามคําถาม การนับ การ
ทํากราฟการสังเกต การสเก็ตซภาพ การสังเกตดวยการ
วาดภาพ การสราง การปน การประดิษฐ
4. หัวเรื่องที่เลือกควรใชเวลาทําโครงการไดอยางนอย 1
สัปดาหและเหมาะที่จะทําการสํารวจ คนควาที่โรงเรียน
มากกวาที่บาน
เมื่อไดหัวเรื่องแลวครูควรเริ่มทําแผนที่ทางความคิด (mind
map ) หรือใยแมงมุม ( Web ) เพื่อ ระดมความคิดรวมกับ
เด็กในหัวเรื่องนี้ และจัดแสดงแผนที่ทางความคิดที่ทําไว
ภายในชั้นเรียน ขอมูลตางๆที่ไดสามารถใชในการสรุป
อภิปรายระหวางทําโครงการ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง
หัวเรื่องยอยไดอีก นอกจากนี้ในชวงอภิปรายระดมความคิด
ครูจะทราบวาเด็กมีประสบการณในหัวเรื่องเพียงใด ตาม
ความเหมาะสมของวัย เชน เด็กปฐมวัยอาจใชการเขียนภาพ
เลนบทบาทสมมติ ฯลฯ ครูจะเปนผูชวยใหเด็กเสนอคําถามที่
ตองการสืบคนหาคําตอบ จดหมายเกี่ยวกับหัวเรื่องที่จะสืบคน
ถูกสงไปยังบานของเด็ก ครูจะเปนผูกระตุนใหพอแมพูดกับ
เด็กเกี่ยวกับหัวเรื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ครุจะ

ชี้แนะวิธีสืบคนเพื่อใหเด็กแตละคนไดทํางานตามศักยภาพ
โดยใชทักษะพื้นฐานทางการสราง การวาดภาพ ดนตรี และ
บทบาทสมมติ
ระยะที่ 2 ใหโอกาสเด็กคนควาและมีประสบการณใหม
เปนงานในภาคสนาม ประกอบดวยการสืบคนตามแหลงขอมูล
ตางๆ ระยะนี้ถือเปนหัวใจของโครงการ ครูจะเปนผูจัดหา จัดเตรียม
แหลงขอมูลใหเด็กสืบคน ไมวาจะเปนของจริง หนังสือ วัสดุอุปกรณ
ตางๆ หรือแมแตการออกไปศึกษานอกสถานที่หรือนัดหมาย
ผูเชี่ยวชาญ วิทยากรทองถิ่น เพื่อใหเด็กทําการสืบคนสังเกตอยาง
ใกลชิด และบันทึกสิ่งที่พบเห็นอาจมีการเขียนภาพที่เกิดจาการ
สังเกต จัดทํากราฟ แผนภูมิไดอะแกรม หรือสรางแบบตางๆ สํารวจ
คาดคะเน มีการอภิปราย เลนบทบาทสมมติเพื่อแสดงความเขาใจใน
ความรูใหมที่ได (Katz,1994)

ระยะที่ 3 ประเมิน สะทอนกลับ และแลกเปลี่ยนงานโครงการ
เปนระยะสรุปเหตุการณ รวมถึงการเตรียมการเสนอรายงาน
และผลที่ไดในรูปของการจัดแสดง การคนพบ และจัดทําสิ่งตางๆ
สนทนา เลนบทบาทสมมติหรือจัดนําชมสิ่งที่ไดจากการกอสราง ครู
จะจัดใหเด็กไดแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเรียนรูกับผูอื่นเด็กสามารถ
ชวยกันเลาเรื่องการทําโครงการใหผูอื่นฟง โดยจัดแสดงสิ่งที่เปน
จุดเดนใหเพื่อนในชั้นเรียนอื่น ครู พอแม ผูปกครอง และผูบริหารได
เห็น ครูจะชวยเด็กเลือกวัสดุอุปกรณที่จะนํามาแสดง ซึ่งการทํา
เชนนี้เทากับชวยใหเด็กทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด ครู
อาจเสนอใหเด็กไดจินตนาการความรูใหมที่ได ผานทางศิลปะ ทาง

ละคร สุดทายครูนําความคิดและความสนใจของเด็กไปสูการสรุป
โครงการและอาจนําไปสูหัวเรื่องใหมของโครงการตอไป
(Katz,1994)

บทสรุป
การสอนแบบโครงการ เปนการสอนวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่มีอยู ทํา
ใหเด็กเกิดการเรียนรู ชวยบูรณาการความรู ทักษะ และนําเสนอ
อยางเปนทางการในหองเรียน เด็กไดประยุกตและใชสิ่งที่ตน
เรียนรู แกปญหา และเปลี่ยนสิ่งที่ทราบ พัฒนาทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่นและทาทายใหเด็กคิด เปนการสนับสนุนพัฒนาการเด็ก
ทางดานสมอง เด็กมักจะมีคําถามของตนเองและสนใจที่จะเรียนรู
ใชแหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งตัวครูในการหาคําตอบ ครูควรจะรับ
ฟงสิ่งที่เด็กพูดและสิ่งที่เด็กถามอยางจริงใจ ผลสําเร็จของการทํา
โครงการจึงขึ้นอยูกับประสบการณเดิม สิ่งแวดลอม ความสนใจ
และความอยากรูอยากเห็นของเด็กเปนอยางมาก การสอนแบบ
โครงการนาจะเปนหนทางหนึ่งสําหรับครูที่จะสนับสนุนใหเด็กได
เรียนรูอยางกระตือรือรนอยางมีความหมายตอเด็ก และนําครูไปสู
การสอนที่มีประสิทธิภาพไดทางหนึ่ง

STEM Education
STEM เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการกลุมสาระ
และทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระอันไดแก วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร โดยนําลักษณะ
ธรรมชาติของแตละสาระวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนมาผสมผสานกันเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะที่สําคัญและจําเปนอีกทั้งยังตอบสนองตอการดํารงชีวิตอยู
ในยุคปจจุบันและโลกอนาคตอีกดวย ลักษณะของ STEM มี
ดังตอไปนี้
ตัวอักษรตัวแรกของ STEM คือ S มาจากคําวา Science
หรือ วิทยาศาสตร ซึ่งเปนสาระที่ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน
จะเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูโดยผานกระบวนการที่เรียกวา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) บทบาทของ
วิทยาศาสตรใน STEM ยังมีสวนในการชวยพัฒนาใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ คิดอยางเปนเหตุเปนผล
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการสืบคน
ขอมูลความรู สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและ
ประจักษพยานที่ตรวจสอบได
ตัวอักษรตัวที่สองของ STEM คือ T มาจากคําวา
Technology หรือ เทคโนโลยี ซึ่งเปนสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการ
แกปญหา การพัฒนาสิ่งตางๆหรือกระบวนการตางๆเพื่อตอบสนอง
ความตองการของมนุษยเรา ดังนั้น คําวา เทคโนโลยีจึงไมได
หมายความถึงเพียงแคผลผลิตที่ไดจากกระบวนการแกปญหา
อยางเชน คอมพิวเตอร กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ เปนตน
เทานั้น แตยังหมายถึงกระบวนการแกปญหาอีกดวย บทบาทของ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM นี้จะพัฒนา
ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเปนเหตุเปนผล
เปนผล อีกทั้งยังเปนการพัฒนานิสัยความรอบคอบ ความเพียรไม
ยอทอตอความลมเหลวหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะ
ทํากิจกรรม

ตัวอักษรตัวที่สามของ STEM คือ E มาจากคําวา
Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร ซึ่ง
วิศวกรรมในที่นี้หมายถึง การออกแบบ การวางแผนเพื่อแกปญหา
โดยเปนการใชองคความรูตางๆมา
สรางสรรคออกแบบผลงานภายใตขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่งบทบาทของเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตรใน STEM จะเกี่ยวของสัมพันธกัน โดย
กระบวนการออกแบบของวิศวกรรมศาสตร
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1.กําหนดปญหา หรือความตองการ
2.หาแนวทางการแกปญหา
3.ลงมือปฎิบัติเพื่อแกปญหา
4.ทดสอบและประเมินผล
ซึ่งผูอานอาจจะพบวากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร
จะมีขั้นตอนคลายกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ การออกแบบ
ทางเลือกเพื่อแกปญหาที่หลากหลายแลววิเคราะหแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจจะไมใชแนวทางที่ถูกตองที่สุด (อภิสิทธิ์
ธงไชย, 2557)บทบาทของวิศวกรรมศาสตรในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณา STEM จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด
สรางสรรค การ
คิดแกปญหา การคิดเปนเหตุเปนผล การคิดเปนระบบ อีกทั้งยังเปน
การฝกนิสัยความเพียร ความ
รอบคอบ
สวนตัวอักษรตัวสุดทายใน STEM คือ M มาจาก
Mathematics หรือ คณิตศาสตร

สําหรับสาระและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรจะครอบคลุม
เรื่องจํานวนและกระบวนการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การ
วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน และ ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร บทบาทของคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ STEM จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการ
คิดแกปญหา การคิดเปนเหตุเปนผล ทักษะการคิดสรางสรรค
ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอใหผูอื่นเขาใจได
จะเห็นวาเมื่อผสมผสานสาระและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร แลว
นํามาจัดกิจกรรมบูรณาการนั้นจะทําใหผูเรียนไดพัฒนาดานตางๆ
ที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่
21 ที่ผูเรียนจะไดนําความรูใน
สาระตางๆมาประยุกตใชไดจริง ไดพัฒนาทักษะการคิด และ
คุณลักษณะที่ผูเรียนจะไดมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน เปนการฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุม และ ทักษะการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร
(STEM) สามารถจัดไดตั้งแตในเด็กปฐมวัย ซึ่งโดยทั่วไป การจัด
ประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัยมีลักษณะเปนการจัด
กิจกรรมบูรณาการอยูแลว แตประเด็นที่ครูผูสอนจะตองเนน
เพื่อใหมีลักษณะเปนกิจกรรมบูรณาการ STEM ชัดเจนขึ้น คือ
จะตองเนนใหเด็กไดแกปญหา โดยใชองคความรูและทักษะ
กระบวนการตางๆ ที่เปนทักษะกระบวนการที่ไดกลาวมาแลว

ที่มาขอมูล เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมบูรณา
การวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร สําหรับ
เด็กปฐมวัย
ดร.ชลาธิป สมาหิโต (2557) บรรยาย ณ สมาคมอนุบาลแหงประเทศไทย
วันที่ 18 มค. และ 8 กพ. 2557
http://www.preschool.or.th/doc/Activities-STEM.pdf

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

: แนวทางในการจัดประสบการณแบบบูรณาการในระดับปฐมวัยที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ป 2546
แนวทางการจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กําหนดใหจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการทั้งทักษะและสาระ
การเรียนรู คําวา "บูรณาการ" จึงเปนคําที่คุนเคยสําหรับครู แต
อาจเกิดความเขาใจที่สับสนวาการบูรณาการเปนการนําองค
ความรูตางๆ มากองรวมกัน โดยทึกทักเหมารวมเอาไวดวยกัน
อยางไมสามารถแยกแยะอะไรได และอางวาใหเด็กทํากิจกรรม
ทั้งๆ ที่ครูก็ไมชัดเจนวาผสมผสานอะไรไวดวยกัน การบูรณาการ
ถือวาเปนแนวทางหนึ่งของการสอน รวมทั้งเปนปรัชญาในการ
สอนที่นําเนื้อหาความรูจากหลายวิชามาสัมพันธที่จุดเดียวกัน
(Focus) หรือหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน (วลัย พานิช, 2546)
ทั้งนี้ วรนาท รักสกุลไทย (2548) ไดสรุปความหมายของการจัด
ประสบการณแบบ บูรณาการไววาเปนการจัดประสบการณที่นํา
ความรู ความคิดรวบยอด ทักษะ และประสบการณสําคัญทั้งมวลที่
ผูเรียนจะไดรับในสาระการเรียนรูตางๆ มาเชื่อมโยงผสมผสานเขา
ดวยกันอยางมีความหมาย และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริงได ซึ่งเปนการขจัดความซ้ําซอน ความไมสัมพันธ และความ
ไมตอเนื่อง โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยศึกษา ซึ่งเนนการพัฒนา
โดยองครวม

เมื่อพิจารณาความหมายของการบูรณาการจะเห็นไดวา
ความรู ความคิด และประสบการณสําคัญตางๆ นั้นตางมี
ความสัมพันธกัน และหนวยยอยที่สัมพันธกันเหลานี้เกิดการ
ผสมผสานหลอมรวมจนเกิดเอกลักษณใหมที่มีความเปนหนึ่งเดียว
แนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณแบบบูรณาการที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัวของการจัดประสบการณในระดับปฐมวัย ซึ่งเปนการจัด
ประสบการณที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง และมีความสอดคลองกับ
หลักการเรียนรูของสมอง คือ "กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม" ซึ่ง
ประกอบดวย กิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และ
กิจกรรมเกมการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็ก
ไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดย
ใชเสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ หรืออุปกรณอื่นๆมา
ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ
ความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกายกําลังอยูในระหวางพัฒนา
การใชสวนตางๆ ของรางกายยังไมผสมผสานหรือประสาน
สัมพันธกันอยางสมบูรณ การทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ชวยใหเด็กเรียนรูจังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได
สมองสวนที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดสมดุลของรางกาย
คือ สมองเล็กหรือซีรีเบลลั่ม (Cerebellum) การกระตุนสมรรถนะ
ของสมองสวนนี้จะสงผลตอการพัฒนาความสามารถในดานการ
รับขอมูลจากสิ่งแวดลอมไปดวยพรอมๆ กัน ชวงปฐมวัยเปน
ชวงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสวน
ตางๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาระบบความสัมพันธของประสาทสัมผัส เด็ก

ตองพัฒนาความสามารถในการใชตา มือ เทา และประสาทรับ
ความรูสึกตางๆ ใหสัมพันธกัน การเคลื่อนไหวรางกายของเด็กเปน
การเตรียมสมรรถนะของรางกายทุกสวนเพื่อใชประโยชนในการมี
ชีวิตอยู และพรอมกันนั้นการเคลื่อนไหวรางกายก็พัฒนา
ความสามารถของสมองอันเปนเครื่องมือของการเรียนรูไปดวย
2. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กได
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
จินตนาการโดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีกปะ
ตัดปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เด็ก
ไดคิดสรางสรรค ไดรับรูเกี่ยวกับความงาม และไดแสดงออกทาง
ความรูสึก และความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรม
สรางสรรคควรจัดใหเด็กทําทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม
ใหเด็กเลือกทําอยางนอย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ
การจะพัฒนาดานศิลปะและการสรางสรรคใหเด็กตองเขาใจ
วา ศิลปะคือกระบวนการที่สมองถอดความคิดออกมาเปนภาพ และ
ชิ้นงานตางๆ กระบวนการพัฒนาศิลปะและการสรางสรรคของเด็ก
จึงเนนใหเด็กคิดและลงมือทําออกมา เมื่อเด็กทํางานศิลปะเด็กจะ
เกิดการเชื่อมโยงในสมอง คิดจินตนาการ และผลโดยตรงที่เด็ก
ไดรับ คือ ความรูสึกพอใจ มีความสุข และไดสัมผัสสุนทรียะของ
โลกตั้งแตวัยเยาว การแสดงออกทางศิลปะจึงเปรียบเสมือนการ
สรางจินตนาการเปนรูปรางภายนอกแลวปอนกลับเขาสูสมอง เปน
การทําใหสมองไดจัดการกับจินตนาการตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่ง
ทํา ยิ่งจัดระบบความคิดไดดีขึ้น ในการใชกิจกรรมสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสมอง ครูจึงควรใหเด็กมีเวลาเต็มที่ในการทํางานศิลปะ ให
เด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส มีโอกาสทดลองใชวัสดุ และ
เครื่องมือที่หลากหลาย ไดพูดคุยเกี่ยวกับงานของตนเองหรือให
เด็กไดจัดแสดงและนําเสนอผลงาน ศิลปะของเด็กไมควรเนนการ

ลอกเลียนแบบ หรือการทําใหเหมือนของจริง เนื่องจากสายตาและ
จินตนาการของเด็กวัยนี้ยังไมไดมุงไปสูความถูกตองของสัดสวน
แสง หรือเงา
3. กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนกับสื่อ
และเครื่องเลนอยางอิสระตามมุมเลน หรือมุมประสบการณ หรือ
ศูนยการเรียนที่จัดไว โดยใหเด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรี
ตามความสนใจและความตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและ
เปนกลุม ลักษณะของการเลนของเด็กมีหลายลักษณะ เชน การ
เลนบทบาทสมมติและเลนเลียนแบบ ในมุมบาน มุมหมอ มุมรานคา
มุมวัด มุมเสริมสวย ฯลฯ การอานหรือดูภาพในมุมหนังสือ การเลน
สรางในมุมบล็อก การสังเกตและทดลองในมุมวิทยาศาสตรหรือมุม
ธรรมชาติ การเลนฝกทักษะตางๆ ในมุมเครื่องเลนสัมผัส หรือมุม
ของเลน หรือมุมเกมการศึกษาเปนตน
การจัดกิจกรรมเสรีหากครูจัดมุมเลนโดยจัดวางวัสดุอุปกรณ
ที่ไมเหมาะสมกับวัย
ไมทาทาย หรือไมเคยเปลี่ยนแปลงอะไร
เลยยอมทําใหเด็กเสียโอกาสในการเรียนรู เพราะสมองจะเรียนรู
ไดดีเมื่อมีสิ่งจูงใจที่ชักนําใหสมองสนใจผลิตความรู สมองจะมี
กระบวนการเลือกคัดกรองเฉพาะสิ่งที่นาสนใจเทานั้นเขาสูการ
รับรูของสมอง ทั้งนี้ การจัดมุมเลนที่ดีที่สามารถสงเสริมจึงควรจัด
สื่อที่ตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ จัด
อุปกรณใหเพียงพอกับเด็ก และจัดวางใหเด็กหยิบใชและเก็บเอง
ได จัดใหนาสนใจ และดึงดูดใหเด็กเขาไปเลน โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงสื่อที่จัดไวอยางสม่ําเสมอตามหัวขอที่เด็กสนใจและ
กําลังเรียนรูตามหลักสูตรเพื่อกระตุนใหเด็กตองการเรียนรู ทั้งนี้ครู
อาจใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลนดวยก็ได สิ่งสําคัญคือตอง
จัดเวลาใหเด็กมีโอกาสไดเลน หรือจัดกระทํากับสื่อตางๆ อยาง
เพียงพอ

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็ก
ไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุม
ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่จัดมุงฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง
พูด สังเกต คิดแกปญหา ใชเหตุผล และฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ
เชน สนทนา อภิปราย เลานิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานที่
เลนบทบาทสมมติ รองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง ประกอบ
อาหาร เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ฯลฯ
กระบวนการใหสมองเรียนรูที่จะใหความหมายสิ่งที่เห็น สิ่งที่
เผชิญ ตีความ และสรางความเชื่อมโยงระหวางสิ่งตางๆ ที่รับรูมา
เปนการพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งตองอาศัยขอมูลจาก
การรับรูของสมองจํานวนมาก ถาไมมีขอมูลในความทรงจํา ก็ไม
สามารถคิดอะไรออกมาได ดังนั้นกระบวนการพัฒนาการคิดของ
ของเด็กจึงตองมุงเนนใหเด็กไดมีประสบการณที่ตองใชประสาท
สัมผัสทั้งหา สิ่งที่กอรูปในการคิดของเด็กเริ่มตนที่การจับตอง
สัมผัส และมีประสบการณโดยตรง สมองรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง
หา แลวกอรูปเปนวงจรแหงการคิดขึ้นมาในสมอง ประสบการณ
ของเด็กผานการสัมผัส การชิม การดมกลิ่น การไดยิน และการ
เห็น จึงเปนพื้นฐานของการสรางความหมายใหแกสิ่งตางๆ ครูจึง
ควรออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กเรียนรูแบบลงมือ
กระทําซึ่งจะทําใหเด็กมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา รวมทั้งจัด
ใหเด็กมีประสบการณในสถานการณจําลองทุกอยางที่เปนไปได
เพื่อกระตุนใหเด็กคิดสิ่งที่ซับซอนขึ้นตามลําดับ เด็กจะไดเคยชิน
กับการใชความคิด และคิดเปนในที่สุด

5. กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาส
ออกไปนอกหองเรียนเพื่อออกกําลัง เคลื่อนไหวรางกายและ
แสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของ
เด็กแตละคนเปนหลัก กิจกรรมกลางแจงที่ควรจัดใหเด็กไดเลน
เชน การเลนเครื่องเลนสนามที่เด็กไดปนปาย โยกหรือไกว หมุน
โหน เดินทรงตัว หรือ เลนเครื่องเลนลอเลื่อน การเลนทราย การ
เลนน้ํา การเลนสมมติในบานจําลอง การเลนในมุมชางไม การเลน
กับอุปกรณกีฬา การเลนเกมการละเลน ฯลฯ
การพัฒนาดานการเคลื่อนไหวของรางกาย เปนการพัฒนา
โครงสรางทั้งระบบของรางกายที่ใชในการควบคุมสั่งการตัวเอง
และการรับขอมูลจากสิ่งแวดลอม กระบวนการพัฒนารางกายและ
การเคลื่อนไหวของเด็กจําเปนตองไดรับการกระตุนอยางเต็มที่
เพื่อใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการเหลานี้ตองเนนใหเด็ก
ไดใชงานรางกายใหครบถวน และพัฒนาจนมีสมรรถนะดีเต็มตาม
ศักยภาพของเด็ก นอกจากนี้การที่เด็กไดเลน ไมวาจะเปนการ
หมุนตัว กระโดด คลาน กลิ้ง วิ่ง ไต ฯลฯ จะชวยพัฒนา
ความสามารถในการรับรูระยะ มิติ มีการพัฒนาสมองใหสมดุลเปน
ปกติ สิ่งที่เด็กเลน เชน การควบคุมทาทางการเดิน การวิ่งแขง การ
เลนกระบะทราย การเดินบนกระดานแผนเดียว ลวนเปนการ
ทําซ้ําๆ ดัดแปลงทาทางที่ไมสมบูรณเพื่อสรางสมองใหพรอม
สําหรับการใชงานในวัยถัดไป
6. กิจกรรมเกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนา
สติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียว หรือ
เลนเปนกลุมก็ได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภท และ

ความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่/ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับ
เด็กปฐมวัย เชน เกมจับคู เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ
โดมิโน ลอตโต ภาพตัดตอ ฯลฯการใหเด็กเลนเกมการศึกษาเปน
กิจกรรมที่ชวยพัฒนาสมองดานการคิด เมื่อเซลสสมองถูกกระตุน
ดวยสัญญาณตางๆ เกิดเปนขอมูลจํานวนมาก การคิดจะสราง
ความสัมพันธระหวางขอมูลเหลานั้นซึ่งจะกลายเปนขอมูลใหมอีก
ชิ้นหนึ่งซึ่งซับซอนขึ้น การที่เด็กเลนเกมการศึกษาจึงเปนการ
กระตุนใหสมองไดจัดความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูเดิม ทําใหเกิด
ความสัมพันธของขอมูลแบบใหม เมื่อเกิดซ้ําๆ กัน ก็จะเกิดความคง
ตัวในวงจรรางแหของเซลสสมองนั่นเอง
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากลามเนื้อใหญ
พัฒนากลามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม
พัฒนาสังคมนิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และสงเสริม
จินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย และหลักการทํางานของสมองอยางชัดเจน แมวาจะเปน
แนวทางการจัดประสบการณที่มีมานานมากแลวก็ตาม หากครูจัด
ไดถูกตอง และครบถวนอยางสม่ําเสมอยอมนําไปสูการทําใหเด็ก
กระตือรือรนใฝรูใฝเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เด็กไดรับ
การพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
ครบทุกดาน ชวยเกิดการพัฒนาแบบองครวม ทั้งสาระการเรียนรู
ทักษะ และประสบการณสําคัญ ชวยเพิ่มพูนความสามารถในการ
จํา การคิด และการแกปญหา และชวยใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนรู รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป เด็กจะสามารถ
สรางความรูดวยตนเอง โดยความรูนั้นเปนความรูที่คงทนไมลบ
เลือนไปโดยงาย

