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           จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควิด-19 (COVID-19) 
ได้สรา้งการเปลี�ยนแปลงต่อการดําเนินวิถีชวีิตของคนในสังคมไทยและสังคมโลกไปสู่ความปรกติใหม่
หรอืฐานวิถีชวีิตใหม่  (New Normal)  ทกุภาคส่วนต้องปรบัตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าว รวมทั�ง 
ภาคการศึกษาที�ต้องปรบัรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้ เพื�อให้การจัดการศึกษาเป�นไปอย่างมีคุณภาพ  
และต่อเนื�อง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับอนบุาลที�ครูผูส้อนจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจใน
สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป  และปรบัรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  รวมทั�งดูแลชว่ยเหลือให้เด็กปรบัตัวต่อการเรยีนรูแ้ละอยู่ใน
สังคมที�เปลี�ยนแปลงได้อย่างมีความสุข เพื�อให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ดังนั�น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจึงได้จัดทําเอกสาร  “พหุป�ญญาบนฐานวิถีชวีิตใหม่สําหรบั
เด็กอนบุาล” เพื�อเป�นแนวทางให้ครูผูส้อนนําไปใชจั้ดประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้เด็กอนบุาลได้รบั
การส่งเสรมิพัฒนาการอย่างสมดุลเป�นองค์รวมและเสรมิสรา้งพหุป�ญญา  ในชว่งการเปลี�ยนแปลง
ของสังคมสู่ฐานวิถีชวีิตใหม่

           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒ ิศึกษานิเทศก์ อาจารย์
มหาวิทยาลัย และครูผูส้อน รวมทั�งนักวิชาการศึกษาที�มีส่วนรว่มดําเนินการให้การจัดทําเอกสาร
ฉบับนี� สําเรจ็ลลุ่วงด้วยดี และหวังเป�นอย่างยิ�งว่าเอกสารฉบับนี�จะชว่ยสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้กับ
ครูผูส้อนสามารถนําไปประยกุต์ใชใ้นการจัดประสบการณ์การเรยีนรูสํ้าหรบัเด็กอนบุาลให้สอดคล้อง
และทนัต่อการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นได้ตลอดเวลา ซึ�งมิใชค่วามเปลี�ยนแปลงที�มาจากโรคโควิด-19
เทา่นั�น แต่ยังรวมถึงความเปลี�ยนแปลงในรูปแบบอื�นๆ ในอนาคตต่อไป

            การจัดการศึกษาระดับอนบุาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งให้เด็ก
มีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพรอ้มในการเรยีนรู ้  โดยยึดหลักการจัดการศึกษา
ที�เน้นเด็กเป�นสําคัญ คํานึงถึงพหุป�ญญาที�หลากหลายของเด็กแต่ละคน  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผา่น
การเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที�หลากหลาย พรอ้มทั�งให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ที�มีความสอดคล้องและทนัต่อการเปลี�ยนแปลงทกุด้าน 
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บทนํา1

             สถานการณ์โลกในอนาคตมีแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นได้ตลอดเวลา  เป�นไปอย่างรวดเร็วและ
ส่งผลกระทบเป�นวงกว้าง ดังที�เห็นได้อย่างชดัเจนในชว่งปลายป� 2562 ทั�วโลกได้เผชญิกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการใชช้วิีต
ประจําวันของประชาชน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว  รวมถึงภาคการศึกษาที�ต้อง
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื�อให้การจัดการศึกษาเป�นไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื�อง

             ดังนั�น เพื�อให้ครูผูส้อนสามารถส่งเสรมิพัฒนาการให้แก่เด็กอนบุาลได้ตรงตามหลักการจัดประสบการณ์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รวมทั�งส่งเสรมิพหุป�ญญาควบคู่กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ
การใชช้วีติในชว่งสังคมฐานวถิชีวิีตใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจึงได้จัดทาํเอกสาร “พหุป�ญญา
บนฐานวิถีชวิีตใหม่สําหรบัเดก็อนบุาล” เพื�อเป�นแนวทางให้ครูผูส้อนนําไปใชจั้ดประสบการณ์การเรยีนรูผ้า่นกิจกรรม
ประจําวันที�ส่งเสรมิให้เด็กอนบุาลมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป�นองค์รวมทกุด้าน และเสรมิสรา้งพหุป�ญญาไดอ้ย่างปลอดภัย
จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อต่างๆ รวมทั�งสามารถปรบัตัวตอ่ การเรยีนรูไ้ด้อยา่งมีความสุข โดยเนื�อหาในเอกสาร
ดงักลา่วประกอบด้วย  ความรูเ้กี�ยวกับฐานวิถชีวิีตใหม่  (New Normal)  บทบาทของครู  หลักปฏบิัตใินชั�นเรยีนอนบุาล  
การจัดสภาพแวดล้อม  ตัวอย่างหนึ�งวันในโรงเรยีน  แนวทางและตัวอยา่งการจัดกจิกรรมให้แก่เด็กอนบุาลบนฐาน
วถิชีวิีตใหม่ พรอ้มทั�งนําเสนอตัวอย่างสื�อที�ใชป้ระกอบการทํากิจกรรมเพื�อให้ครูผูส้อนไดนํ้าไปใชไ้ดอ้ย่างสะดวกยิ�งขึ�น 

             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานได้ปรบัรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะสมและปลอดภัย
สําหรบัเด็กในหลายรูปแบบเพื�อให้เข้ากับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19  ได้แก่ การจัดการเรยีนรูแ้บบปกติ
ในชั�นเรยีน  (On site)  และการจัดการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน  (Blended Learning)  หรอืรูปแบบอื�น ๆ ที�ออกแบบตาม 
 ความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา โดยคํานึงถงึความปลอดภัยของเด็กตามมาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
 เพื�อการเฝ�าระวัง ป�องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสขุและศูนยบ์รหิารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
และเมื�อสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคดังกล่าวเริ�มเป�นไปในทางที�ดีขึ�น ศบค. จึงได้ผอ่นคลายการบังคับใชม้าตรการ
เฝ�าระวงัของโรคโควิด-19 สถานศึกษาจงึไดเ้ป�ดการเรยีนการสอนแบบ on site เต็มรูปแบบตั�งแต่วนัที� 13 สิงหาคม 2563
เป�นต้นมา

             จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นําไปสู่ความปรกติใหม่หรอืฐานวถิชีวิีตใหม่  (New Normal) 
ที�ทกุคนในสังคมตอ้งปรบัตวัให้เข้ากบัสภาวการณ์ดังกล่าว รวมถึงเดก็อนบุาล แต่เนื�องจากเด็กในระดับอนบุาลเป�นชว่งวัย
ที�อาจยังไม่เข้าใจต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นและยังไม่สามารถปฏิบตัิตน เพื�อป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อตา่ง ๆ
ไดด้ว้ยตนเอง  รวมทั�งการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กอนบุาล ที�ครูผูส้อนจะต้องจัดกจิกรรมให้ครอบคลมุพัฒนาการทั�ง
ดา้นรา่งกาย  อารมณ์  จติใจ  สังคม  และสติป�ญญา  และส่งเสรมิให้เด็กเกดิการเรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสัมผสัทั�งห้า 
รวมถึงส่งเสรมิพหุป�ญญาในการจดักิจกรรมประจําวัน  จึงเป�นเรื�องทา้ทายสําหรบัครูผูส้อนที�มีบทบาทสําคัญในการทําให้
กระบวนการจัดการเรยีนรูภ้ายใต้ วถิชีวิีตใหม่ครั�งนี�บรรลผุลสําเรจ็ตามเป�าหมายไปได้

              เอกสารฉบับนี� จึงเป�นแนวทางให้สถานศึกษาไดนํ้าไปใชป้ระกอบการจัดการศึกษาระดบัอนบุาลให้สอดคล้อง
กับสังคมในชว่งฐานวิถีชวีติใหม ่ และนําไปประยกุต์ใชก้ับความเปลี�ยนแปลงในอนาคตที�อาจส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาระดับอนบุาล  โดยผูบ้รหิารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  และพ่อแม ่ ผูป้กครอง ต้องรว่มมือกันเพื�อชว่ยเหลือ
ให้เดก็ปรบัตวัรบัความเปลี�ยนแปลงได ้ ยืดหยุ่นไดเ้มื�อพบป�ญหาอุปสรรค  พรอ้มที�จะเรยีนรูอ้ย่างมีความสขุ  มีทกัษะ
ชวิีตที�ด ีตระหนักถึงพหุป�ญญาของมนษุยท์ี�หลากหลาย  ซึ�งเป�นคุณลักษณะสําคัญของการเป�นพลเมืองในศตวรรษที� 21 
ตามเป�าหมายของยทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ยทุธศาสตรท์ี� 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรพัยากรมนษุย์     



วิธีสื�อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ ทุกคนจําเป�นต้องปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการดํารงชวิีตที�ผิดไปจากวิถีเดิม
ซึ�งสิ� งใหม่เหล่านี� ได้กลายเป�นความปรกติใหม่ในที�สุด

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที�แพร่ระบาด
ในหลายประเทศทั�วโลกรวมทั�งประเทศไทย คําว่า “นิวนอร์มัล” (New Normal) คํานี� มีที�ใชใ้นหลายบริบท
ไม่ใชเ่ฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชวิีตเท่านั�น ราชบัณฑิตยสภาจึงมีการเขียนคํานี�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า     
 "นิวนอร์มัล" และบัญญัติศัพท์ "New normal" หมายถึง ความปรกติใหม่ หรือฐานวิถีชวีิตใหม่เป�นคําศัพท์     
 ที�ถูกใชก้ันมากขึ�น ซึ�งเกิดจากสถานการณ์ที�ไม่คุ้นเคยมาก่อนหรือเป�นสถานการณ์ทั�วไปที�กลายเป�น
มาตรฐานปกติ ทําให้เปลี�ยนแปลงไปสู่ วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ 

 หลกีเลี�ยงการไปสถานที�แออดั
เวน้ระยะห่างทางสังคมมากขึ�น

ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

สวมหน้ากากอนามัยทกุครั�ง
ก่อนออกจากบา้น

ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเขา้สถานศึกษา

หลีกเลี�ยงการสัมผสัใบหน้า
จมูก ปาก ตา ก่อนการล้างมือ

เปลี�ยนการทกัทายจากการสวมกอด 
เป�นการสัมผสัตัว โดยสวมใส่

หน้ากากอนามัย

ความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นวิถีเดิม วิถีใหม่
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บทบาทของครู
บนฐานวถิชีีวติใหม่

 ตอบคําถามตามความจริง ด้วยการพูดที�สร้างสรรค์ 
 กระตุ้นให้เด็กตอบคําถามด้วยการใชภ้าษาที�เหมาะสม

กับสถานการณ์และชว่งวัยของเด็ก

ตั�งใจรับฟ�งและให้เด็กถามได้เต็มที� 
ถามกลับด้วยคําถามปลายเป�ด

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้เด็กเข้าใจตนเอง 
ปฏิบัติกับเด็กด้วยการเป�นตัวอย่างที�ดี

และพร้อมเข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

เมื�อเด็กถามถึงสถานการณ์ ควรตอบด้วยวาจา
สร้างสรรค์ น�าเสียงอ่อนโยนใชท้่าทางที�เป�นมิตร

ให้ความสําคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
เป�ดโอกาสให้เด็กแสดงความรู้สึก 

และแสดงออกว่าพร้อมให้กําลังใจเด็ก

ให้ความสําคัญในทุกชว่งเวลาของการทาํ
กิจกรรมร่วมกัน อย่างคุ้มค่า

เป�ดใจและรับฟ�ง

เห็นอกเห็นใจ ใช้ทา่ทางหรอืคําพดูเชิงบวก ให้กาํลังใจ

ใช้เวลารว่มกนัอย่างคุ้มค่า

ชวนพูดคุย และใช้ภาษาที�เหมาะสม 
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          เด็กอนบุาลอยูใ่นชว่งวยัของการเรยีนรูผ้า่นการเล่น การพูดคุย การทํากิจกรรมที�เหมาะสมตามวยั  
 เพื�อพัฒนาเดก็อย่างเป�นองค์รวม ตลอดจนสรา้งเสรมิเจตคตทิี�ดีต่อการเรยีนรู ้และส่งเสรมิพหุป�ญญา          
ในการจัดกิจกรรมประจําวัน ครูจงึมบีทบาทสําคัญในการสื�อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์ สรา้งปฏิสัมพันธ ์   
เชงิบวกและจดัเตรยีมสิ�งแวดล้อมรอบตัวที�สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมบนฐานวิถชีวิีตใหม่      
รบัขา่วสารอยา่งมีวิจารณญาณ และวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื�อที�จะได้ถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจอยา่งถูกต้อง  
 บทบาทของครูบนฐานวถิีชวิีตใหม่จึงมีดังนี�

เป�ดโอกาสให้เดก็ไดคิ้ด ได้รอ้ง ราํ ทาํเพลง
ได้สํารวจธรรมชาติรอบตัว เคลื�อนไหวนอกห้องเรยีน

อย่างอิสระตามความคิดและจินตนาการ

ส่งเสริมพหุป�ญญาในการจัดกิจกรรมประจําวัน 



ระยะการแพร่ระบาด ระยะควบคุมได้

ทาํความสะอาดพื�นห้องเรยีน และพื�นผวิสัมผสัต่าง ๆ ทกุวัน และทกุครั�งที�มีการใชง้านเสรจ็แล้ว 
อยา่งน้อยวันละ 2 ครั�ง ดว้ยน�าผสมน�ายาทาํความสะอาด โดยเฉพาะพื�นผวิที�สัมผสัรว่ม 
เชน่ โต๊ะ เกา้อี� ที�จับประตูหน้าตา่ง ของเลน่ สื�อการสอน อุปกรณ์การเรยีน  เป�นต้น

ทาํความสะอาดพื�นห้องเรยีน และพื�นผวิสัมผสัต่าง ๆ ทกุวัน ด้วยน�าผสมน�ายาทําความสะอาด
โดยเฉพาะพื�นผวิที�สัมผสัรว่ม เชน่ โต๊ะ เกา้อี� ที�จับประตูหน้าตา่ง ของเล่น สื�อการสอน 
อุปกรณ์การเรยีน เป�นต้น

       หลักปฏิบตัิในชั�นเรยีนอนบุาลบนฐานวิถีชวีติใหม่ กําหนดให้ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือ
วดัไข้ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมอื ทาํความสะอาด ลดความแออัด และเพิ�มเติมหลักการของชั�นเรยีนให้เหมาะสมกับระยะ
การแพรร่ะบาด ดังนี�  

ทกุคนต้องได้รบัการคัดกรองบรเิวณทางเข้าโรงเรยีนทกุวัน 
หากพบผูท้ี�มีอาการป�วยให้หยดุเรยีนหรอืทํางานทนัท ี

ทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที�อยูใ่นโรงเรยีน ยกเว้นตอนนอนกลางวนั ตอนรบัประทาน
อาหาร ดื�มนม และเล่นเครื�องเล่นสนามในกิจกรรมกลางแจ้ง ควรมหีน้ากากอนามยัสํารอง

สวมหน้ากากอนามยั

ทาํความสะอาด 

ทกุคนต้องได้รบัการคัดกรองบรเิวณทางเข้าโรงเรยีนทกุวัน และตรวจวัดอุณหภูมิ
อยา่งน้อยวันละ 2 ครั�ง หากพบผูท้ี�มีอาการป�วยให้หยดุเรยีนหรอืทาํงานทนัท ี
หากเป�นไปไดค้วรจดัทําประวัติเดก็และครอบครวัเรื�องสุขภาพ และประวตัิการเดนิทาง

คัดกรอง
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(ภาคผนวก แบบบนัทกึ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ

สําหรบันักเรยีน)

ซกัทาํความสะอาดอุปกรณ์เครื�องใชท้ี�เป�นผา้ อยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั�ง

ซกัทําความสะอาดอุปกรณ์เครื�องใชท้ี�เป�นผา้ทกุวัน หรอืหลังจากการใชเ้สรจ็ทกุครั�ง

เป�ดประตหูน้าต่างของห้องเรยีน เพื�อให้มีการถา่ยเทอากาศ

จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาป�ด และรวบรวมขยะไปกําจัด ทกุวัน

หลักปฏบัิตใินชั�นเรียนอนบุาลบนฐานวถีิชีวิตใหม่



จัดจุดล้างมือและให้เดก็ลา้งมือเป�นประจําด้วยสบูแ่ละน�า 
นานอย่างน้อย 20 วินาท ี หรอืใชเ้จลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในชั�นเรยีน 
ทั�งก่อนและหลังการทํากิจกรรม 

ลดจํานวนเด็กตอ่กลุ่มในการทํากิจกรรม 

ทาํสัญลักษณ์ในห้องเรยีนเพื�อเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) รวมถงึการเว้นระยะห่าง
ในสถานที�ที�เดก็ตอ้งใชทํ้ากิจกรรม เชน่ การเขา้แถวหน้าเสาธง การนั�งในห้องเรยีน ห้องประชุม 
อาจใชเ้บาะรองนั�ง การตีกรอบพื�นที�ให้ชดัเจน หรอืใชอุ้ปกรณ์อื�นรว่มในการจัดพื�นที�กจิกรรม      
เชน่ ให้เดก็นั�งทํากิจกรรมบนเสื�อ  ล้างมือก่อนและหลังการสัมผสัรา่งกายทกุครั�ง  เป�นต้น 

สามารถใชข้องเลน่ สื�อ อุปกรณ์ในห้องเรยีนได ้แต่หลังจากใชเ้สรจ็แล้ว
ตอ้งทําความสะอาดทกุครั�ง  

จดัชุดอุปกรณ์การทาํกจิกรรม

ลดความแออัด

เวน้ระยะห่าง
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จัดให้เด็กมีอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมรายบุคคล ไม่ใชข้องเล่น สื�อ อุปกรณ์รว่มกัน 
หลังจากเสรจ็กิจกรรมให้วางที�จุดวางของใชแ้ล้วและต้องทําความสะอาดทกุครั�ง

จดัจุดล้างมือหรอืเจลแอลกอฮอล์

การล้างมืออย่างถูกวิธ ี7 ขั�นตอน
https://youtu.be/1f_TCUtDjtM



ตอ่เด็ก เนื�องจากเด็กมคีวามสามารถทางป�ญญาที�หลากหลาย ธรรมชาติของเดก็ในวยันี�สนใจที�จะเรยีนรูด้ว้ยการค้นคว้า
ทดลอง และมีปฏิสัมพันธก์ับสิ�งแวดล้อมรอบตัว ดังนั�น การจัดสภาพแวดล้อมจึงมคีวามสําคัญที�ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
กระบวนการเรยีนรูข้องเด็กทั�งในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน ชว่ยให้เกิดบรรยากาศที�ดใีนการทํากิจกรรมและอยู่รว่มกนั
อย่างปลอดภัย สรา้งปฏสัิมพันธท์ี�ดตี่อกันทั�งเดก็และครู โดยคํานึงถงึเรื�องต่อไปนี�

     การจัดสภาพแวดล้อม สําหรบัการจัดการศึกษาระดบัอนบุาลเพื�อส่งเสรมิพหุป�ญญาบนฐานวิถีชวีิตใหมม่คีวามสําคัญ

การจัดสภาพแวดล้อมสําหรับเด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

การจัดสภาพแวดลอ้มดา้นจติภาพ

สรา้งบรรยากาศ และวินัยเชงิบวก
สรา้งความสัมพันธท์ี�ดตี่อกัน
หมั�นทกัทายและเน้นการพดูคุยและให้โอกาส
เดก็พูดคุยซกัถามครูผา่นหน้ากากอนามัย 
คอยให้กําลังใจ รบัฟ�ง และสอบถามความรูสึ้ก
เป�ดโอกาสให้เดก็มีส่วนรว่ม และยอมรบัการ
ชว่ยเหลือของเดก็ 

จัดกิจกรรมที�ส่งเสรมิการชว่ยเหลือซึ�งกันและกัน 
สรา้งความรบัผดิชอบในการทํางานให้เด็ก ไดร้ว่มคิด
รว่มทําและรว่มแก้ป�ญหา
กระตุน้ให้เด็กมปีฏสัิมพันธ ์ สนทนา ทํากิจกรรมรว่ม
กันโดยคํานึงถึงหลักการด้านสุขอนามัย เชน่ 

     ดูแลรกัษาความสะอาด งดการสัมผสัรา่งกาย 
ใส่หน้ากากอนามยั ทาํงานกลุ่มย่อย เป�นต้น

การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

1

การส่งเสริมความสัมพันธ์ที�ดี
ระหว่างเด็กกับเด็กและระหว่างเด็กกับครู

สรา้งความสัมพันธโ์ดยจัดทําจดหมายข่าวถงึผูป้กครอง
โดยอาจเพิ�มการสื�อสารผา่นสื�อเทคโนโลย ี 

กระตุน้ให้ผูป้กครองแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ับทางสถานศึกษา

ยิ�มแย้มแจ่มใส 
สขุภาพกาย - ใจแข็งแรง
แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามยั
พูดคุยกับเด็กด้วยความเข้าใจ เต็มใจ
เสียงนุ่มนวลเป�นมิตร
ชี�แจงด้วยเหตุผล
เป�นต้นแบบและตัวอย่างที�ดี

 
บคุลิกภาพครู การจัดการชั�นเรียน
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การจัดสภาพแวดล้อมดา้นกายภาพ2

คํานึงถงึความปลอดภัย ความสะอาด ความเป�นระเบยีบ ให้เด็กเกดิความรูสึ้กอบอุ่น เป�นมิตร มีความสุข 

มีจุดล้างมือหรอืเจลแอลกอฮอล์ ไว้ในบรเิวณห้องเรยีนจัดวางวัสดุอุปกรณ์ สื�อ ของเล่นในที� ๆ เดก็สามารถ
มองเห็นได ้หรอืชั�นวางของส่วนตัว เพื�อให้เดก็สามารถหยบิใชแ้ละเก็บคืนไดด้ว้ยตนเอง

ครูจัดทาํฉากกั�นแบบใส หรอืใชวั้สดุอื�น ๆ ที�ทดแทนได ้เชน่ กระดาษลัง บอรด์ เป�นต้น เพื�อทาํเป�นฉากกั�น
ระหว่างทํากิจกรรม 

จัดเตรยีมพื�นที�สําหรบัจัดวางวัสดุอุปกรณ์ สื�อ เครื�องเล่นที�เด็กใชแ้ล้ว เพื�อนําไปทําความสะอาดต่อไป

ควรจัดหาพลาสติกใสหรอืผา้คลมุมุมกิจกรรม เพื�อป�องกันละอองฝอยจากสารคัดหลั�งในรา่งกาย และ
 

     หลังจากเดก็ทาํกจิกรรมเสรจ็ให้ทําความสะอาดทกุครั�งเพื�อป�องกันการสัมผสับรเิวณจุดสัมผสัรว่มตามมุม 
     กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรยีน 

2.1 การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
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พหุป�ญญาสําหรบัเด็กอนบุาลไดดั้งนี�
           ครูสามารถจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน โดยคํานึงถึงมาตรการด้านสขุอนามัย และส่งเสรมิ

คํานึงถงึความสะอาด โดยอาจเลือกของเลน่ที�สามารถทําความสะอาดได้ด ีแห้งเรว็ ไม่เป�นแหล่งสะสมของเชื�อโรค

ผลัดเปลี�ยนสื�อของเล่นตามมุมทกุวัน เพื�อหมุนเวยีนนําไปทําความสะอาดและจัดพื�นที�ให้มีจดุวางของเล่นที�ใชแ้ล้ว

นําของเล่นแต่ละมมุประสบการณ์ เชน่ สี กระดาษ หนังสือนิทาน บล็อก ฯลฯ มาจัดรวมกันในกระจาด ตะกรา้
หรอืถุงซปิล็อค เพื�อให้เด็กสามารถหยิบไปเล่นในพื�นที�ของตนเอง 

 

พื�นที�จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ 

เลอืกของเลน่ที�เป�นสิ�งของหรอืเครื�องใชใ้นชวีติจรงิ ของจรงิที�เด็กเลน่ได ้ของเล่น
สรา้งสรรค์ ของเล่นพื�นบ้านเป�นของเล่นที�ทําขึ�นจากวัสดุธรรมชาติหรอืวัสดุที�มอียู่
ในทอ้งถิ�น โดยเน้นวัสดุที�สามารถทําความสะอาดได้งา่ย หรอืใชเ้ลน่รายบุคคล 

     จดัมมุบลอ็กเป�นชดุ ๆ ใส่ตะกรา้ ให้มบีลอ็กหลายขนาด หลายประเภทและมีจํานวน
     เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก วางในระดบัที�เด็กสามารถหยิบมาเล่นได ้และ
     นําเก็บที�จดุของใชแ้ล้วดว้ยตนเองได้สะดวก โดยอาจทําภาพสัญลกัษณ์ รูปรา่งของ
     ไม้บลอ็ก ฯลฯ ตดิไว้ที�ชอ่งจัดเก็บ

จัดมุมหนังสือให้มีการหมุนเวยีน เปลี�ยนหนังสือในมุมหนังสือ และกําหนดจุดวางหนังสือที�อ่านแล้ว
อาจนําหนังสือนิทานมาห่อปกพลาสติกใสหรอืหุ้มด้วยแผน่พลาสติก เพื�อสะดวกในการเชด็ทาํความ
สะอาดหลังจากที�เด็กหยบิอ่านแล้วจัดมุมเล่นหรอืมุมประสบการณ์ให้มีความหลากหลาย เพื�อส่งเสรมิ
พหุป�ญญา โดยเน้นสื�ออุปกรณ์ ที�สามารถนํามาทําความสะอาดได้งา่ย



ที�แสดงผลงานของเด็กอาจจัดทําเป�นซองพลาสติกใสแปะผนัง 

ที�เกบ็แฟ�มผลงานของเดก็อาจจดัทําเป�นกล่องหรอืจัดใส่แฟ�มรายบุคคลและเชด็ทําความสะอาด

ที�เกบ็เครื�องใชส่้วนตัวของเดก็อาจจัดทําเป�นชอ่งให้ครบตามจํานวนเด็กและอาจหาแผน่พลาสติกใสมาคลมุ
เพื�อป�องกันละอองฝอยจากสารคัดหลั�งในรา่งกาย และควรเชด็ทําความสะอาดพลาสตกิที�ใชค้ลมุทกุวัน 

ที�เกบ็เครื�องใชข้องครูควรเก็บแยกกับของเด็กและควรฉีดพ่นน�ายาฆา่เชื�อก่อนเก็บ

นําพลาสติกใส หรอืเคลือบสติกเกอรใ์สที�ป�ายนิเทศตามหน่วยการจัดประสบการณ์หรอืสิ�งที�เด็กสนใจ 

      หลังจากใชเ้สรจ็ทกุครั�ง 

     เพื�อที�สามารถเชด็ทาํความสะอาดได้งา่ย
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พื�นที�อํานวยความสะดวกสําหรับเด็กและครู 



จัดที�นั�งเลน่พักผอ่นให้เวน้ระยะห่าง หรอือาจจัดเป�นพื�นที�ให้ความรูป้ระชาสัมพันธป์�ายนิเทศ เพื�อให้ความรู้
      แก่เด็กและผูป้กครองในการดูแลรกัษาสขุภาพตนเองในสถานการณ์โรคระบาด การปฏบิัตติัวชว่งวิถชีวิีตใหม่ ฯลฯ

ทาํเครื�องหมายหรอืสัญลักษณ์ เพื�อให้เด็กเล่นเครื�องเลน่สนามแบบเว้นระยะห่าง
มีจุดล้างมือหรอืเจลแอลกอฮอลใ์นบรเิวณสนามเด็กเลน่

2.2 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
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จัดจําลองแหล่งการเรยีนรูข้ึ�นภายในโรงเรยีน แทนการออกไปเรยีนรูน้อกโรงเรยีนหรอืทศันศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านทดแทนการออกไปเรยีนรูน้อกโรงเรยีน เชน่ จัดกิจกรรมพาเด็กเที�ยวห้องสมุด

เรยีนรูบ้นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ควรใชเ้พื�อการเสรมิการเรยีนรูใ้นเรื�องที�เด็กสนใจเทา่นั�น ต้องมีครูหรอืผูป้กครอง
อยู่กบัเดก็ เพื�อให้คําชี�แนะที�เหมาะสม และไมค่วรให้เด็กใชสื้�อเทคโนโลยีทกุประเภทนานเกิน 1 ชั�วโมงต่อวนั 

     เพื�อค้นคว้าหาขอ้มูลและหนังสือเรื�องที�เด็กสนใจ กิจกรรมเล่านิทานนอกห้องเรยีน  เป�นต้น

การใช้แหล่งเรียนรู้

ทาํความสะอาดเครื�องเล่นสนามทกุวนั



ถาดน�ายา เพื�อฆา่เชื�อโรคที�พื�นรองเทา้และถอดรองเทา้วางที�ชั�นวางรองเทา้กอ่น
เข้าอาคารเรยีน ครูพาเดก็ล้างมอืด้วยสบู่และน�าหรอืเจลแอลกอฮอล์  กอ่นจัด
เกบ็กระเป�าและของใชส่้วนตัวเข้าที�ให้เรยีบรอ้ย จากนั�นให้เด็กเล่นอสิระใน
ห้องเรยีน เมื�อเลน่เสรจ็แลว้ให้นําสิ�งของที�เลน่ไปวางไว้ในจดุรอทําความสะอาด

          ผูป้กครองส่งเดก็ที�จุดตรวจคัดกรอง  ครูตอ้นรบัเด็กด้วยการพูดคุย 
ยิ�มทกัทาย หลีกเลี�ยงการโอบกอดสัมผสั  และตรวจดูการสวมใส่หน้ากากผา้
หรอืหน้ากากอนามัยของเด็ก  จัดให้เด็กยนืรอคิวตรวจวดัอุณหภมูแิบบ
เวน้ระยะห่างในจดุที�ติดสัญลกัษณ์ไว้ หลงัจากตรวจวดัอุณหภมูเิรยีบรอ้ยแล้ว
ครูพาเด็กไปลา้งมือดว้ยสบู่และน�าหรอืเจลแอลกอฮอล ์ และให้เด็กยนืใน

      ครูพาเดก็เขา้ห้องน�า และลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน�า  โดยให้
เดก็ยืนรอคิวการเขา้ห้องน�าแบบเวน้ระยะห่างตามจุดที�ตดิ
สัญลกัษณ์ไว้

ตวัอยา่ง หนึ�งวันในโรงเรียนของเด็กอนบุาลบนฐานวถีิชีวติใหม่
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เตรียมตวัไปโรงเรียน
พร้อมของใช้ส่วนตวั

08.00 - 08.30 น.
ถึงโรงเรียน คัดกรอง วัดไข้

เคารพธงชาต ิ
08.30 - 08.45 น.

เด็กรอ้งเพลงชาติ และทํากิจกรรมทางศาสนา
        ครูจัดเดก็ยนืเขา้แถวโดยเวน้ระยะห่าง และไมสั่มผสัตวักัน 

เข้าห้องน�า
08.45 - 09.00 น.

09.00 - 09.20 น.
           ครูนําเด็ก ๆ ทํากิจกรรมให้เด็กไดเ้คลื�อนไหว
รา่งกายอย่างอสิระผา่นกิจกรรมเคลื�อนไหวอยู่กบัที�และ
เคลื�อนที� เพื�อส่งเสรมิให้เดก็ได้พัฒนาการใชส่้วนต่าง ๆ
ของรา่งกายให้ประสานสัมพันธก์นัอยา่งสมบูรณ์ 
โดยครูจดัพื�นที�ให้เด็กได้เคลื�อนไหวโดยไม่สัมผสัตัวกัน

กิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมอาจปรบัให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมไดต้ามบริบทของแตล่ะโรงเรียน



แทนการพาเด็กไปศึกษาเรยีนรูน้อกสถานที�

          เด็ก ๆ ทํากิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง ไม่สัมผสัตัวกนั ในระยะนี�ครูควร
หลีกเลี�ยงการเชญิวิทยากรที�เป�นบุคคลภายนอกมาให้ความรูแ้ทนครูผูส้อน
หรอืหากมีความจําเป�นควรคัดกรองสุขภาพของบคุคลนั�นก่อน และครูควรจัด
แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนให้แก่เดก็เพื�อเป�นการเพิ�มพูนประสบการณ์

          การเล่นกลางแจง้เป�นการเป�ดโอกาสให้เด็กได้
เคลื�อนไหวรา่งกาย ออกกําลงั และแสดงออกอย่างอิสระ 
ในการทํากจิกรรมนี�  ให้เดก็ถอดหน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยั
ทั�งนี�  ครูดแูลความปลอดภัยและเป�นไปตามแนวทางการป�องกัน
วิถชีวิีตใหม่ ให้เด็กล้างมอืด้วยสบู่และน�าหรอืเจลแอลกอฮอล์
ก่อนเขา้สู่สนาม  ดูแลให้เด็กเลน่แบบเวน้ระยะห่าง หลีกเลี�ยง
การสัมผสัตัวเพื�อน หลังจากเล่นให้เด็กล้างมอืด้วยสบู่และน�า
หรอืเจลแอลกอฮอล ์

          ครูจัดให้เดก็ดื�มนมกล่องแทนการดื�มนมจากแกว้ อาหารว่างประเภทขนม
หรอืผลไมจั้ดใส่ภาชนะแยกเป�นรายบคุคล จดัให้เด็กนั�งเวน้ระยะห่าง ดแูลเดก็
ไมใ่ห้พดูคุยขณะเคี�ยวอาหาร ให้ดื�มน�าจากแก้วน�าหรอืกระตกิน�าส่วนตัว หลังรบั
ประทานอาหารวา่งเสรจ็แล้วพาเดก็ล้างมือดว้ยสบูแ่ละน�าหรอืเจลแอลกอฮอล์

            ครูจัดให้เด็กทํากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์พรอ้มกับกิจกรรมการเล่นตามมุม 
โดยครูจัดตะกรา้ใส่วัสดอุุปกรณ์รายบคุคลที�ประกอบดว้ยวัสดุอุปกรณ์สําหรบัทาํงาน
ศิลปะ เชน่ สีเทยีน สีน�า พู่กัน ดินน�ามัน/แป�งโดว ์กระดาษ กรรไกร ฯลฯ หรอืครูอาจ
ให้เด็กนําตะกรา้เปล่าไปเลือกหยิบวสัดอุุปกรณ์ส่วนรวมแล้วนํามาทํากิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรค์ในพื�นที�ของตนเอง โดยเว้นระยะห่างจากเพื�อน เมื�อทํากิจกรรมเสรจ็
เด็กนําตะกรา้รายบุคคลไปเก็บไว้ในที�เกบ็ของส่วนตัว หากเป�นตะกรา้ของเล่นส่วนรวม
ให้นําไปวางที�จดุรอทําความสะอาด

          กรณีที�เด็กเลอืกเลน่ตามมุม ครูคอยดูแลให้เด็กเลน่โดยเวน้ระยะห่าง หากมมุใด
มเีพื�อนเลน่ครบจํานวนที�กําหนดแล้ว ให้เด็กคอยจนกว่าจะมีที�ว่าง หรอืให้เลือกเลน่
มมุอื�นที�ว่างก่อน เมื�อทาํกจิกรรมเสรจ็ให้เด็กนําของเล่นไปวางที�จดุรอทําความสะอาด
และล้างมือด้วยสบูแ่ละน�า หรอืเจลแอลกอฮอล์

11

10.30 - 10.45 น.
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

10.45 - 11.30 น.
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

หมายเหต ุ: การจัดกจิกรรมอาจปรับให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมไดต้ามบรบิทของแตล่ะโรงเรียน

10.20 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมเล่นตามมุม

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
และ

09.20 - 10.20 น.



เดก็เก็บกระเป�า กระติกน�า ผา้เชด็มอื ลา้งมือดว้ยสบู่และน�า 
หรอืเจลแอลกอฮอล์ เพื�อเตรยีมตัวกลบับา้น 

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมอาจปรบัให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมไดต้ามบรบิทของแตล่ะโรงเรียน

         เดก็แปรงฟ�น/อาบน�า โดยยืนรอคิวเข้าห้องน�า
แบบเว้นระยะห่างตามจุดที�ติดสัญลกัษณ์ไว้ เปลี�ยนชุด
นอนเตรยีมตัวนอนกลางวัน ครูจัดที�นอนให้เดก็เว้น
ระยะห่าง ไมใ่ห้ศีรษะอยูใ่กล้กัน และแยกอุปกรณ์
เครื�องใชเ้ป�นของส่วนตัว ไม่ใชร้ว่มกัน

         เด็กพับ เก็บที�นอนเข้าที� เก็บของใชส่้วนตัว 
จากนั�นครูพาเด็กล้างหน้า เตรยีมตวัรบัประทานอาหารว่าง
โดยให้เด็กยนืรอคิวการเข้าห้องน�าแบบเว้นระยะห่างตาม
จุดที�ติดสัญลกัษณ์ไว้

        ครูจดัเกมการศึกษาที�สามารถทําความสะอาดได้ เชน่ บัตรภาพ
เคลือบพลาสติก และจัดพื�นที�ให้เด็กทํากิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง    
 ไมสั่มผสัตัวกัน เมื�อเด็กทํากิจกรรมเสรจ็ ให้นําไปวางที�จุดรอ
ทําความสะอาด หากให้เด็กนําเกมการศึกษากลบัไปเล่นที�บ้านให้นําใส่  
ถงุซปิล็อค เพื�อสะดวกในการทําความสะอาด 

        เดก็รบัประทานอาหารกลางวัน โดยครูจัดพื�นที�
ให้เด็กนั�งแบบเวน้ระยะห่าง ดูแลไม่ให้เด็กหยบิจับภาชนะ
ของเพื�อน และไมพู่ดคุยกันขณะเคี�ยวอาหาร ให้เด็กดื�มน�า
จากแก้วหรอืกระติกน�าส่วนตัว

          ครูจัดให้เดก็ดื�มนมกล่องแทนการดื�มนมจากแกว้ อาหารว่างประเภทขนม
หรอืผลไมจั้ดใส่ภาชนะแยกเป�นรายบคุคล จดัให้เดก็นั�งเวน้ระยะห่าง ดแูลเดก็
ไมใ่ห้พดูคุยขณะเคี�ยวอาหาร ให้ดื�มน�าจากแก้วน�าหรอืกระตกิน�าส่วนตัว หลังรบั
ประทานอาหารวา่งเสรจ็แล้ว พาเดก็ล้างมือดว้ยสบูแ่ละน�าหรอืเจลแอลกอฮอล์

12.00 - 14.00 น.
นอนพักผ่อน

เก็บที�นอน ลา้งหน้า 
14.00 - 14.20 น.

14.30-14.50 น.
เกมการศึกษา

เตรียมตวักลับบ้าน

14.20 – 14.30 น.   
พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 – 15.00 น.   
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11.30-12.00 น.
พักรบัประทานอาหารกลางวัน



เตรยีมเครื�องเคาะจงัหวะให้เดก็แต่ละคน
ครูอาจให้เวยีนทํากิจกรรมจนครบเด็กทกุคนในห้อง
จัดให้ยนืเวน้ระยะห่าง โดยอาจยนืสลบัฟ�นปลา 
สรา้งขอ้ตกลงกับเดก็วา่ หากครูรอ้งเพลงหรอืเป�ดเพลง

1.
2.
3.
4.
      ให้เดก็ชมูอืเหนือศรษีะแลว้ย�าเทา้หรอืออกทา่ทางอสิระ        
      เมื�อป�ดเพลง ให้เดก็ทําจงัหวะแทนเสียงเพลง

              การจัดประสบการณ์สําหรบัเด็กอนบุาล ครูเป�นผูส่้งเสรมิพหุป�ญญาและให้ความชว่ยเหลือในการดําเนิน
กิจกรรม ปรบัให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และสามารถจัดไดห้ลายรูปแบบ การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น
ในวถิชีวิีตใหม่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมในชั�นเรยีน ทําให้ครูต้องปรบัรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ และระดบัความรุนแรงของการแพรร่ะบาดของโรคให้เหมาะสมกับบรบิทโรงเรยีน โดยคํานึงถึงหลัก   
 ในการปฏิบัติดา้นสุขอนามัย ครูอาจปรบัรูปแบบกิจกรรมประจําวัน ดังตัวอยา่งตอ่นี�

              กจิกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ เป�นกจิกรรมที�จดัให้เด็กได้เคลื�อนไหวส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกาย
อย่างอิสระตามจงัหวะ โดยใชเ้สียงเพลง คําคล้องจอง เครื�องเคาะจงัหวะ และอุปกรณ์อื�น ๆ มาประกอบ
การเคลื�อนไหว เพื�อส่งเสรมิให้เด็กเกดิจินตนาการความคิดสรา้งสรรค์

สรา้งข้อตกลงกบัเด็ก เรื�องการสวมใส่หน้ากากอนามยัและการไม่สัมผสัตวักนัระหวา่งทาํกิจกรรม
เริ�มกิจกรรมจากการเคลื�อนไหวที�เป�นอิสระ และมวิีธกีารที�ไมยุ่ง่ยากมากนัก เชน่ ให้เด็กเคลื�อนไหว
กระจายอยูภ่ายในห้องที�อากาศถา่ยเทหรอืพื�นที�โลง่ จัดให้เด็กเว้นระยะห่าง และให้เคลื�อนไหวไปตาม
ธรรมชาตขิองเด็ก
ปรบัใชวั้สดุที�อยูใ่กล้ตวัเด็กเพื�อประกอบการเคลื�อนไหวและจงัหวะ ให้เป�นของที�ทาํความสะอาดได้
ทนัทหีลงัเสรจ็กิจกรรม เชน่ ของเลน่ที�ทาํจากพลาสตกิ เป�นตน้ หรอือาจใชวั้สดเุหลือใช ้เมื�อทาํ
กจิกรรมเสรจ็แล้วสามารถนําไปทิ�งได้ทนัท ีเชน่ กระดาษหนังสือพิมพ์ เศษผา้ เชอืก เป�นตน้
ส่งเสรมิพหุป�ญญาโดยเป�ดโอกาสให้เด็กคิดหาวธิเีคลื�อนไหวอยู่กับที� เคลื�อนไหวเคลื�อนที� และ
เคลื�อนไหวประกอบอุปกรณ์ เป�นรายบคุคล เป�นคู่ เป�นกลุม่ และเน้นย�าเรื�องการไมสั่มผสัตวักนั

การจัดกิจกรรมบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
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กิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ

แนวทางการจัดกิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ

ครูสามารถจัดกิจกรรมตามตัวอย่างต่อไปนี�
กจิกรรมเตน้-เคาะตามจังหวะ1.



กิจกรรมเคลื�อนไหวประกอบเพลง3.

กจิกรรมเคลื�อนไหวตามข้อตกลง2.
แบ่งเด็กเป�นกลุม่ย่อยกลุม่ละ 4-6 คน และจดัให้เด็ก 
 แตล่ะคนเว้นระยะห่างกันคนละสองชว่งแขน โดยให้เดก็
กําหนดระยะห่างด้วยการกางแขนบนิเหมือนเครื�องบนิ
สรา้งข้อตกลงกบัเด็กว่า หากครู

1.

2.
ปรบมอื 1 ครั�ง ให้เด็กกลุม่ที� 1 กระโดด
ปรบมอื 2 ครั�ง ให้เดก็กลุม่ที� 2 กระโดด
ปรบมอื 3 ครั�ง ให้เดก็กลุม่ที� 3 กระโดด
ปรบมอื 4 ครั�ง ให้เด็กกลุ่มที� 4 กระโดด 

อาจเปลี�ยนจากการปรบมอื เป�นการเคาะจังหวะจาก
อุปกรณ์ในห้องเรยีนที�มีอยู ่และอาจเวียนกลุม่ หรอืสลับข้อ
ตกลง เชน่ เปลี�ยนจํานวนการกระโดด หรอืเปลี�ยนจาก
การกระโดด เป�นทาํทา่ทางเลียนแบบสัตว์ชนิดตา่ง ๆ
เป�นตน้

   3. หลังจากเสรจ็กิจกรรมให้เด็กนั�งลง ยังรกัษาการเว้น
      ระยะห่างและให้เด็กหายใจเข้า - ออกลึก ๆ เพื�อผอ่นคลาย

 ครูแจกรบิบิ�นผา้คละสี โดยอธบิายและสรา้งข้อตกลง ดงันี�              
- เมื�อครูเป�ดเพลงบรรเลงให้เดก็ ๆ เคลื�อนไหวทา่ทาง        

1.

        อยา่งอิสระตามจนิตนาการและสรา้งสรรค์ 
        โดยคิดทา่ทางอยา่งหลากหลาย มรีะดบั ทศิทาง 
        ตามทว่งทํานองของเพลง 
      - เมื�อไดย้นิสัญญาณ “หยดุ” ให้เดก็เข้ากลุม่ตามสีของรบิบิ�น
   2. ให้เดก็ในกลุม่อาสาผลัดกนัเป�นผูนํ้าและผูต้าม เคลื�อนไหว
       ทา่ทางประกอบเสียงเพลงบรรเลงพรอ้มรบิบิ�น ไปรอบ ๆ
       เดก็ที�เหลือของแตล่ะกลุม่ทําทา่ทางตามผูนํ้าของกลุม่ตน
   3. เมื�อได้ยนิสัญญาณให้จงัหวะ (กลอง/กรบั/ฉิ�ง ฯลฯ) ดงัขึ�น 1 ครั�ง
       ให้เปลี�ยนผูนํ้าคนใหม่ทําทา่ทางอสิระตาม ทว่งทํานอง
       เพลงบรรเลงโดยคิดทา่ทางไมซ่�ากับผูนํ้าคนเดมิ 
       ทําจนครบหมดทกุคน 
      

หมายเหต ุ: เพลงบรรเลงที�เป�ดต้องมทีว่งทาํนอง ความยาวของเพลงมีความต่อเนื�องกัน
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เตรยีมสื�อกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ไม่ว่าจะเป�นสื�อของจรงิที�อยู่ใกลต้ัว สื�อที�จําลองขึ�น และสื�อ
ประเภทภาพ หากเป�นไปได้ควรจัดเตรยีมให้ครบจํานวนเดก็รายบุคคลหรอืรายกลุ่มย่อย งดการใช้
หมนุเวียน และเน้นวัสดุที�ทําความสะอาดได้งา่ย เมื�อเด็กใชท้ํากิจกรรมเสรจ็แล้วควรนําไปทาํความ
สะอาด

          กิจกรรมเสรมิประสบการณ์เป�นกจิกรรมที�มุง่เน้นให้เด็กได้พัฒนาทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะการฟ�ง การพดู
การสังเกต การคิดแกป้�ญหา การใชเ้หตุผล และปฏิบัติการทดลอง โดยส่งเสรมิพหุป�ญญาการฝ�กปฏบัิตริว่มกนั และ
การทํางานเป�นกลุม่ ทั�งกลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ ่เพื�อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัเรื�องที�ได้เรยีนรูแ้ละเมื�อเดก็
เกดิการเรยีนรูต้ามกระบวนการจะทําให้เด็กเกดิความรูค้วามเข้าใจในเนื�อหานั�น ๆ ด้วยตนเอง

เน้นการเสรมิประสบการณ์ เพื�อส่งเสรมิพหุป�ญญาโดยการพูดคุยอภปิรายรว่มกันรอ้งเพลง อา่นนิทาน
เลา่เรื�อง ทายคํา แสดงละครและสถานการณ์จําลองเกี�ยวกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อโรค 

     การปฏบิัตตินแบบวถิีชวิีตใหม่ (ครูสามารถศึกษาตวัอย่างหนังสือนิทานจากภาคผนวก)     

ชว่งระยะเวลาที�จดักจิกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของกจิกรรม
เชน่ งดกจิกรรมการศึกษานอกสถานที�แตอ่าจปรบัเป�นการเดินสํารวจบรเิวณโรงเรยีนแทน เป�นตน้

สรา้งข้อตกลงรว่มกนัก่อนทํากิจกรรม เชน่ สวมหน้ากากอนามัย ระมดัระวงัการแตะตัว และหลีกเลี�ยง
การสัมผสัรา่งกาย ทําความสะอาด (ลา้งมือ ล้างอุปกรณ์)

จดัให้เด็กนั�งเวน้ระยะห่าง อาจจดัให้นั�งเป�นครึ�งวงกลม 
      หรอืนั�งสลับฟ�นปลา ในกรอบพื�นที�ของตนเอง

จัดกิจกรรมประกอบอาหาร การเพาะปลกู ควรคํานึงถึงความสะอาดตามหลักสขุอนามัยด้วยการสวม
หน้ากากอนามัย หลีกเลี�ยงการสัมผสัตัวกัน

หลีกเลี�ยงการจดักิจกรรมที�ต้องเชญิบคุคลจากภายนอกเข้ามาให้ความรูแ้ทนครู หรอืหากจําเป�นควรจัดให้มี
การตรวจสอบและคัดกรองดา้นสขุอนามัยกอ่น

กจิกรรมเสริมประสบการณ์

แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
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 จดักลุ่มเดก็ กลุม่ละไมเ่กิน 3-4 คน 
 เตรยีมขนมป�งให้กลุม่ละ 2 แผน่ (สามารถปรบัตามความเหมาะสม)
 เดก็ทดลองจับขนมป�งแผน่ที� 1 ขณะที�ยงัไมไ่ดล้้างมอื แล้วนําขนมป�ง      
 ใส่ถงุพลาสติกใส หรอืถงุซปิลอ็คแบบใสเก็บไว้สังเกตการเปลี�ยนแปลง

1.
2.
3.

ครูอาจเพิ�มขนมป�งตวัอย่าง ด้วยการทดลองให้เด็กจบัขนมป�งหลงัจากลา้งมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรอื
มือที�จบับนพื�นผวิอื�นที�ยังไม่ได้ทาํความสะอาดไปจบับนขนมป�ง นําไปใส่ในถงุพลาสตกิ แลว้ชกัชวนให้
เด็กสังเกตการเปลี�ยนแปลง
หลังจากเสรจ็กิจกรรม ครูควรย้ายถงุขนมป�งไปวางที�มมุวิทยาศาสตร ์เพื�อให้เดก็สังเกตและบันทกึ    
 การเปลี�ยนแปลงของขนมป�งในแตล่ะวนั

หมายเหตุ : 

ครูสามารถนําเรื�องสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อโควดิ - 19 ไปจัดกิจกรรม 
โดยบรูณาการกับหน่วยการจัดประสบการณ์ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี�

กิจกรรมล้างมือให้สะอาดปราศจากเชื�อโรค
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4. เด็กล้างมือดว้ยสบู่และล้างน�าให้สะอาดและเชด็มอืให้แห้งแล้วจบัขนมป�ง
แผน่ที� 2 แลว้นําขนมป�งใส่ถงุพลาสติกใส หรอืถงุซปิล็อคแบบใสเกบ็ไว ้ 
 สังเกตการเปลี�ยนแปลง
5. เด็กสังเกตและบนัทกึการเปลี�ยนแปลงของขนมป�งทั�ง 2 แผน่ทกุวนั 
เมื�อผา่นไปครบ 2 สัปดาห์ ครูและเดก็อภปิรายผลการทดลอง และสรุป        
 การเรยีนรูร้ว่มกนั



          กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ เป�นกจิกรรมที�มุง่พัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ การรบัรูเ้กี�ยวกบัความงาม
และส่งเสรมิกระตุน้ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรูสึ้ก ความคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์ และจนิตนาการ 
เพื�อส่งเสรมิพหุป�ญญา โดยใชกิ้จกรรมศิลปะ เชน่ การวาดภาพ ระบายสี การป�� น การพิมพ์ภาพ การพับ 
การฉีก ตดั ปะ ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จัดเตรยีมพื�นที�ให้พรอ้มก่อนทํากิจกรรมแบบเว้นระยะห่างมุง่เน้นจัดอุปกรณ์
เป�นรายบุคคลมากขึ�น เพื�อหลีกเลี�ยงการใชอุ้ปกรณ์ที�ต้องสัมผสัรว่มกัน เชน่ 

      สีตา่ง ๆ พู่กัน ดินน�ามัน เป�นต้น หรอืให้เด็กนําชุดอุปกรณ์ไปทําในพื�นที�ของ
      ตนเอง  

จัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์โดยอาจจัดไปพรอ้มกับกิจกรรมการเล่นตามมมุ โดยให้เดก็เลือกทาํ
กิจกรรมเอง และเป�นการกระจายเดก็ได้ทั�งห้อง มีการเวน้ระยะห่าง ลดความแออัดได ้และหมุนเวียน
เด็กให้ทํากิจกรรมครบทกุคน

สรา้งข้อตกลงเมื�อมีการเปลี�ยนและหมนุเวียนทํากิจกรรมกับเด็กให้ชดัเจน  หากกิจกรรมใด
      มีเพื�อนครบจํานวนที�กําหนดแล้วให้คอยจนกวา่จะมีที�วา่ง หรอืให้ทาํกจิกรรรมอื�นก่อน จัดกิจกรรม
      เป�นกลุ่มย่อยไมเ่กนิกลุม่ละ 3-4 คนและควรเปลี�ยนอุปกรณ์ที�สัมผสัรว่มกัน เชน่
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       กิจกรรมที�ใชว้สัดแุละอุปกรณ์
เป�นรายบุคคล เชน่ การเป�าสี การป�� น
การพับ การฉีก ตัด  ปะ การประดิษฐ์
จากเศษวสัดตุ่าง ๆ การรอ้ย และ  
 การสาน อาจเป�นวสัดทุอ้งถิ�นที�ผา่น
การทําความสะอาดแลว้นําชิ�นงาน  
 ไปจัดแสดง ควรให้เดก็ชว่ยทํา   
 ความสะอาด และล้างมอืให้สะอาด  
 ทกุครั�ง

     กิจกรรมที�ใชว้สัดอุุปกรณ์ใหมค่รูแนะนํา
วธิกีารใช ้วธิกีารทาํความสะอาดและเก็บ 
 เข้าที�เมื�อทาํงานเสรจ็หรอืหมดเวลา       
 ควรเตือนให้เด็กเก็บวสัดอุุปกรณ์เครื�องมอื
เครื�องใชใ้นจดุเตรยีมทําความสะอาดหรอื
ให้เดก็นําไปทําความสะอาดและเกบ็เข้าที�
ดว้ยตนเอง

           กิจกรรมที�ต้องใชอุ้ปกรณ์รว่มกันหรอื
อุปกรณ์หมนุเวยีน การวาดภาพและระบายสี
อุปกรณ์บางอยา่งอาจขอความรว่มมอืจาก      
 ผูป้กครองให้เดก็สามารถนําของส่วนตัวมาใช้
ทํากิจกรรมได้ เชน่ สีเทยีนแทง่ใหญ ่สีไม ้     
 สีชอลก์ สีน�า พู่กันขนาดใหญ ่กระดาษ       
 เสื�อคลมุกันเป�� อน หรอืครูอาจจัดเตรยีมไว้ 
 เป�นชดุรายบุคคลเมื�อทํากิจกรรมเสรจ็ให้เดก็
นําไปทําความสะอาดหรอืนําไปวางที�จุดรอ
ทําความสะอาด
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แนะนําวสัด ุอุปกรณ์ และข้อตกลงในการใช้
ให้เดก็จบัคู่อยา่งอิสระ
ให้เดก็วาดภาพรว่มกันโดยใชสี้ของตนเอง เลือกสีตามใจชอบ ให้เดก็คนแรกเริ�มวาดภาพ
เดก็อกีคนมาตอ่เตมิ สลบักันต่อเตมิจนเป�นผลงานที�สําเรจ็
เดก็รว่มกันเลา่เรื�องเกี�ยวกับภาพที�วาด 

1.
2.
3.

4.

กระดาษวาดเขยีนแผน่ใหญ่
สีเทยีนรายบุคคล

1.
2.

3. กระดาษปะ

1. กระดาษจากลังกระดาษเหลือใชห้รอืกระดาษแข็ง ตัดขนาดความกวา้งเทา่ที�เดก็นั�งได้
2. สีไม ้หรอื สีเทยีน 

    นําชิ�นงานไปเล่นในกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งได้

1. เตรยีมวสัด ุอุปกรณ์และแนะนําวธิกีาร
2. สรา้งขอ้ตกลง และให้เดก็ออกแบบชิ�นงาน
3. เดก็ระบายสีตกแต่งกระดาษตามจนิตนาการเพื�อนํามา
    เป�นที�นั�งเวน้ระยะห่าง เป�นเขตแดนของตนเอง สามารถ

กิจกรรมวาดภาพระบายสี

อุปกรณ์

ขั�นตอนการทํากิจกรรม

กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุ

อุปกรณ์

ขั�นตอนการทํากิจกรรม

1.

2.
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ครูสามารถจัดกิจกรรมตามตวัอย่างตอ่ไปนี�
"อ่านใจด้วยภาพ" 



 ครูให้เด็กเลอืกเล่นตามมุมอย่างอิสระ แต่ควรหมั�นสังเกตในเรื�องของการใส่หน้ากากอนามัย การเล่น
      ของเล่นรว่มกนั การนําของเล่นเข้าปาก จํานวนความหนาแน่นของเด็กในมมุเลน่ และการปฏบิัตติน
      ตามข้อตกลงเรื�องสุขอนามยัระหวา่งทาํกจิกรรมภายในห้องเรยีน ซึ�งครูควรเข้าไปดแูลพูดคุย กระตุ้น
      ให้เดก็เปลี�ยนมุมการเล่น 

         กิจกรรมการเลน่ตามมุม เป�นกจิกรรมที�เป�ดโอกาสให้เดก็ไดเ้ล่นกับสื�อและเครื�องเล่นอยา่งอิสระ 
ตามมมุเลน่ หรอื มมุประสบการณ์ ซึ�งพื�นที�หรอืมมุต่าง ๆ เหลา่นี�  เดก็มโีอกาสเลือกเลน่ไดอ้ยา่งเสรตีามความสนใจ
และความต้องการของเดก็ ทั�งชว่ยให้เดก็ไดส้ะทอ้นคิด นําเสนอดว้ยตนเอง การเลน่ตามมุมเป�นการชว่ย
ส่งเสรมิพหุป�ญญา เชน่ มมุหนังสือ ส่งเสรมิดา้นภาษา มมุบล็อก ส่งเสรมิดา้นคณิตศาสตร ์มติสัิมพันธ ์ฯลฯ

ครูจัดตะกรา้ของเล่นโดยนําของเล่นแต่ละมุมกจิกรรมมาใส่รวมไว้ในตะกรา้
เดียวกัน เป�นของเล่นที�หลากหลาย ให้เด็กสามารถหยิบไปเล่นในที�ของตนเอง
หรอืนําไปเลน่รว่มกันกับเพื�อนในกลุ่มย่อยของตนเอง   หากสามารถทําได้
ควรจัดเตรยีมของเล่นตามมมุ ให้เพียงพอกับจํานวนเด็กในห้อง

จัดมมุสําหรบัเก็บของเลน่ที�เด็กเล่นเสรจ็แล้ว และสรา้งขอ้ตกลงรว่มกันเรื�องการเก็บของเล่น
หลังการทํากจิกรรม โดยครูควรอธบิายให้เดก็เขา้ใจวา่ทาํไมถึงตอ้งนําของเลน่มาทําความสะอาด  
หลังจากเสรจ็กิจกรรมทกุครั�ง เน้นย�าเดก็ทกุครั�งว่าเมื�อหมดเวลา ทาํกจิกรรมแล้วให้เด็กนําของ
เล่นที�ตอ้งทําความสะอาดไปวางที�จดุเตรยีมทําความสะอาด ถ้าหากไม่สามารถทําไดใ้ห้เด็กวางไว้
ที�มุมเดมิแล้วจึงนํามาทําความสะอาด หรอืปรบัเปลี�ยนสื�อในมุมเล่นใหม่

กจิกรรมการเล่นตามมุม

แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม

ให้เดก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรม
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กรณีที�เด็กมจํีานวนมาก ครูอาจเกิดความกังวลใจและต้องใส่ใจในเรื�องของ
การรกัษาระยะห่างในขณะที�พื�นที�ในห้องเรยีนนั�นมอียู่อย่างจํากดั ดังนั�น  
 การจํากัดจํานวนคนเพื�อลดความหนาแน่นและรกัษาการเว้นระยะห่างอาจ
ทําได้โดยจดักิจกรรมคู่ขนานไปกับกิจกรรมอื�น

จดัให้มี ผา้คลมุ หรอืวสัดทุี�โรงเรยีนม ีคลมุป�องกันการสัมผสัตามมุมเล่นในห้องเรยีน
ก่อนเป�ดมมุให้เด็กเล่น หรอืปรบัเปลี�ยนของเล่นตามมุม เน้นที�มวีัสดทุี�ไม่เป�นแหล่งสะสม
ของเชื�อโรคและเป�นพื�นผวิที�สามารถนํามาทาํความสะอาดได้งา่ย



เน้นของเล่นที�หลากหลายและนํามาเชด็หรอืลา้ง
ทําความสะอาดได้งา่ย แห้งเรว็ เชน่ ชุดเครื�องครวั
ของใชใ้นบา้น  เครื�องแต่งบ้านจําลอง อุปกรณ์สื�อสาร
เป�นต้น ควรทําความสะอาดทกุครั�งที�เสรจ็กิจกรรม 
นําบตัรภาพถ่ายและรายการอาหารเคลอืบพลาสติกใส
และหลกีเลี�ยงสิ�งของที�เป�นผา้ไปกอ่น 

หากทําไดค้วรจัดแบง่บลอ็กแบบต่าง ๆ ใส่ตะกรา้
หรอืกระจาดให้เพียงพอตอ่จํานวนเด็กในห้อง     
 เพื�อที�เดก็สามารถเลือกหยิบเลน่และจัดเกบ็ได้
สําหรบัไม้บล็อกหรอืแทง่ไม้ เมื�อทําความสะอาดแล้ว
ต้องผึ�งให้แห้งสนิทก่อนนํามาให้เดก็เล่น

    

ควรเตรยีมหนังสือนิทานให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของเด็กในห้องและหมุนเวียนเปลี�ยนเรื�องใหม่อยูเ่สมอ
หลีกเลี�ยงให้เด็กใชห้นังสือรว่มกนั และเชด็ทําความ
สะอาดหลังเสรจ็กิจกรรม หรอืจัดพื�นที�มุมอา่นเป�น
พื�นที�ส่วนตัวที�มีขอบเขตชดัเจน มีการเว้นระยะห่าง

ทําความสะอาดของเลน่ในมมุทกุวัน เชด็กล่องและ
ขวดผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ล้างผลไม้ ผกัจําลองแลว้นําไป
ผึ�งให้แห้ง ฯลฯ 
หากมีป�ายชื�อรา้น ป�ายชื�อผลไม้-ผกัจําลอง ควรนํามา
เคลอืบพลาสติกใสเพื�อให้งา่ยตอ่การดูแลรกัษา

ครูสามารถจัดกจิกรรมตามตวัอย่างตอ่ไปนี�

ผลงานของหนู

มุมบ้าน มุมร้านค้า

มุมบล็อก มุมหนังสือ
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จํากดัจํานวนเด็กในการเล่นกลางแจง้ โดยการเหลื�อมเวลากันในแต่ละห้อง และหากยงัมจํีานวนเด็กแออดั       
 อาจลดเวลาหรอืลดจํานวนครั�งต่อหนึ�งสัปดาห์โดยไมต้่องจดัให้เดก็ลงเลน่ทกุวนั

เดก็และครูรว่มกันสรา้งขอ้ตกลงในการเล่นกลางแจ้ง โดยให้เดก็ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน�า หรอืเจลแอลกอฮอล์
ทําความสะอาดมือ จากนั�นให้ถอดหน้ากากอนามยัไปแขวนไว้ในจุดที�ครูเตรยีมไวก่้อนการเล่น 

จัดเครื�องเล่น อุปกรณ์การเลน่ ให้มกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

เกมการละเล่นที�จัดให้เดก็เล่น ควรพิจารณาเกมการละเล่นที�มรีะยะห่าง ไมทํ่าให้เด็กใกล้ชดิหรอืสัมผสัรา่งกายกัน

ขณะเดก็เล่นครูต้องคอยดแูลเรื�องความปลอดภยั สุขอนามยัและการสัมผสัรา่งกายกันของเดก็

เมื�อหมดเวลาให้เดก็เกบ็ของใชห้รอืของเล่นให้เรยีบรอ้ย และลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน�า หรอืเจลแอลกอฮอล ์    
 ทาํความสะอาดมอื แล้วจงึสวมหน้ากากอนามยั

ทําความสะอาดเครื�องเล่นและอุปกรณ์การเลน่ดว้ยน�ายาทาํความสะอาดกอ่นให้ผูเ้ล่นกลุม่ตอ่ไปมาเลน่ต่อ        
 หากของเลน่ที�ทําความสะอาดยาก อาจงดของเล่นเหล่านี� เพื�อป�องกนัการสะสมของเชื�อโรค

          กจิกรรมการเลน่กลางแจ้ง เป�นกิจกรรมที�จดัให้เดก็ได้ออกไปนอกห้องเรยีนไปสู่สนามเด็กเลน่ ทั�งที�บรเิวณ
กลางแจง้และในรม่ เพื�อส่งเสรมิพหุป�ญญาเป�ดโอกาสให้เดก็เคลื�อนไหวรา่งกาย ออกกําลังและแสดงออกอย่างอสิระ
โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตล่ะคนเป�นหลกั ซึ�งกจิกรรมการเลน่กลางแจง้ที�โรงเรยีนจดัให้กบั
เด็กอนบุาล เชน่ การเลน่เครื�องเลน่สนาม เกมการละเลน่ตา่ง ๆ เป�นตน้

กจิกรรมการเลน่กลางแจง้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
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ก่อนให้เดก็เล่นเครื�องเล่นสนาม ครูพิจารณาถงึความเหมาะสมว่าควรให้เดก็ถอดหน้ากากผา้หรอื
หน้ากากอนามยัหรอืไม่ เพื�อให้เดก็ทาํกจิกรรมแล้วสามารถหายใจได้สะดวก และสรา้งขอ้ตกลง
รว่มกันในการเลน่เครื�องเล่นสนาม 
ระหวา่งที�เดก็เลน่ครูหมั�นดแูล สังเกต เน้นย�าให้เดก็ไมสั่มผสัรา่งกายกนั และไม่เอามอืสัมผสั
บรเิวณใบหน้า และดแูลเรื�องการเวน้ระยะห่าง
หลังจากเล่นเสรจ็ครูพาเด็กล้างมอืดว้ยสบู่และน�า หรอืเจลแอลกอฮอล ์แล้วจึงให้เดก็หยบิ
หน้ากากมาสวมใส่

2. การเลน่เครื�องเล่นสนาม
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การเล่นอิสระ1.  นํากล่อง วสัดุเหลอืใช ้วัสดธุรรมชาต ิมาประดิษฐเ์ป�นสื�อ
ประกอบการทาํกิจกรรมเพื�อกําหนดเขตพื�นที� และระยะห่าง
ของเดก็

1.

2. ให้เดก็เคลื�อนไหวอสิระโดยใชสื้�อที�ประดิษฐ์
    (ยานพาหนะ สัตว์ตา่งๆ  เป�นต้น)
3. ปรบัเวลาให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกบัการเล่นของเดก็
    และพื�นที�

ครูสามารถจัดกจิกรรมตามตวัอย่างตอ่ไปนี�



ควรเตรยีมเกมการศึกษาให้เพียงพอต่อจํานวนเดก็ และจัดให้เล่นเป�นรายบคุคลโดยเด็กสามารถหยิบ
แล้วนํามาเล่นในพื�นที�ของตนเอง 

ในกรณีที�ให้เด็กนําเกมการศึกษากลบัไปเลน่กับผูป้กครองที�บ้าน 
      จะต้องใส่เกมการศึกษาในกล่องหรอืถุงซปิล็อค

        กิจกรรมเกมการศึกษา เป�นกจิกรรมที�ชว่ยพัฒนาสตปิ�ญญา  ให้เด็กเกดิการเรยีนรูจ้ากการสังเกต การคิด
หาเหตผุล และเกดิความคิดรวบยอด เกี�ยวกบัสี รูปรา่ง จํานวน ประเภท  มีกฎเกณฑ์กติกางา่ย ๆ เด็กสามารถ
เลน่คนเดียวหรอืเล่นเป�นกลุ่มได ้ชว่ยส่งเสรมิพหุป�ญญา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร ์ภาษา และมิตสัิมพันธ์

คํานึงถึงความสะอาดของตัวแผน่วสัดขุองสื�อที�นํามาจัดกจิกรรมเกมการศึกษา ควรเคลือบพลาสติกที�บัตรภาพ
ทําให้เกดิความคงทนและสามารถนํามาทําความสะอาดทกุครั�งหลังเสรจ็กิจกรรม หรอืจัดใส่ถุงซปิล็อคไวเ้ป�นชุด

ตวัอย่างเกมการศึกษาที�นําเสนอดังตอ่ไปนี�  
ครูสามารถปรับเกมการศึกษาให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของช่วงวัยเด็กในชั�นเรียน

เกมจบัคู่ภาพและเงา , เกมจับคู่ภาพที�สัมพันธก์นั

กจิกรรมเกมการศึกษา

เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมโิน)

เกมจัดหมวดหมู่

เกมศึกษารายละเอยีดของภาพ (ลอตโต)

เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ ์(เมตริกเกม)

เกมพื�นฐานการบวก

แนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

ครูสามารถจัดเกมการศึกษาตามตวัอย่างตอ่ไปนี�

เกมภาพตดัตอ่

เกมเรยีงลาํดบัขนาด , เกมเรียงลําดับเหตกุารณ์
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จุดประสงค์
ขั�นตอนการทาํกจิกรรม

ฝ�กสังเกตรูปรา่ง สิ�งที�เหมือนกันหรอืแตกต่างกัน 

1.ครูเตรยีมแผน่ภาพกิจกรรม นําภาพมาจัดวาง
2.เดก็สังเกตแผน่ภาพ
3.เดก็จบัคู่ภาพกับเงามาวางเรยีงกันเป�นคู่ ๆ

ในกรณีที�ไมมี่เครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบูรณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเดก็โดยพิจารณาชว่งการมองของเดก็วา่เดก็จะสามารถกวาด
สายตามองทกุคู่ที�จัดเรยีงไวแ้ล้ว โดยไม่ต้องชะเงอ้ดูหรอืลกุขึ�นยนืดู

หมายเหตุ : 

 เกมจับคู่ภาพและเงา  
25

สื�อตน้แบบ  เกมจับคู่ภาพและเงา  



สื�อตน้แบบ เกมจับคู่ภาพที�สัมพันธ์กัน

26

จุดประสงค์
ขั�นตอนการทาํกจิกรรม

ฝ�กสังเกตรูปรา่ง สิ�งที�เหมือนกันหรอืแตกต่างกัน 

1.ครูเตรยีมแผน่ภาพกิจกรรม นําภาพมาจดัวาง
2.ให้เดก็สังเกต
3.ให้เดก็จับคู่ภาพที�สัมพันธกั์น

ในกรณีที�ไมมี่เครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบูรณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเดก็โดยพิจารณาชว่งการมองของเดก็วา่เดก็จะสามารถกวาด
สายตามองทกุคู่ที�จัดเรยีงไวแ้ล้ว โดยไม่ต้องชะเงอ้ดูหรอืลกุขึ�นยนืดู

หมายเหตุ : 

 เกมจับคู่ภาพที�สัมพันธ์กัน



ครูเตรยีมแผน่ภาพกิจกรรม นําภาพมาจดัวาง
นําแผน่ภาพมาวางคละปนกนั แลว้ให้เดก็จัดภาพ

1.
2.

เกมภาพตดัตอ่
จุดประสงค์

ขั�นตอนการทาํกจิกรรม

ฝ�กการสังเกตรายละเอยีดของภาพที�เหมอืนกันหรอืต่างกัน ฝ�กประสาทสัมพันธร์ะหวา่งมือกับตา
พัฒนาดา้นอารมณ์ สังคม หากเล่นรว่มกับผูอ้ื�น

สื�อตน้แบบ เกมภาพตดัตอ่
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ในกรณีที�ไม่มีเครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบรูณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวยัของเดก็โดยพิจารณาชว่งการมองของเด็กวา่เดก็จะสามารถกวาด
สายตามองทกุคู่ที�จัดเรยีงไวแ้ล้ว โดยไม่ต้องชะเงอ้ดูหรอืลกุขึ�นยนืดู

หมายเหต ุ: 



 ครูเตรยีมแผน่ภาพกิจกรรม นําภาพมาจัดวาง
 ให้เดก็แยกภาพออกเป�นพวก ๆ และเรยีงลําดบัขนาดจากใหญม่าหาเล็ก หรอืจากเล็กไปหาใหญ่

1.
2.

จุดประสงค์ ฝ�กการสังเกตความแตกต่างของรูปแบบ จําแนก และเปรยีบเทยีบขนาดใหญ่เล็กซึ�งเป�นพื�นฐาน
ทางคณิตศาสตรต่์อไป

 เกมเรียงลําดับขนาด

ขั�นตอนการทํากจิกรรม
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สื�อตน้แบบ เกมเรียงลําดับภาพขนาดเล็ก-ใหญ่

ในกรณีที�ไม่มเีครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบรูณ์ภาพเงาไมต้่องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวยัของเด็กโดยพิจารณาชว่งการมองของเดก็วา่เดก็จะสามารถกวาดสายตา
มองทกุคู่ที�จดัเรยีงไว้แล้ว 

หมายเหตุ : 



29

สื�อตน้แบบ เกมเรียงลําดับภาพขนาดเล็ก-ใหญ่
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สื�อตน้แบบ เกมเรียงลําดับเหตุการณ์ กิจวัตรในโรงเรียน

 ครูเตรยีมแผน่ภาพกจิกรรม นําภาพมาจดัวาง
 ให้เดก็แยกภาพออกเป�นพวก ๆ และเรยีงลําดบัเหตกุารณ์ที�เกิดขึ�นจากภาพ

1.
2.

จุดประสงค์

ขั�นตอนการทาํกจิกรรม

ในกรณีที�ไม่มีเครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบรูณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวยัของเดก็โดยพิจารณาชว่งการมองของเด็กวา่เดก็จะสามารถกวาด
สายตามองทกุคู่ที�จัดเรยีงไวแ้ล้ว โดยไมต้่องชะเงอ้ดูหรอืลกุขึ�นยนืดู

หมายเหต ุ: 

เกมเรียงลําดับเหตุการณ์
ฝ�กการสังเกตความแตกต่างของรูปแบบ จําแนก และเปรยีบเทยีบขนาดใหญเ่ล็กซึ�งเป�น
พื�นฐานทางคณิตศาสตรต่์อไป



ในกรณีที�ไมมี่เครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบรูณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเดก็โดยพิจารณาชว่งการมองของเดก็ว่าเด็กจะสามารถกวาด
สายตามองทกุคู่ที�จัดเรยีงไว้แล้ว โดยไม่ต้องชะเงอ้ดหูรอืลกุขึ�นยืนดู

หมายเหตุ : 

ครูกําหนดโจทย์ในเกมจดัหมวดหมู่
ครูเตรยีมแผน่ภาพกจิกรรม นํามาจัดวาง
ให้เดก็นําแผน่ภาพมาวางโดยจัดหมวดหมูภ่าพที�สามารถเขา้กันได้

1.
2.
3.

เกมจดัหมวดหมู่
จุดประสงค์
ขั�นตอนการทาํกจิกรรม

ฝ�กการสังเกต การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ 
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สื�อตน้แบบภาพหมวดหมูอุ่ปกรณ์ เกมจัดหมวดหมู่



 เตรยีมกระดาษแขง็ที�จะเป�นพื�นขนาด 25 x 15 ซม. จํานวน 1 แผน่ (ใชแ้ปะกับภาพใหญ)่ และ
กระดาษแขง็ขนาด 6 x 4 ซม. จํานวน 7 แผน่ (ใชแ้ปะกับภาพเล็ก)
 ผนึกภาพกบักระดาษแขง็ที�เตรยีมไวใ้นข้อ 1 โดย ภาพเล็กจะเป�นส่วนปลกียอ่ยของภาพใหญท่ี�
ต้องการให้เดก็ไดสั้งเกตและเรยีนรู ้ ภาพใหญ่ จะเป�นสิ�งที�ต้องการให้เดก็รูจ้กัรายละเอียดต่าง ๆ        
 ครูเตรยีมกิจกรรม 1 คน ต่อ 1 แผน่ พรอ้มอธบิายวธิกีารเลน่
 ให้เดก็ศึกษาภาพใหญ่กอ่นวา่ภาพนั�นคืออะไร มอีะไรบา้ง
 พิจารณาภาพเล็กวา่มภีาพใดบา้งที�เป�นภาพเหมอืนกับที�มใีนภาพใหญ่
 นําภาพเลก็ที�พิจารณาแล้วนั�นตามขอ้ 5 มาวางในชอ่ง         ซึ�งอยูใ่นภาพใหญต่ามที�กําหนด 

1.

2.

3.
4.
5.
6.

พิจารณาสื�อตน้แบบแล้วนําภาพเล็กมาวางในช่อง       ตามที�กําหนด 

เกมศึกษารายละเอยีดของภาพ (ลอตโต)
จุดประสงค์
ขั�นตอนการจดักจิกรรม

ฝ�กการสังเกตสิ�งที�เหมอืน หรอืแตกต่างกัน ส่งเสรมิการประสานสัมพันธร์ะหว่างมอืกับตา

เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)สื�อตน้แบบ

ภาพเล็ก
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ในกรณีที�ไม่มีเครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบรูณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวยัของเดก็โดยพิจารณาชว่งการมองของเด็กวา่เดก็จะสามารถกวาด
สายตามองทกุคู่ที�จัดเรยีงไวแ้ล้ว โดยไม่ต้องชะเงอ้ดูหรอืลกุขึ�นยนืดู

หมายเหต ุ: 



เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)สื�อตน้แบบ

ผลงานของหนู

ภาพใหญ่
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เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)
จดุประสงค์ ฝ�กการสังเกตสิ�งที�เหมอืน หรอืแตกต่างกัน ส่งเสรมิการประสานสัมพันธร์ะหว่างมอืกับตา

เตรยีมกระดาษแขง็ ขนาด 4 x 8 ซม. 
ครูเตรยีมภาพกิจกรรมผนึกภาพจะผนึกภาพบนกระดาษขนาด 4 X 8 ซม. ตามที�ภาพกําหนดไว้
ใชด้นิสอเขยีนหมายเลขภาพไวด้า้นหลัง เพื�อแสดงลําดบัการผนึกภาพ
ผนึกภาพที�กําหนดไวล้งในหมายเลขบนกระดาษที�เขยีนไว้
ให้เดก็เล่นต่อโดมโินจากภาพ โดยวางชิ�นแรกลง หาชิ�นอื�นที�เหมือนกนัมาตอ่ที�ปลายแถว ต่อออกไป

1.
2.
3.
4.
5.

     หรอืจะวางให้ตั�งฉากก็ได้

หมายเหต ุ:
ครูสามารถปรบัจํานวนภาพให้ยดืหยุน่ได้ตามความเหมาะสมของชว่งวยัของเด็กในชั�นเรยีน ให้จํานวน
ชิ�นที�เล่น และขนาดพอกับมือของผูเ้ล่น อาจเป�น 2 x 4 ซม. 3 x 6 ซม. 4 x 8 ซม. 5 x 10 ซม. เป�นต้น

เตรียมกระดาษสําหรับทําโดมิโน
ขนาด 4 x 8 ซม. 

ตวัอย่างการผนึกภาพ
สามารถผนึกบนกระดาษขนาด 4 x 8 ซม.ตามภาพที�กําหนดไว้

ควรผนึกให้หันไปในทิศทางเดียวกัน

จํานวน 25 ชิ�น

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

2 1 2 2 2 3 2 4 2 5

3 1 3 2 3 3 3 4 3 5

4 1 4 2 4 3 4 4 4 5

5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
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ขั�นตอนวิธีทาํสื�อ

แนะนําให้เดก็รูจั้กภาพสิ�งของและประโยชน์ของสิ�ง ๆ นั�น
ครูให้เดก็วางชิ�นส่วนใดชิ�นส่วนหนึ�งลงแล้วหาชิ�นอื�นที�มภีาพเหมอืนกันมาต่อที�ปลายด้านใดดา้นหนึ�ง
ตั�งฉากก็ได ้หากภาพที�นํามาต่อทั�งสองปลายเป�นภาพเหมือน อาจวางขวางให้เห็นแบ่งครึ�งอยูก่ลาง
เมื�อเล่นเสรจ็ให้เดก็นําเกมใส่กล่องทําความสะอาดให้เรยีบรอ้ย

1.
2.

3.

ขั�นตอนการทาํกจิกรรม



หมายเลข 1 หมายเลข 2

หมายเลข 4หมายเลข 3

หมายเลข 5

สื�อตน้แบบ เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)
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1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

36
สื�อตน้แบบ เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)



2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

37 สื�อตน้แบบ เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)



3 1

3 2

3 3

3 4

3 5

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

38สื�อตน้แบบ เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)



4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

39 สื�อตน้แบบ เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)



5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

40สื�อตน้แบบ เกมวางภาพตอ่ปลาย (โดมิโน)



 ครูวางแผน่ตารางลง แล้ววางบตัรภาพที�กําหนดไวบ้นตารางตามแนวตั�งและแนวนอน
 ให้เดก็นําบัตรภาพที�เหลือวางลงในตาราง โดยภาพนั�นมีความสัมพันธกั์บรูปรา่งและสี 

1.
2.

      เหมอืนภาพในแนวตั�งและแนวนอน
1.  การวางภาพแนวตั�งหรอืแนวนอนในแผน่หลัก (ตาราง) สามารถวางสลับกันได้ 
     เชน่ ภาพในแถวที� 1 วางเป�นแนวตั�ง ให้วางภาพในแถวที� 2 เป�นแนวนอน
2. ปรบัขนาดตารางให้เหมาะสมตามชว่งวยั อาจจะเป�น 3 x 3 ชอ่ง 4 x 4 ชอ่ง ก็ได้

จดุประสงค์ 1. ฝ�กสังเกตสิ�งที�เหมือน หรอืแตกต่างกัน สี รูปรา่ง 
2. ฝ�กเชื�อมโยงความสัมพันธ์

เกมจบัคู่แบบตารางสัมพันธ ์(เมตริกเกม)

วิธีเลน่

ภาพแผน่หลัก (ตาราง)
ขนาด 25 x 25 ซม.

ภาพที�กําหนดให้แนวตั�งหรอืแนวนอน

ตัวอยา่งภาพเกมที�เล่นเสรจ็แล้ว
(ภาพแนวนอน)

(ภาพแนวตั�ง)

1.

2.

หมายเหตุ

41

สื�อตน้แบบ เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม)



42สื�อตน้แบบ เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม)



เกมพื�นฐานการบวก ไมเ่กิน 5
จดุประสงค์

วิธเีล่น

ฝ�กพื�นฐานการบวก รูค่้าจํานวน

เดก็สังเกตภาพแผน่หลักและแผน่ยอ่ย แล้ววางภาพแผน่หลกัก่อนจึงหาแผน่ยอ่ย 2 แผน่
มาวางเขา้ชดุให้มจํีานวนรวมกัน เทา่กบัจํานวนในภาพแผน่หลัก

สื�อตน้แบบ เกมพื�นฐานการบวก ไม่เกิน 5

หมายเหตุ  กรณีที�ไม่มีเครื�องพิมพ์สี สามารถระบายสีเฉพาะภาพที�สมบรูณ์ภาพเงาไม่ต้องระบายสี
สามารถปรบัจํานวนสื�อต้นแบบไดต้ามความเหมาะสมกับชว่งวัยของเดก็

43



44

สื�อตน้แบบ เกมพื�นฐานการบวก ไม่เกิน 5



45

จํานวน 5 แผน่ จํานวน  6 แผน่ จํานวน  5 แผน่

จํานวน  3  แผน่ จํานวน  2  แผน่ จํานวน 1 แผน่

สื�อตน้แบบ เกมพื�นฐานการบวก ไม่เกิน 5



ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง การเป�ดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ

46



       เด็ก ๆ สามารถปลกูผกักินเองหรอืทํารว่มกับผูใ้หญ่ที�บ้าน 
โดยมีขั�นตอนไมซ่บัซอ้น ไมยุ่ง่ยาก และสามารถนําไปกินได้
อย่างปลอดภัย ทาํตามได้ 4 ขั�นตอน   

เรื�องย่อ

ชื�อเรื�อง : ปลกูผักสนุกจัง
ผู้แตง่ : ระพีพรรณ พัฒนาเวช

ภาพ :  อุษา บรรจงจัด

ภาคผนวก
ชื�อเรื�อง : เรายังรักกันทุกวนัจะ้
ผูแ้ตง่ : ระพีพรรณ พัฒนาเวช 

ภาพ : วชิราวรรณ ทบัเสือ 
และ กฤษณะ กาญจนาภา

 
      ลกูหมีตัวน้อยไม่เขา้ใจ ทําไมถงึออกไปเล่นกับเพื�อนนอกบ้านไมไ่ด ้
กอดกันก็ไมไ่ด้ คุณย่าหมีจึงอ่านนิทานเกี�ยวกบัโรคโควิด - 19 ให้ฟ�ง
พอได้ฟ�งนิทานหมีน้อยจึงเข้าใจและพรอ้มป�องกนัตนเอง และถึงแม้จะ
สัมผสัตัวกันไมไ่ด้กส็ามารถแสดงความรกั ความห่วงใยในรูปแบบอื�น
ส่งไปให้ทกุคนที�รกัได้

เรื�องย่อ

ตวัอย่างหนังสือนิทาน E-Book

สามารถดูหนังสือนิทานเพิ�มเตมิได้ที�เว็บไซต์
https://www.happyreading.in.th

        กระรอกตัวน้อยชว่ยกนัดงึแตงโมออกมาจากสวน และ
ขอให้ผูใ้หญ่ชว่ยผา่แบง่แตงโมให้กิน เมื�อกําลงัจะกินลกูสัตว์
ตวัอื�น ๆ มาขอกนิแตงโมดว้ย กระรอกน้อยยินดีแบ่งแตงโม
ให้กนิ ผูใ้หญ่จึงชว่ยหั�นแตงโมงเป�นชิ�นเทา่ ๆ กนัเพื�อให้ได้กิน
ครบทกุคน

เรื�องย่อ

ชื�อเรื�อง : แตงโมลกูโตโต
เค้าโครงเรื�อง : แกว้ตา แสงสขุ

เรียบเรยีง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช
ภาพ : Sawanee Draw
แปล : แวมาย ิปารามัล

เรื�องยอ่
       เด็กชายเกดิความสงสัยว่าสัตว์ตา่ง ๆ  ต้องแปรงฟ�นไหม 
น้องน้อยตัวเล็ก ๆ ที�ยังไม่มีฟ�นต้องดแูลรกัษาฟ�นอย่างไร
แล้วเดก็ ๆ จะมวีิธดูีแลรกัษาฟ�นของตวัเองอย่างไร 

ชื�อเรื�อง แปรงฟ�นด้วยกันไหมจ๊ะ
ผู้แตง่ : จนัทรเ์พ็ญ สินสอน

ภาพ :  ชาญศิลป�  กิตตโิชตพิาณิชย์
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ภาคผนวก
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ที�มา : คู่มอืการปฏบิตัสํิาหรบัสถานศึกษาในการป�องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 กรมอนามยั

แบบบันทึก
การตรวจคัดกรองสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร
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  โรงเรยีนชุมชนบ้านเชยีงบาน                                        สพป.พะเยา เขต 2                       1.

2.  โรงเรยีนบ้านแม่ละเมา                                                 สพป.ตาก เขต 2                       

3.  โรงเรยีนอนบุาลอุดรธานี                                             สพป.อุดรธานี เขต 1  

4.  โรงเรยีนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ                                             สพป.นราธวิาส เขต 2 

5.  โรงเรยีนบ้านทุง่มะขามเฒา่                                           สพป.กาญจนบุร ีเขต 1   

6.  โรงเรยีนอนบุาลตรงั                                                    สพป.ตรงั เขต 1  

7.  โรงเรยีนบ้านหนองมงคล                                             สพป.ประจวบคีรขีันธ ์เขต 1

8.  โรงเรยีนบ้านหลักรอ้ย                                                 สพป.นครราชสีมา เขต 1

9.  โรงเรยีนอนบุาลปทมุธานี                                             สพป.ปทมุธานี เขต 1

รายชื�อสถานศึกษาที�ทดลองใช้เอกสาร

ภาคผนวก
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นางวาทนีิ  ธรีะตระกลู                 ข้าราชการบํานาญ
รศ.พัชร ีผลโยธนิ                        ขา้ราชการบํานาญ
นางเอมอร รสเครอื                     ขา้ราชการบํานาญ
นางรุง่รวี กนกวิบลูยศ์ร ี              ข้าราชการบํานาญ
นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิรกิลุ         ข้าราชการบํานาญ
นางนิทรา ชอ่สูงเนิน                   ข้าราชการบํานาญ
นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต              ข้าราชการบํานาญ
นางสาวอุทยั ธารมรรค                ข้าราชการบํานาญ
นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์             ขา้ราชการบํานาญ
นางสาววรนาท รกัสกลุไทย          ผูอํ้านวยการโรงเรยีนเกษมพิทยา แผนกอนบุาล
นางสาวสุดใจ พรหมเกิด              ประธานมูลนิธสิรา้งเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน
ผศ.ปนัฐษรณ์ จารุชยันิวัฒน์         คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นางสรุสัวด ีจันทรกลุ                  ศึกษานิเทศก์ขํานาญการพิเศษ สพป.ปทมุธานี เขต 1
นายชยัวุฒ ิสินธุวงศานนท ์           ศึกษานิเทศก์ขํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1
นางหรณิญา รุง่แจ้ง                     ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรขัีนธ ์เขต 1
นางสาวธติิมา เรอืงสกลุ               ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.นราธวิาส เขต 2
นางปฤษณา ดํารงค์ชพี                 ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2
นางดวงทพิย์ เพ็ชรนิล                  ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1
นางสพุร โขขัด                            ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรยีนอนบุาลตรงั สพป.ตรงั เขต 1
นางพัชรา อังกรูขจร                     ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรยีนบ้านแม่ละเมา สพป.ตาก เขต 2
นางสาวจีเรยีง บุญสม                   ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรยีนบ้านทุง่มะขามเฒา่ สพป.กาญจนบุร ีเขต 1
นางจําลองลกัษณ์ ก้อนทอง          ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรยีนชมุชนบึงบา สพป.ปทมุธานี เขต 2
นางภาวิณี แสนทวีสุข                   สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวกอบกลุ สุกขะ                  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางกนัยา แสนวงษ์                     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวกมลชนก ผา่นสําแดง       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวนันทพร ณ พัทลงุ            สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวหทยา จําป�                      สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวป�ยพร สุขเสียง                สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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คณะทํางาน

1. นายอัมพร  พินะสา                     เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
2. นายกวินทรเ์กียรติ  นนธพ์ละ      รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
3. นางสาวรตันา  แสงบัวเผื�อน        ผูอํ้านวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ที�ปรึกษา
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คณะผู้จัดทํา



กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน


