ิ ีชีวต
ิ ใหม่
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ส
สํ าํ าหรั
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บเด
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สํานั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั นพืนฐาน
กระทรวงศึ กษาธิการ

พหุปญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สําหรับเด็กอนุบาล
สํ าเนาครังที 1
ํ นวน
จา

ั ทําสํ าเนาโดย
จด

พ.ศ. 2564
50 เล่ม
สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึ กษาธิการ
โทร 0 2288 5774 โทรสาร 0 2288 5780

คํานํา
การจัดการศึ กษาระดับอนุบาลตามหลักสูตรการศึ กษาปฐมวัย พุทธศั กราช 2560 มุ่งให้เด็ก
มีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศั กยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู ้ โดยยึดหลักการจัดการศึ กษา
ทีเน้ นเด็กเปนสํ าคัญ คํานึ งถึงพหุปญญาทีหลากหลายของเด็กแต่ละคน พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่าน
การเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมทีหลากหลาย พร้อมทังให้ความสํ าคัญกับการจัดการศึ กษา
ทีมีความสอดคล้องและทันต่อการเปลียนแปลงทุกด้าน
ื
สโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชอไวรั
ี ิตของคนในสั งคมไทยและสั งคมโลกไปสู่ความปรกติใหม่
ได้สร้างการเปลียนแปลงต่อการดําเนิ นวิถีชว
ี ิตใหม่ (New Normal) ทุกภาคส่ วนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ ดังกล่าว รวมทัง
หรือฐานวิถีชว
ภาคการศึ กษาทีต้องปรับรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพือให้การจัดการศึ กษาเปนไปอย่างมีคุณภาพ
้ วามเข้าใจใน
ู้ อนจะต้องมีความรู ค
และต่อเนื อง โดยเฉพาะการจัดการศึ กษาระดับอนุบาลทีครู ผส
ี
สถานการณ์ ทเปลี
ยนแปลงไป และปรับรู ปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู ใ้ ห้เหมาะสมและ
่ ยเหลือให้เด็กปรับตัวต่อการเรียนรู แ
้ ละอยู่ใน
สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังกล่าว รวมทังดูแลชว
สั งคมทีเปลียนแปลงได้อย่างมีความสุข เพือให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศั กยภาพ ดังนั น สํ านั กงาน
ี ิตใหม่สําหรับ
คณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐานจึงได้จัดทําเอกสาร “พหุปญญาบนฐานวิถีชว
้ ัดประสบการณ์ การเรียนรู ใ้ ห้เด็กอนุบาลได้รบ
ั
ู้ อนนํ าไปใชจ
เด็กอนุบาล” เพือเปนแนวทางให้ครู ผส
่ งการเปลียนแปลง
การส่ งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุลเปนองค์รวมและเสริมสร้างพหุปญญา ในชว
ี ิตใหม่
ของสั งคมสู่ฐานวิถีชว
้ รงคุณวุฒิ ศึ กษานิ เทศก์ อาจารย์
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ขอขอบคุณผูท
มหาวิทยาลัย และครู ผส
ู้ อน รวมทังนั กวิชาการศึ กษาทีมีส่วนร่วมดําเนิ นการให้การจัดทําเอกสาร
่ ยสร้างความรู ค
้ วามเข้าใจให้กับ
ฉบับนี สํ าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเปนอย่างยิงว่าเอกสารฉบับนี จะชว
้ ํ าหรับเด็กอนุบาลให้สอดคล้อง
ครู ผส
ู้ อนสามารถนํ าไปประยุกต์ใชใ้ นการจัดประสบการณ์ การเรียนรู ส
่ วามเปลียนแปลงทีมาจากโรคโควิด-19
ึ ใชค
และทันต่อการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนได้ตลอดเวลา ซงมิ
เท่านั น แต่ยังรวมถึงความเปลียนแปลงในรู ปแบบอืนๆ ในอนาคตต่อไป

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน

สารบัญ
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บทนํ า

1

สถานการณ์ โลกในอนาคตมีแนวโน้ มการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ตลอดเวลา เปนไปอย่างรวดเร็วและ
ส่ งผลกระทบเปนวงกว้าง ดังทีเห็ นได้อย่างชัดเจนในช่วงปลายป 2562 ทัวโลกได้เผชิญกับสถานการณ์ การแพร่ระบาด

ี ิต
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สั งคม และการใช้ชว

ประจําวันของประชาชน ทุกภาคส่ วนต้องปรับตัวให้ เข้ากับการเปลียนแปลงดังกล่าว รวมถึงภาคการศึ กษาทีต้อง
ปรับรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื อให้ การจัดการศึ กษาเปนไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื อง
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐานได้ปรับรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและปลอดภัย
้ บบปกติ
สํ าหรับเด็กในหลายรู ปแบบเพือให้เข้ากับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การจัดการเรียนรู แ
้ บบผสมผสาน (Blended Learning) หรือรู ปแบบอืน ๆ ทีออกแบบตาม
ในชันเรียน (On site) และการจัดการเรียนรู แ
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึ กษา โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยของเด็กตามมาตรการและแนวทางการดําเนิ นการ
เพือการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)
่ นคลายการบังคับใช้มาตรการ
และเมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเริมเปนไปในทางทีดีขึน ศบค. จึงได้ผอ

ั ที 13 สิ งหาคม 2563
เฝาระวังของโรคโควิด-19 สถานศึ กษาจึงได้เปดการเรียนการสอนแบบ on site เต็มรู ปแบบตังแต่วน
เปนต้นมา
ี ิตใหม่ (New Normal)
ี ว
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นํ าไปสู่ความปรกติใหม่หรือฐานวิถช

ทีทุกคนในสั งคมต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ ดังกล่าว รวมถึงเด็กอนุบาล แต่เนื องจากเด็กในระดับอนุบาลเปนช่วงวัย
ั ิตน เพือปองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือต่าง ๆ
ทีอาจยังไม่เข้าใจต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนและยังไม่สามารถปฏิบต
้ ยตนเอง รวมทังการจัดประสบการณ์ ให้แก่เด็กอนุบาล ทีครู ผส
ู้ อนจะต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทัง
ได้ดว
้ ากการใช้ประสาทสั มผัสทังห้า
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคม และสติปญญา และส่ งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู จ
ู้ อนทีมีบทบาทสํ าคัญในการทําให้
รวมถึงส่ งเสริมพหุปญญาในการจัดกิจกรรมประจําวัน จึงเปนเรืองท้าทายสํ าหรับครู ผส

ี ิตใหม่ครังนี บรรลุผลสํ าเร็จตามเปาหมายไปได้
ี ว
้ ายใต้ วิถช
กระบวนการจัดการเรียนรู ภ

ู้ อนสามารถส่ งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กอนุบาลได้ตรงตามหลักการจัดประสบการณ์ ของ
ดังนั น เพือให้ครู ผส
หลักสูตรการศึ กษาปฐมวัย พุทธศั กราช 2560 รวมทังส่ งเสริมพหุปญญาควบคู่กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ

ี ต
ี ิตใหม่ สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐานจึงได้จัดทําเอกสาร “พหุปญญา
ิ ในช่วงสั งคมฐานวิถช
ี ว
การใช้ชว

ี ิตใหม่สําหรับเด็กอนุบาล” เพือเปนแนวทางให้ครู ผส
ู้ อนนํ าไปใช้จัดประสบการณ์ การเรียนรู ผ
้ า่ นกิจกรรม
บนฐานวิถีชว
ประจําวันทีส่ งเสริมให้เด็กอนุบาลมีพัฒนาการอย่างสมดุลเปนองค์รวมทุกด้าน และเสริมสร้างพหุปญญาได้อย่างปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือต่างๆ รวมทังสามารถปรับตัวต่อ การเรียนรู ไ้ ด้อย่างมีความสุข โดยเนื อหาในเอกสาร

ี ิตใหม่ (New Normal) บทบาทของครู หลักปฏิบัตใิ นชันเรียนอนุบาล
ี ว
ดังกล่าวประกอบด้วย ความรู เ้ กียวกับฐานวิถช
การจัดสภาพแวดล้อม ตัวอย่างหนึ งวันในโรงเรียน แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กอนุบาลบนฐาน

ี ิตใหม่ พร้อมทังนํ าเสนอตัวอย่างสื อทีใช้ประกอบการทํากิจกรรมเพือให้ครู ผส
ี ว
ู้ อนได้นําไปใช้ได้อย่างสะดวกยิงขึน
วิถช
เอกสารฉบับนี จึงเปนแนวทางให้สถานศึ กษาได้นําไปใช้ประกอบการจัดการศึ กษาระดับอนุบาลให้สอดคล้อง

ี ต
ิ ใหม่ และนํ าไปประยุกต์ใช้กับความเปลียนแปลงในอนาคตทีอาจส่ งผลกระทบต่อการจัด
กับสั งคมในช่วงฐานวิถีชว
้ ริหารสถานศึ กษา ครู ผส
ู้ อน และพ่อแม่ ผูป
้ กครอง ต้องร่วมมือกันเพือช่วยเหลือ
การศึ กษาระดับอนุบาล โดยผูบ

ั ษะ
้ ย่างมีความสุข มีทก
ให้เด็กปรับตัวรับความเปลียนแปลงได้ ยืดหยุ่นได้เมือพบปญหาอุปสรรค พร้อมทีจะเรียนรู อ

ี
ชีวิตทีดี ตระหนั กถึงพหุปญญาของมนุษย์ทหลากหลาย
ซึงเปนคุณลักษณะสํ าคัญของการเปนพลเมืองในศตวรรษที 21
ตามเปาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ิ ีชีวิตใหม่ (New Normal)
ฐานวถ

2

สถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชือไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิ ด -19 (COVID-19) ที แพร่ร ะบาด

ในหลายประเทศทั วโลกรวมทั งประเทศไทย คํา ว่ า “นิ วนอร์มั ล ” (New Normal) คํา นี มี ที ใช้ใ นหลายบริบ ท

ี ิ ต เท่ า นั น ราชบั ณ ฑิ ต ยสภาจึ ง มี ก ารเขี ย นคํา นี ทั บ ศั พท์ ภ าษาอั ง กฤษว่ า
ไม่ ใ ช่เ ฉพาะในทางธุ ร กิ จ หรือ วิ ถี ช ว

ี ิ ต ใหม่ เ ปนคํา ศั พท์
"นิ วนอร์มั ล " และบั ญ ญั ติ ศั พท์ "New normal" หมายถึ ง ความปรกติ ใ หม่ หรือ ฐานวิ ถี ช ว

ที ถู ก ใช้กั น มากขึ น ซึงเกิ ด จากสถานการณ์ ที ไม่ คุ้ น เคยมาก่ อ นหรือ เปนสถานการณ์ ทั วไปที กลายเปน

มาตรฐานปกติ ทํา ให้ เ ปลี ยนแปลงไปสู่ วิ ถี ใ หม่ ภ ายใต้ ห ลั ก มาตรฐานใหม่ ประกอบด้ ว ยวิ ธีคิ ด วิ ธีเ รีย นรู ้

วิ ธีสื อสาร วิ ธีป ฏิ บั ติ แ ละการจั ด การ ทุ ก คนจํา เปนต้ อ งปรับ เปลี ยนพฤติ ก รรมการดํา รงชีวิ ต ที ผิ ด ไปจากวิ ถี เ ดิ ม
ซึงสิ งใหม่ เ หล่ า นี ได้ ก ลายเปนความปรกติ ใ หม่ ใ นที สุ ด

วิถีเดิม

วิถีใหม่

ความเปลียนแปลงทีเกิดขึ น

สวมหน้ ากากอนามัยทุกครัง
ก่อนออกจากบ้าน

เปลียนการทักทายจากการสวมกอด
เปนการสั มผัสตัว โดยสวมใส่
หน้ ากากอนามัย

หลีกเลียงการสั มผัสใบหน้ า
จมูก ปาก ตา ก่อนการล้างมือ

1 - 2 เมตร
หลีกเลียงการไปสถานทีแออัด

เว้นระยะห่างทางสั งคมมากขึน

่ นเข้าสถานศึ กษา
ิ อ
ตรวจวัดอุณหภูมก
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บทบาทของครู
ิ ใหม่
ี ี วต
ิ ช
บนฐานวถ
้ า่ นการเล่น การพูดคุย การทํากิจกรรมทีเหมาะสมตามวัย
เด็กอนุบาลอยูใ่ นช่วงวัยของการเรียนรู ผ
ี ต่อการเรียนรู ้ และส่ งเสริมพหุปญญา
เพือพัฒนาเด็กอย่างเปนองค์รวม ตลอดจนสร้างเสริมเจตคติทดี

ึ มีบทบาทสํ าคัญในการสื อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์
ในการจัดกิจกรรมประจําวัน ครู จง

ี ิตใหม่
ี ว
เชิงบวกและจัดเตรียมสิ งแวดล้อมรอบตัวทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสั งคมบนฐานวิถช
้ มูลต่าง ๆ เพือทีจะได้ถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจอย่างถูกต้อง
รับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ และวิเคราะห์ขอ
ี ิตใหม่จึงมีดังนี
บทบาทของครู บนฐานวิถีชว

ชวนพูดคุย และใช้ภาษาทีเหมาะสม

เปดใจและรับฟง

ตอบคํา ถามตามความจริง ด้ ว ยการพู ด ที สร้า งสรรค์

ตั งใจรับ ฟงและให้ เ ด็ ก ถามได้ เ ต็ ม ที

กระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ตอบคํา ถามด้ ว ยการใช้ภ าษาที เหมาะสม
กั บ สถานการณ์ และช่ว งวั ย ของเด็ ก

เห็ นอกเห็ นใจ
แสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ ให้ เ ด็ ก เข้ า ใจตนเอง
ปฏิ บั ติ กั บ เด็ ก ด้ ว ยการเปนตั ว อย่ า งที ดี

และพร้อ มเข้ า ใจในความแตกต่ า งของเด็ ก แต่ ล ะคน

ถามกลั บ ด้ ว ยคํา ถามปลายเปด

่ ทางหรือคําพูดเชิงบวก ให้ กา
ํ ลังใจ
ใช้ทา
เมื อเด็ ก ถามถึ ง สถานการณ์ ควรตอบด้ ว ยวาจา

สร้า งสรรค์ นาเสี ยงอ่ อ นโยนใช้ท่ า ทางที เปนมิ ต ร
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เด็ ก ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
เปดโอกาสให้ เ ด็ ก แสดงความรู ้สึ ก

และแสดงออกว่ า พร้อ มให้ กํา ลั ง ใจเด็ ก

ใช้เวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่า
ให้ ค วามสํ า คั ญ ในทุ ก ช่ว งเวลาของการทํา
กิ จ กรรมร่ว มกั น อย่ า งคุ้ ม ค่ า

ส่ งเสริมพหุปญญาในการจัดกิจกรรมประจําวัน
้ ง รํา ทําเพลง
เปดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้รอ
ได้สํารวจธรรมชาติรอบตัว เคลือนไหวนอกห้องเรียน
อย่างอิสระตามความคิดและจินตนาการ

ิ ีชีวต
ิ ใหม่
ั ปฏิบต
ั ใ
ิ นชันเรียนอนุบาลบนฐานวถ
หลก
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ี ต
ิ ใหม่ กําหนดให้ดําเนิ นการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือ
ั ิในชันเรียนอนุบาลบนฐานวิถีชว
หลักปฏิบต
วัดไข้ ใส่ หน้ ากากอนามัย ล้างมือ ทําความสะอาด ลดความแออัด และเพิมเติมหลักการของชันเรียนให้เหมาะสมกับระยะ
การแพร่ระบาด ดังนี

ระยะการแพร่ระบาด

ระยะควบคุมได้

คัดกรอง
ั การคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกวัน และตรวจวัดอุณหภูมิ
ทุกคนต้องได้รบ
้ มี
ี อาการปวยให้หยุดเรียนหรือทํางานทันที
อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง หากพบผูท
หากเปนไปได้ควรจัดทําประวัติเด็กและครอบครัวเรืองสุขภาพ และประวัติการเดินทาง
ั การคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกวัน
ทุกคนต้องได้รบ
้ มี
ี อาการปวยให้หยุดเรียนหรือทํางานทันที
หากพบผูท

(ภาคผนวก แบบบันทึก
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
สํ าหรับนั กเรียน)

สวมหน้ ากากอนามัย
ทุกคนต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาทีอยูใ่ นโรงเรียน ยกเว้นตอนนอนกลางวัน ตอนรับประทาน

อาหาร ดืมนม และเล่นเครืองเล่นสนามในกิจกรรมกลางแจ้ง ควรมีหน้ ากากอนามัยสํ ารอง

ทําความสะอาด
ทําความสะอาดพืนห้องเรียน และพืนผิวสั มผัสต่าง ๆ ทุกวัน และทุกครังทีมีการใช้งานเสร็จแล้ว

อย่างน้ อยวันละ 2 ครัง ด้วยนาผสมนายาทําความสะอาด โดยเฉพาะพืนผิวทีสั มผัสร่วม

เช่น โต๊ะ เก้าอี ทีจับประตูหน้ าต่าง ของเล่น สื อการสอน อุปกรณ์ การเรียน เปนต้น

ทําความสะอาดพืนห้องเรียน และพืนผิวสั มผัสต่าง ๆ ทุกวัน ด้วยนาผสมนายาทําความสะอาด

โดยเฉพาะพืนผิวทีสั มผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี ทีจับประตูหน้ าต่าง ของเล่น สื อการสอน
อุปกรณ์ การเรียน เปนต้น

ี
าทุกวัน หรือหลังจากการใช้เสร็จทุกครัง
ซักทําความสะอาดอุปกรณ์ เครืองใช้ทเปนผ้
ี
า อย่างน้ อยสั ปดาห์ละ 1 ครัง
ซักทําความสะอาดอุปกรณ์ เครืองใช้ทเปนผ้

จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปด และรวบรวมขยะไปกําจัด ทุกวัน

เปดประตูหน้ าต่างของห้องเรียน เพือให้มีการถ่ายเทอากาศ

5

ั จุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
จด
่ ละนา
จัดจุดล้างมือและให้เด็กล้างมือเปนประจําด้วยสบูแ

นานอย่างน้ อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในชันเรียน
ทังก่อนและหลังการทํากิจกรรม

้ ระยะห่ าง
เวน

การล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั นตอน
https://youtu.be/1f_TCUtDjtM

ทําสั ญลักษณ์ ในห้องเรียนเพือเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) รวมถึงการเว้นระยะห่าง
ในสถานทีทีเด็กต้องใช้ทํากิจกรรม เช่น การเข้าแถวหน้ าเสาธง การนั งในห้องเรียน ห้องประชุม
ั เจน หรือใช้อุปกรณ์ อืนร่วมในการจัดพืนทีกิจกรรม
อาจใช้เบาะรองนั ง การตีกรอบพืนทีให้ชด
เช่น ให้เด็กนั งทํากิจกรรมบนเสื อ ล้างมือก่อนและหลังการสั มผัสร่างกายทุกครัง เปนต้น

ลดความแออัด
ลดจํานวนเด็กต่อกลุ่มในการทํากิจกรรม

ั ชุดอุปกรณ์ การทํากิจกรรม
จด
่ มกัน
จัดให้เด็กมีอุปกรณ์ ในการทํากิจกรรมรายบุคคล ไม่ใช้ของเล่น สื อ อุปกรณ์ รว

หลังจากเสร็จกิจกรรมให้วางทีจุดวางของใช้แล้วและต้องทําความสะอาดทุกครัง

สามารถใช้ของเล่น สื อ อุปกรณ์ ในห้องเรียนได้ แต่หลังจากใช้เสร็จแล้ว
ต้องทําความสะอาดทุกครัง

การจัดสภาพแวดล้อมสําหรับเด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่
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ี ิตใหม่มค
ี วามสํ าคัญ
การจัดสภาพแวดล้อม สํ าหรับการจัดการศึ กษาระดับอนุบาลเพือส่ งเสริมพหุปญญาบนฐานวิถีชว

้ ยการค้นคว้า
้ ว
ต่อเด็ก เนื องจากเด็กมีความสามารถทางปญญาทีหลากหลาย ธรรมชาติของเด็กในวัยนี สนใจทีจะเรียนรู ด

ทดลอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ งแวดล้อมรอบตัว ดังนั น การจัดสภาพแวดล้อมจึงมีความสํ าคัญทีส่ งผลต่อพฤติกรรมและ

่ มกัน
้ องเด็กทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ช่วยให้เกิดบรรยากาศทีดีในการทํากิจกรรมและอยู่รว
กระบวนการเรียนรู ข

ี ต่อกันทังเด็กและครู โดยคํานึ งถึงเรืองต่อไปนี
อย่างปลอดภัย สร้างปฏิสัมพันธ์ทดี

1

ั สภาพแวดล้อมด้านจต
ิ ภาพ
การจด

บุคลิกภาพครู
ยิมแย้มแจ่มใส

สุขภาพกาย - ใจแข็งแรง

แต่งกายสะอาด สวมหน้ ากากอนามัย
พูดคุยกับเด็กด้วยความเข้าใจ เต็มใจ
เสี ยงนุ่ มนวลเปนมิตร
ชีแจงด้วยเหตุผล

เปนต้นแบบและตัวอย่างทีดี

การส่ งเสริมความสั มพันธ์ทีดี
ระหว่างเด็กกับเด็กและระหว่างเด็กกับครู

จัดกิจกรรมทีส่ งเสริมการช่วยเหลือซึงกันและกัน

่ มคิด
สร้างความรับผิดชอบในการทํางานให้เด็ก ได้รว

ร่วมทําและร่วมแก้ปญหา

้ ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ สนทนา ทํากิจกรรมร่วม
กระตุน

กันโดยคํานึ งถึงหลักการด้านสุขอนามัย เช่น

ดูแลรักษาความสะอาด งดการสั มผัสร่างกาย
ใส่ หน้ ากากอนามัย ทํางานกลุ่มย่อย เปนต้น

การจัดการชันเรียน

สร้างบรรยากาศ และวินัยเชิงบวก
ี ต่อกัน
สร้างความสั มพันธ์ทดี

หมันทักทายและเน้ นการพูดคุยและให้โอกาส

เด็กพูดคุยซักถามครู ผา่ นหน้ ากากอนามัย

้ ึก
คอยให้กําลังใจ รับฟง และสอบถามความรู ส
เปดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือของเด็ก

และยอมรับการ

การสนั บสนุนและส่ งเสริมให้ เกิดความสั มพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึ กษา
้ กครอง
สร้างความสั มพันธ์โดยจัดทําจดหมายข่าวถึงผูป
โดยอาจเพิมการสื อสารผ่านสื อเทคโนโลยี

ู้ กครองแลกเปลียนเรียนรู ก
้ ให้ผป
้ ับทางสถานศึ กษา
กระตุน
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2

การจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
2.1 การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้ องเรียน

้ ึ กอบอุ่น เปนมิตร มีความสุข
คํานึ งถึงความปลอดภัย ความสะอาด ความเปนระเบียบ ให้เด็กเกิดความรู ส
มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้ในบริเวณห้องเรียนจัดวางวัสดุอุปกรณ์ สื อ ของเล่นในที ๆ เด็กสามารถ
้ ยตนเอง
มองเห็นได้ หรือชันวางของส่ วนตัว เพือให้เด็กสามารถหยิบใช้และเก็บคืนได้ดว

ครู จัดทําฉากกันแบบใส หรือใช้วัสดุอืน ๆ ทีทดแทนได้ เช่น กระดาษลัง บอร์ด เปนต้น เพือทําเปนฉากกัน

ระหว่างทํากิจกรรม

จัดเตรียมพืนทีสํ าหรับจัดวางวัสดุอุปกรณ์ สื อ เครืองเล่นทีเด็กใช้แล้ว เพือนํ าไปทําความสะอาดต่อไป
ควรจัดหาพลาสติกใสหรือผ้าคลุมมุมกิจกรรม เพือปองกันละอองฝอยจากสารคัดหลังในร่างกาย และ

หลังจากเด็กทํากิจกรรมเสร็จให้ทําความสะอาดทุกครังเพือปองกันการสั มผัสบริเวณจุดสั มผัสร่วมตามมุม

กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน

ครู สามารถจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน โดยคํานึ งถึงมาตรการด้านสุขอนามัย และส่ งเสริม

ั นี
พหุปญญาสํ าหรับเด็กอนุบาลได้ดง

พืนทีจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์
คํานึ งถึงความสะอาด โดยอาจเลือกของเล่นทีสามารถทําความสะอาดได้ดี แห้งเร็ว ไม่เปนแหล่งสะสมของเชือโรค
ุ วางของเล่นทีใช้แล้ว
ผลัดเปลียนสื อของเล่นตามมุมทุกวัน เพือหมุนเวียนนํ าไปทําความสะอาดและจัดพืนทีให้มีจด
นํ าของเล่นแต่ละมุมประสบการณ์ เช่น สี กระดาษ หนั งสื อนิ ทาน บล็อก ฯลฯ มาจัดรวมกันในกระจาด ตะกร้า

หรือถุงซิปล็อค เพือให้เด็กสามารถหยิบไปเล่นในพืนทีของตนเอง

ิ จริง ของจริงทีเด็กเล่นได้ ของเล่น
เลือกของเล่นทีเปนสิ งของหรือเครืองใช้ในชีวต

ี อยู่
สร้างสรรค์ ของเล่นพืนบ้านเปนของเล่นทีทําขึนจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุทมี
ี
ในท้องถิน โดยเน้ นวัสดุทสามารถทํ
าความสะอาดได้งา่ ย หรือใช้เล่นรายบุคคล

ี ล็อกหลายขนาด หลายประเภทและมีจํานวน
จัดมุมบล็อกเปนชุด ๆ ใส่ ตะกร้า ให้มบ

เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก วางในระดับทีเด็กสามารถหยิบมาเล่นได้ และ

นํ าเก็บทีจุดของใช้แล้วด้วยตนเองได้สะดวก โดยอาจทําภาพสั ญลักษณ์ รู ปร่างของ
ี องจัดเก็บ
ไม้บล็อก ฯลฯ ติดไว้ทช่

จัดมุมหนั งสื อให้มีการหมุนเวียน เปลียนหนั งสื อในมุมหนั งสื อ และกําหนดจุดวางหนั งสื อทีอ่านแล้ว
อาจนํ าหนั งสื อนิ ทานมาห่อปกพลาสติกใสหรือหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก เพือสะดวกในการเช็ดทําความ
สะอาดหลังจากทีเด็กหยิบอ่านแล้วจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ให้มีความหลากหลาย เพือส่ งเสริม

พหุปญญา โดยเน้ นสื ออุปกรณ์ ทีสามารถนํ ามาทําความสะอาดได้งา่ ย
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พืนทีอํานวยความสะดวกสํ าหรับเด็กและครู
ทีแสดงผลงานของเด็กอาจจัดทําเปนซองพลาสติกใสแปะผนั ง
ทีเก็บแฟมผลงานของเด็กอาจจัดทําเปนกล่องหรือจัดใส่ แฟมรายบุคคลและเช็ดทําความสะอาด
หลังจากใช้เสร็จทุกครัง
ทีเก็บเครืองใช้ส่วนตัวของเด็กอาจจัดทําเปนช่องให้ครบตามจํานวนเด็กและอาจหาแผ่นพลาสติกใสมาคลุม
เพือปองกันละอองฝอยจากสารคัดหลังในร่างกาย และควรเช็ดทําความสะอาดพลาสติกทีใช้คลุมทุกวัน
ทีเก็บเครืองใช้ของครู ควรเก็บแยกกับของเด็กและควรฉี ดพ่นนายาฆ่าเชือก่อนเก็บ
นํ าพลาสติกใส หรือเคลือบสติกเกอร์ใสทีปายนิ เทศตามหน่ วยการจัดประสบการณ์ หรือสิ งทีเด็กสนใจ

เพือทีสามารถเช็ดทําความสะอาดได้งา่ ย
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2.2 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้ องเรียน
ทําความสะอาดเครืองเล่นสนามทุกวัน

ทําเครืองหมายหรือสั ญลักษณ์ เพือให้เด็กเล่นเครืองเล่นสนามแบบเว้นระยะห่าง
มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณสนามเด็กเล่น
้ ระชาสั มพันธ์ปายนิ เทศ เพือให้ความรู ้
จัดทีนั งเล่นพักผ่อนให้เว้นระยะห่าง หรืออาจจัดเปนพืนทีให้ความรู ป

ี ิตใหม่ ฯลฯ
้ กครองในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในสถานการณ์ โรคระบาด การปฏิบัตต
ี ว
ิ ัวช่วงวิถช
แก่เด็กและผูป

การใช้แหล่งเรียนรู ้
ึ
้ นภายในโรงเรี
้ อกโรงเรียนหรือทัศนศึ กษา
จัดจําลองแหล่งการเรียนรู ข
ยน แทนการออกไปเรียนรู น
้ อกโรงเรียน เช่น จัดกิจกรรมพาเด็กเทียวห้องสมุด
จัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านทดแทนการออกไปเรียนรู น
เพือค้นคว้าหาข้อมูลและหนั งสื อเรืองทีเด็กสนใจ กิจกรรมเล่านิ ทานนอกห้องเรียน เปนต้น
้ กครอง
้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต ควรใช้เพือการเสริมการเรียนรู ใ้ นเรืองทีเด็กสนใจเท่านั น ต้องมีครู หรือผูป
เรียนรู บ
ั เด็ก เพือให้คําชีแนะทีเหมาะสม และไม่ควรให้เด็กใช้สือเทคโนโลยีทก
ุ ประเภทนานเกิน 1 ชัวโมงต่อวัน
อยู่กบ

ั ในโรงเรียนของเดก
ิ ีชีวต
ิ ใหม่
่ ง หนึ งวน
็ อนุบาลบนฐานวถ
ตัวอยา
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เตรียมตัวไปโรงเรียน
พร้อมของใช้ส่วนตัว

08.00 - 08.30 น.

ถึงโรงเรียน คัดกรอง วัดไข้

้ กครองส่ งเด็กทีจุดตรวจคัดกรอง ครู ตอ
้ นรับเด็กด้วยการพูดคุย
ผูป

ยิมทักทาย หลีกเลียงการโอบกอดสั มผัส และตรวจดูการสวมใส่ หน้ ากากผ้า

ิ บบ
หรือหน้ ากากอนามัยของเด็ก จัดให้เด็กยืนรอคิวตรวจวัดอุณหภูมแ

เว้นระยะห่างในจุดทีติดสั ญลักษณ์ ไว้ หลังจากตรวจวัดอุณหภูมเิ รียบร้อยแล้ว
่ ละนาหรือเจลแอลกอฮอล์ และให้เด็กยืนใน
ครู พาเด็กไปล้างมือด้วยสบูแ

ถาดนายา เพือฆ่าเชือโรคทีพืนรองเท้าและถอดรองเท้าวางทีชันวางรองเท้าก่อน
่ ละนาหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนจัด
เข้าอาคารเรียน ครู พาเด็กล้างมือด้วยสบูแ
เก็บกระเปาและของใช้ส่วนตัวเข้าทีให้เรียบร้อย จากนั นให้เด็กเล่นอิสระใน

ห้องเรียน เมือเล่นเสร็จแล้วให้นําสิ งของทีเล่นไปวางไว้ในจุดรอทําความสะอาด

08.30 - 08.45 น.
เคารพธงชาติ

ั เด็กยืนเข้าแถวโดยเว้นระยะห่าง และไม่สัมผัสตัวกัน
ครู จด

เด็กร้องเพลงชาติ และทํากิจกรรมทางศาสนา

่ ละนา โดยให้
ครู พาเด็กเข้าห้องนา และล้างมือด้วยสบูแ

เด็กยืนรอคิวการเข้าห้องนาแบบเว้นระยะห่างตามจุดทีติด

สั ญลักษณ์ ไว้

09.00 - 09.20 น.

กิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะ

08.45 - 09.00 น.
เข้ าห้ องนา

ครู นําเด็ก ๆ ทํากิจกรรมให้เด็กได้เคลือนไหว

ั ทีและ
ร่างกายอย่างอิสระผ่านกิจกรรมเคลือนไหวอยู่กบ

เคลือนที เพือส่ งเสริมให้เด็กได้พัฒนาการใช้ส่วนต่าง ๆ

ั อย่างสมบูรณ์
ของร่างกายให้ประสานสั มพันธ์กน

ั พืนทีให้เด็กได้เคลือนไหวโดยไม่สัมผัสตัวกัน
โดยครู จด

ื หยุ่นและเหมาะสมได้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมอาจปรับให้ ยด
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ครู จัดให้เด็กทํากิจกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์พร้อมกับกิจกรรมการเล่นตามมุม

09.20 - 10.20 น.

โดยครู จัดตะกร้าใส่ วัสดุอุปกรณ์ รายบุคคลทีประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ สําหรับทํางาน

กิจกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์

ศิ ลปะ เช่น สี เทียน สี นา พู่กัน ดินนามัน/แปงโดว์ กระดาษ กรรไกร ฯลฯ หรือครู อาจ

และ

ให้เด็กนํ าตะกร้าเปล่าไปเลือกหยิบวัสดุอุปกรณ์ ส่วนรวมแล้วนํ ามาทํากิจกรรมศิ ลปะ

กิจกรรมเล่นตามมุม

สร้างสรรค์ในพืนทีของตนเอง โดยเว้นระยะห่างจากเพือน เมือทํากิจกรรมเสร็จ

เด็กนํ าตะกร้ารายบุคคลไปเก็บไว้ในทีเก็บของส่ วนตัว หากเปนตะกร้าของเล่นส่ วนรวม

ให้นําไปวางทีจุดรอทําความสะอาด

ี กเลือกเล่นตามมุม ครู คอยดูแลให้เด็กเล่นโดยเว้นระยะห่าง หากมุมใด
กรณี ทเด็

ี าง หรือให้เลือกเล่น
มีเพือนเล่นครบจํานวนทีกําหนดแล้ว ให้เด็กคอยจนกว่าจะมีทว่

มุมอืนทีว่างก่อน เมือทํากิจกรรมเสร็จให้เด็กนํ าของเล่นไปวางทีจุดรอทําความสะอาด

่ ละนา หรือเจลแอลกอฮอล์
และล้างมือด้วยสบูแ

10.20 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

ั ให้เด็กดืมนมกล่องแทนการดืมนมจากแก้ว อาหารว่างประเภทขนม
ครู จด

ั ใส่ ภาชนะแยกเปนรายบุคคล จัดให้เด็กนั งเว้นระยะห่าง ดูแลเด็ก
หรือผลไม้จด

ื
วนาหรือกระติกนาส่ วนตัว หลังรับ
ไม่ให้พด
ู คุยขณะเคียวอาหาร ให้ดมนาจากแก้
่ ละนาหรือเจลแอลกอฮอล์
ประทานอาหารว่างเสร็จแล้วพาเด็กล้างมือด้วยสบูแ

เด็ก ๆ ทํากิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสตัวกัน ในระยะนี ครู ควร

ู้ อน
้ ทนครู ผส
หลีกเลียงการเชิญวิทยากรทีเปนบุคคลภายนอกมาให้ความรู แ

หรือหากมีความจําเปนควรคัดกรองสุขภาพของบุคคลนั นก่อน และครู ควรจัด
้ ายในโรงเรียนให้แก่เด็กเพือเปนการเพิมพูนประสบการณ์
แหล่งเรียนรู ภ

10.30 - 10.45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

้ อกสถานที
แทนการพาเด็กไปศึ กษาเรียนรู น

10.45 - 11.30 น.

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

การเล่นกลางแจ้งเปนการเปดโอกาสให้เด็กได้

เคลือนไหวร่างกาย ออกกําลัง และแสดงออกอย่างอิสระ

ในการทํากิจกรรมนี ให้เด็กถอดหน้ ากากผ้าหรือหน้ ากากอนามัย

ู ลความปลอดภัยและเปนไปตามแนวทางการปองกัน
ทังนี ครู ดแ
ี ิตใหม่ ให้เด็กล้างมือด้วยสบู่และนาหรือเจลแอลกอฮอล์
ี ว
วิถช

ก่อนเข้าสู่สนาม ดูแลให้เด็กเล่นแบบเว้นระยะห่าง หลีกเลียง
การสั มผัสตัวเพือน หลังจากเล่นให้เด็กล้างมือด้วยสบู่และนา

หรือเจลแอลกอฮอล์

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมอาจปรับให้ ยืดหยุ่นและเหมาะสมได้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

12

เด็กรับประทานอาหารกลางวัน โดยครู จัดพืนที

ให้เด็กนั งแบบเว้นระยะห่าง ดูแลไม่ให้เด็กหยิบจับภาชนะ

ของเพือน และไม่พูดคุยกันขณะเคียวอาหาร ให้เด็กดืมนา

11.30-12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

จากแก้วหรือกระติกนาส่ วนตัว

12.00 - 14.00 น.
นอนพักผ่อน

เด็กแปรงฟน/อาบนา โดยยืนรอคิวเข้าห้องนา

แบบเว้นระยะห่างตามจุดทีติดสั ญลักษณ์ ไว้ เปลียนชุด

ั ทีนอนให้เด็กเว้น
นอนเตรียมตัวนอนกลางวัน ครู จด
ระยะห่าง ไม่ให้ศีรษะอยูใ่ กล้กัน และแยกอุปกรณ์

่ มกัน
เครืองใช้เปนของส่ วนตัว ไม่ใช้รว

เด็กพับ เก็บทีนอนเข้าที เก็บของใช้ส่วนตัว

จากนั นครู พาเด็กล้างหน้ า เตรียมตัวรับประทานอาหารว่าง
โดยให้เด็กยืนรอคิวการเข้าห้องนาแบบเว้นระยะห่างตาม

จุดทีติดสั ญลักษณ์ ไว้

14.20 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.00 - 14.20 น.

เก็บทีนอน ล้างหน้ า

ั ให้เด็กดืมนมกล่องแทนการดืมนมจากแก้ว อาหารว่างประเภทขนม
ครู จด

ั ใส่ ภาชนะแยกเปนรายบุคคล จัดให้เด็กนั งเว้นระยะห่าง ดูแลเด็ก
หรือผลไม้จด

ื
ไม่ให้พด
ู คุยขณะเคียวอาหาร ให้ดมนาจากแก้
วนาหรือกระติกนาส่ วนตัว หลังรับ
่ ละนาหรือเจลแอลกอฮอล์
ประทานอาหารว่างเสร็จแล้ว พาเด็กล้างมือด้วยสบูแ

ั เกมการศึ กษาทีสามารถทําความสะอาดได้ เช่น บัตรภาพ
ครู จด

เคลือบพลาสติก และจัดพืนทีให้เด็กทํากิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง
ไม่สัมผัสตัวกัน เมือเด็กทํากิจกรรมเสร็จ ให้นําไปวางทีจุดรอ

ทําความสะอาด หากให้เด็กนํ าเกมการศึ กษากลับไปเล่นทีบ้านให้นําใส่

14.30-14.50 น.
เกมการศึ กษา

ถุงซิปล็อค เพือสะดวกในการทําความสะอาด

14.50 – 15.00 น.
เตรียมตัวกลับบ้าน

เด็กเก็บกระเปา กระติกนา ผ้าเช็ดมือ ล้างมือด้วยสบู่และนา
หรือเจลแอลกอฮอล์ เพือเตรียมตัวกลับบ้าน

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมอาจปรับให้ ยืดหยุ่นและเหมาะสมได้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
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การจัดกิจกรรมบนฐานวิถีชีวิตใหม่
้ ่ งเสริมพหุปญญาและให้ความช่วยเหลือในการดําเนิ น
การจัดประสบการณ์ สําหรับเด็กอนุบาล ครู เปนผูส
กิจกรรม ปรับให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และสามารถจัดได้หลายรู ปแบบ การเปลียนแปลงทีเกิดขึน
ี ิตใหม่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมในชันเรียน ทําให้ครู ต้องปรับรู ปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ี ว
ในวิถช

สถานการณ์ และระดับความรุ นแรงของการแพร่ระบาดของโรคให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน โดยคํานึ งถึงหลัก
ในการปฏิบัติดา้ นสุขอนามัย ครู อาจปรับรู ปแบบกิจกรรมประจําวัน ดังตัวอย่างต่อนี

กิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมทีจัดให้เด็กได้เคลือนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ื ๆ มาประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสี ยงเพลง คําคล้องจอง เครืองเคาะจังหวะ และอุปกรณ์ อน
การเคลือนไหว เพือส่ งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

แนวทางการจัดกิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะ
สร้างข้อตกลงกับเด็ก เรืองการสวมใส่ หน้ ากากอนามัยและการไม่สัมผัสตัวกันระหว่างทํากิจกรรม
ุ่ ยากมากนั ก เช่น ให้เด็กเคลือนไหว
ี ารทีไม่ยง
เริมกิจกรรมจากการเคลือนไหวทีเปนอิสระ และมีวิธก
่ ายในห้องทีอากาศถ่ายเทหรือพืนทีโล่ง จัดให้เด็กเว้นระยะห่าง และให้เคลือนไหวไปตาม
กระจายอยูภ
ธรรมชาติของเด็ก
ั ดุทอยู
ี ใ่ กล้ตว
ั เด็กเพือประกอบการเคลือนไหวและจังหวะ ให้เปนของทีทําความสะอาดได้
ปรับใช้วส
ทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เช่น ของเล่นทีทําจากพลาสติก เปนต้น หรืออาจใช้วัสดุเหลือใช้ เมือทํา
ั ที เช่น กระดาษหนั งสื อพิมพ์ เศษผ้า เชือก เปนต้น
กิจกรรมเสร็จแล้วสามารถนํ าไปทิงได้ทน
ั ที เคลือนไหวเคลือนที และ
ส่ งเสริมพหุปญญาโดยเปดโอกาสให้เด็กคิดหาวิธเี คลือนไหวอยู่กบ
่ และเน้ นยาเรืองการไม่สัมผัสตัวกัน
เคลือนไหวประกอบอุปกรณ์ เปนรายบุคคล เปนคู่ เปนกลุม

ครู สามารถจัดกิจกรรมตามตัวอย่างต่อไปนี

1. กิจกรรมเต้น-เคาะตามจังหวะ

1. เตรียมเครืองเคาะจังหวะให้เด็กแต่ละคน
2. ครู อาจให้เวียนทํากิจกรรมจนครบเด็กทุกคนในห้อง
ื เว้นระยะห่าง โดยอาจยืนสลับฟนปลา
3. จัดให้ยน
้ งเพลงหรือเปดเพลง
4. สร้างข้อตกลงกับเด็กว่า หากครู รอ
ื เหนื อศรีษะแล้วยาเท้าหรือออกท่าทางอิสระ
ให้เด็กชูมอ
เมือปดเพลง ให้เด็กทําจังหวะแทนเสี ยงเพลง

14

2.

กิจกรรมเคลือนไหวตามข้ อตกลง

่ ย่อยกลุม
่ ละ 4-6 คน และจัดให้เด็ก
1. แบ่งเด็กเปนกลุม

แต่ละคนเว้นระยะห่างกันคนละสองช่วงแขน โดยให้เด็ก

กําหนดระยะห่างด้วยการกางแขนบินเหมือนเครืองบิน

2. สร้างข้อตกลงกับเด็กว่า หากครู

่ ที 1 กระโดด
ปรบมือ 1 ครัง ให้เด็กกลุม

่ ที 2 กระโดด
ปรบมือ 2 ครัง ให้เด็กกลุม

่ ที 3 กระโดด
ปรบมือ 3 ครัง ให้เด็กกลุม

ปรบมือ 4 ครัง ให้เด็กกลุ่มที 4 กระโดด

อาจเปลียนจากการปรบมือ เปนการเคาะจังหวะจาก

่ หรือสลับข้อ
อุปกรณ์ ในห้องเรียนทีมีอยู่ และอาจเวียนกลุม

ตกลง เช่น เปลียนจํานวนการกระโดด หรือเปลียนจาก

การกระโดด เปนทําท่าทางเลียนแบบสั ตว์ชนิ ดต่าง ๆ

เปนต้น

3. หลังจากเสร็จกิจกรรมให้เด็กนั งลง ยังรักษาการเว้น

ระยะห่างและให้เด็กหายใจเข้า - ออกลึก ๆ เพือผ่อนคลาย

3.

กิจกรรมเคลือนไหวประกอบเพลง

1. ครู แจกริบบินผ้าคละสี โดยอธิบายและสร้างข้อตกลง ดังนี
- เมือครู เปดเพลงบรรเลงให้เด็ก ๆ เคลือนไหวท่าทาง
อย่างอิสระตามจินตนาการและสร้างสรรค์

โดยคิดท่าทางอย่างหลากหลาย มีระดับ ทิศทาง
ตามท่วงทํานองของเพลง

่ ตามสี ของริบบิน
ิ สั ญญาณ “หยุด” ให้เด็กเข้ากลุม
- เมือได้ยน

่ อาสาผลัดกันเปนผูน
้ ํ าและผูต
้ าม เคลือนไหว
2. ให้เด็กในกลุม
ท่าทางประกอบเสี ยงเพลงบรรเลงพร้อมริบบิน ไปรอบ ๆ

่ ทําท่าทางตามผูน
่ ตน
้ ํ าของกลุม
เด็กทีเหลือของแต่ละกลุม

ั หวะ (กลอง/กรับ/ฉิ ง ฯลฯ) ดังขึน 1 ครัง
ิ สั ญญาณให้จง
3. เมือได้ยน
้ ํ าคนใหม่ทาํ ท่าทางอิสระตาม ท่วงทํานอง
ให้เปลียนผูน
้ ํ าคนเดิม
เพลงบรรเลงโดยคิดท่าทางไม่ซากับผูน
ทําจนครบหมดทุกคน

่ งทํานอง ความยาวของเพลงมีความต่อเนื องกัน
หมายเหตุ : เพลงบรรเลงทีเปดต้องมีทว
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์

่ เน้ นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ทักษะการฟง การพูด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เปนกิจกรรมทีมุง

ั ร
ิ ารทดลอง โดยส่ งเสริมพหุปญญาการฝกปฏิบต
ิ ว
่ มกัน และ
การสั งเกต การคิดแก้ปญหา การใช้เหตุผล และปฏิบัตก
่ ทังกลุม
่ ย่อยและกลุม
่ ใหญ่ เพือให้เกิดความคิดรวบยอดเกียวกับเรืองทีได้เรียนรู แ
้ ละเมือเด็ก
การทํางานเปนกลุม

้ ามกระบวนการจะทําให้เด็กเกิดความรู ค
้ วามเข้าใจในเนื อหานั น ๆ ด้วยตนเอง
เกิดการเรียนรู ต

แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
สร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนทํากิจกรรม เช่น สวมหน้ ากากอนามัย ระมัดระวังการแตะตัว และหลีกเลียง
การสั มผัสร่างกาย ทําความสะอาด (ล้างมือ ล้างอุปกรณ์ )
เตรียมสื อกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ไม่ว่าจะเปนสื อของจริงทีอยู่ใกล้ตัว สื อทีจําลองขึน และสื อ
ประเภทภาพ หากเปนไปได้ควรจัดเตรียมให้ครบจํานวนเด็กรายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อย งดการใช้

ี าความสะอาดได้งา่ ย เมือเด็กใช้ทํากิจกรรมเสร็จแล้วควรนํ าไปทําความ
หมุนเวียน และเน้ นวัสดุททํ
สะอาด
จัดให้เด็กนั งเว้นระยะห่าง อาจจัดให้นังเปนครึงวงกลม
หรือนั งสลับฟนปลา ในกรอบพืนทีของตนเอง

จัดกิจกรรมประกอบอาหาร การเพาะปลูก ควรคํานึ งถึงความสะอาดตามหลักสุขอนามัยด้วยการสวม
หน้ ากากอนามัย หลีกเลียงการสั มผัสตัวกัน

้ ทนครู หรือหากจําเปนควรจัดให้มี
หลีกเลียงการจัดกิจกรรมทีต้องเชิญบุคคลจากภายนอกเข้ามาให้ความรู แ
การตรวจสอบและคัดกรองด้านสุขอนามัยก่อน
ช่วงระยะเวลาทีจัดกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงความเหมาะสมของกิจกรรม
เช่น งดกิจกรรมการศึ กษานอกสถานทีแต่อาจปรับเปนการเดินสํ ารวจบริเวณโรงเรียนแทน เปนต้น

เน้ นการเสริมประสบการณ์ เพือส่ งเสริมพหุปญญาโดยการพูดคุยอภิปรายร่วมกันร้องเพลง อ่านนิ ทาน

เล่าเรือง ทายคํา แสดงละครและสถานการณ์ จําลองเกียวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือโรค

ี ิตใหม่ (ครู สามารถศึ กษาตัวอย่างหนั งสื อนิ ทานจากภาคผนวก)
ิ นแบบวิถีชว
การปฏิบัตต
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ครู สามารถนํ าเรืองสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือโควิด - 19 ไปจัดกิจกรรม
โดยบูรณาการกับหน่ วยการจัดประสบการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี

กิจกรรมล้างมือให้ สะอาดปราศจากเชือโรค
่ ละไม่เกิน 3-4 คน
1. จัดกลุ่มเด็ก กลุม
่ ละ 2 แผ่น (สามารถปรับตามความเหมาะสม)
2. เตรียมขนมปงให้กลุม
3. เด็กทดลองจับขนมปงแผ่นที 1 ขณะทียังไม่ได้ลา้ งมือ แล้วนํ าขนมปง
ใส่ ถง
ุ พลาสติกใส หรือถุงซิปล็อคแบบใสเก็บไว้สังเกตการเปลียนแปลง
่ ละล้างนาให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งแล้วจับขนมปง
4. เด็กล้างมือด้วยสบูแ
แผ่นที 2 แล้วนํ าขนมปงใส่ ถง
ุ พลาสติกใส หรือถุงซิปล็อคแบบใสเก็บไว้
สั งเกตการเปลียนแปลง
5. เด็กสั งเกตและบันทึกการเปลียนแปลงของขนมปงทัง 2 แผ่นทุกวัน
เมือผ่านไปครบ 2 สั ปดาห์ ครู และเด็กอภิปรายผลการทดลอง และสรุ ป
้ ว
่ มกัน
การเรียนรู ร
หมายเหตุ :
ครู อาจเพิมขนมปงตัวอย่าง ด้วยการทดลองให้เด็กจับขนมปงหลังจากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ
มือทีจับบนพืนผิวอืนทียังไม่ได้ทาํ ความสะอาดไปจับบนขนมปง นํ าไปใส่ ในถุงพลาสติก แล้วชักชวนให้
เด็กสั งเกตการเปลียนแปลง
หลังจากเสร็จกิจกรรม ครู ควรย้ายถุงขนมปงไปวางทีมุมวิทยาศาสตร์ เพือให้เด็กสั งเกตและบันทึก
การเปลียนแปลงของขนมปงในแต่ละวัน
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กิจกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์

่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การรับรู เ้ กียวกับความงาม
กิจกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์ เปนกิจกรรมทีมุง
้ ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู ส
้ ึ ก ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และจินตนาการ
และส่ งเสริมกระตุน
เพือส่ งเสริมพหุปญญา โดยใช้กิจกรรมศิ ลปะ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การปน การพิมพ์ภาพ การพับ
การฉี ก ตัด ปะ ฯลฯ

แนวทางการจัดกิจกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์
่ เน้ นจัดอุปกรณ์
จัดเตรียมพืนทีให้พร้อมก่อนทํากิจกรรมแบบเว้นระยะห่างมุง
ี องสั มผัสร่วมกัน เช่น
เปนรายบุคคลมากขึน เพือหลีกเลียงการใช้อุปกรณ์ ทต้
สี ตา่ ง ๆ พู่กัน ดินนามัน เปนต้น หรือให้เด็กนํ าชุดอุปกรณ์ ไปทําในพืนทีของ
ตนเอง
จัดกิจกรรมศิ ลปะสร้างสรรค์โดยอาจจัดไปพร้อมกับกิจกรรมการเล่นตามมุม โดยให้เด็กเลือกทํา
ั อง มีการเว้นระยะห่าง ลดความแออัดได้ และหมุนเวียน
กิจกรรมเอง และเปนการกระจายเด็กได้ทงห้
เด็กให้ทํากิจกรรมครบทุกคน
ั เจน หากกิจกรรมใด
สร้างข้อตกลงเมือมีการเปลียนและหมุนเวียนทํากิจกรรมกับเด็กให้ชด
ี าง หรือให้ทาํ กิจกรรรมอืนก่อน จัดกิจกรรม
มีเพือนครบจํานวนทีกําหนดแล้วให้คอยจนกว่าจะมีทว่
่ ละ 3-4 คนและควรเปลียนอุปกรณ์ ทสั
ี มผัสร่วมกัน เช่น
เปนกลุ่มย่อยไม่เกินกลุม
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่ มกันหรือ
กิจกรรมทีต้องใช้อุปกรณ์ รว
อุปกรณ์ หมุนเวียน การวาดภาพและระบายสี
อุปกรณ์ บางอย่างอาจขอความร่วมมือจาก
้ กครองให้เด็กสามารถนํ าของส่ วนตัวมาใช้
ผูป
ทํากิจกรรมได้ เช่น สี เทียนแท่งใหญ่ สี ไม้
ั ขนาดใหญ่ กระดาษ
สี ชอล์ก สี นา พู่กน
เสื อคลุมกันเปอน หรือครู อาจจัดเตรียมไว้
เปนชุดรายบุคคลเมือทํากิจกรรมเสร็จให้เด็ก
นํ าไปทําความสะอาดหรือนํ าไปวางทีจุดรอ
ทําความสะอาด

ั ดุและอุปกรณ์
กิจกรรมทีใช้วส
เปนรายบุคคล เช่น การเปาสี การปน
การพับ การฉี ก ตัด ปะ การประดิษฐ์
จากเศษวัสดุตา่ ง ๆ การร้อย และ
้ งถินทีผ่าน
การสาน อาจเปนวัสดุทอ
การทําความสะอาดแล้วนํ าชินงาน
ไปจัดแสดง ควรให้เด็กช่วยทํา
ความสะอาด และล้างมือให้สะอาด
ทุกครัง

ั ดุอุปกรณ์ ใหม่ครู แนะนํ า
กิจกรรมทีใช้วส

ี ารใช้ วิธก
ี ารทําความสะอาดและเก็บ
วิธก
เข้าทีเมือทํางานเสร็จหรือหมดเวลา

ควรเตือนให้เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ

เครืองใช้ในจุดเตรียมทําความสะอาดหรือ
ให้เด็กนํ าไปทําความสะอาดและเก็บเข้าที

ด้วยตนเอง
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1.

กิจกรรมวาดภาพระบายสี "อ่านใจด้วยภาพ"
อุปกรณ์

1. กระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่

2. สี เทียนรายบุคคล

ขั นตอนการทํากิจกรรม
1. แนะนํ าวัสดุ อุปกรณ์ และข้อตกลงในการใช้
2. ให้เด็กจับคู่อย่างอิสระ
3. ให้เด็กวาดภาพร่วมกันโดยใช้สีของตนเอง เลือกสี ตามใจชอบ ให้เด็กคนแรกเริมวาดภาพ
เด็กอีกคนมาต่อเติม สลับกันต่อเติมจนเปนผลงานทีสํ าเร็จ
4. เด็กร่วมกันเล่าเรืองเกียวกับภาพทีวาด

2. กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุ

อุปกรณ์
1. กระดาษจากลังกระดาษเหลือใช้หรือกระดาษแข็ง ตัดขนาดความกว้างเท่าทีเด็กนั งได้
2. สี ไม้ หรือ สี เทียน

3. กระดาษปะ

ขั นตอนการทํากิจกรรม

ี าร
1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และแนะนํ าวิธก

2. สร้างข้อตกลง และให้เด็กออกแบบชินงาน

3. เด็กระบายสี ตกแต่งกระดาษตามจินตนาการเพือนํ ามา

เปนทีนั งเว้นระยะห่าง เปนเขตแดนของตนเอง สามารถ
นํ าชินงานไปเล่นในกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งได้
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กิจกรรมการเล่นตามมุม
กิจกรรมการเล่นตามมุม เปนกิจกรรมทีเปดโอกาสให้เด็กได้เล่นกับสื อและเครืองเล่นอย่างอิสระ
ตามมุมเล่น หรือ มุมประสบการณ์ ซึงพืนทีหรือมุมต่าง ๆ เหล่านี เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจ
และความต้องการของเด็ก ทังช่วยให้เด็กได้สะท้อนคิด นํ าเสนอด้วยตนเอง การเล่นตามมุมเปนการช่วย
ิ ั มพันธ์ ฯลฯ
ส่ งเสริมพหุปญญา เช่น มุมหนั งสื อ ส่ งเสริมด้านภาษา มุมบล็อก ส่ งเสริมด้านคณิ ตศาสตร์ มิตส

แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ให้เด็กสวมใส่ หน้ ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรม

ครู จัดตะกร้าของเล่นโดยนํ าของเล่นแต่ละมุมกิจกรรมมาใส่ รวมไว้ในตะกร้า
เดียวกัน เปนของเล่นทีหลากหลาย ให้เด็กสามารถหยิบไปเล่นในทีของตนเอง
หรือนํ าไปเล่นร่วมกันกับเพือนในกลุ่มย่อยของตนเอง หากสามารถทําได้
ควรจัดเตรียมของเล่นตามมุม ให้เพียงพอกับจํานวนเด็กในห้อง

จัดมุมสํ าหรับเก็บของเล่นทีเด็กเล่นเสร็จแล้ว และสร้างข้อตกลงร่วมกันเรืองการเก็บของเล่น
หลังการทํากิจกรรม โดยครู ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทําไมถึงต้องนํ าของเล่นมาทําความสะอาด
หลังจากเสร็จกิจกรรมทุกครัง เน้ นยาเด็กทุกครังว่าเมือหมดเวลา ทํากิจกรรมแล้วให้เด็กนํ าของ
เล่นทีต้องทําความสะอาดไปวางทีจุดเตรียมทําความสะอาด ถ้าหากไม่สามารถทําได้ให้เด็กวางไว้
ทีมุมเดิมแล้วจึงนํ ามาทําความสะอาด หรือปรับเปลียนสื อในมุมเล่นใหม่
ี กมีจํานวนมาก ครู อาจเกิดความกังวลใจและต้องใส่ ใจในเรืองของ
กรณี ทเด็
การรักษาระยะห่างในขณะทีพืนทีในห้องเรียนนั นมีอยู่อย่างจํากัด ดังนั น
การจํากัดจํานวนคนเพือลดความหนาแน่ นและรักษาการเว้นระยะห่างอาจ
ทําได้โดยจัดกิจกรรมคู่ขนานไปกับกิจกรรมอืน

ี
จัดให้มี ผ้าคลุม หรือวัสดุทโรงเรี
ยนมี คลุมปองกันการสั มผัสตามมุมเล่นในห้องเรียน

ี เปนแหล่งสะสม
ก่อนเปดมุมให้เด็กเล่น หรือปรับเปลียนของเล่นตามมุม เน้ นทีมีวัสดุทไม่
ของเชือโรคและเปนพืนผิวทีสามารถนํ ามาทําความสะอาดได้งา่ ย

ครู ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ แต่ควรหมันสั งเกตในเรืองของการใส่ หน้ ากากอนามัย การเล่น
ิ น
ของเล่นร่วมกัน การนํ าของเล่นเข้าปาก จํานวนความหนาแน่ นของเด็กในมุมเล่น และการปฏิบัตต
ตามข้อตกลงเรืองสุขอนามัยระหว่างทํากิจกรรมภายในห้องเรียน ซึงครู ควรเข้าไปดูแลพูดคุย กระตุ้น
ให้เด็กเปลียนมุมการเล่น
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มุมบ้าน

มุมร้านค้า

เน้ นของเล่นทีหลากหลายและนํ ามาเช็ดหรือล้าง

ทําความสะอาดของเล่นในมุมทุกวัน เช็ดกล่องและ

ของใช้ในบ้าน เครืองแต่งบ้านจําลอง อุปกรณ์ สือสาร

ผึงให้แห้ง ฯลฯ

นํ าบัตรภาพถ่ายและรายการอาหารเคลือบพลาสติกใส

เคลือบพลาสติกใสเพือให้งา่ ยต่อการดูแลรักษา

ทําความสะอาดได้งา่ ย แห้งเร็ว เช่น ชุดเครืองครัว

เปนต้น ควรทําความสะอาดทุกครังทีเสร็จกิจกรรม
และหลีกเลียงสิ งของทีเปนผ้าไปก่อน

มุมบล็อก
หากทําได้ควรจัดแบ่งบล็อกแบบต่าง ๆ ใส่ ตะกร้า

ขวดผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ล้างผลไม้ ผักจําลองแล้วนํ าไป

หากมีปายชือร้าน ปายชือผลไม้-ผักจําลอง ควรนํ ามา

มุมหนั งสื อ
ควรเตรียมหนั งสื อนิ ทานให้เพียงพอต่อความต้องการ

หรือกระจาดให้เพียงพอต่อจํานวนเด็กในห้อง

ของเด็กในห้องและหมุนเวียนเปลียนเรืองใหม่อยูเ่ สมอ

สํ าหรับไม้บล็อกหรือแท่งไม้ เมือทําความสะอาดแล้ว

สะอาดหลังเสร็จกิจกรรม หรือจัดพืนทีมุมอ่านเปน

เพือทีเด็กสามารถเลือกหยิบเล่นและจัดเก็บได้

ต้องผึงให้แห้งสนิ ทก่อนนํ ามาให้เด็กเล่น

ผลงานของหนู

หลีกเลียงให้เด็กใช้หนั งสื อร่วมกัน และเช็ดทําความ

พืนทีส่ วนตัวทีมีขอบเขตชัดเจน มีการเว้นระยะห่าง
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้
กิจกรรมการเล่นกลางแจง
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เปนกิจกรรมทีจัดให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่น ทังทีบริเวณ

กลางแจ้งและในร่ม เพือส่ งเสริมพหุปญญาเปดโอกาสให้เด็กเคลือนไหวร่างกาย ออกกําลังและแสดงออกอย่างอิสระ

ั
โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเปนหลัก ซึงกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งทีโรงเรียนจัดให้กบ

เด็กอนุบาล เช่น การเล่นเครืองเล่นสนาม เกมการละเล่นต่าง ๆ เปนต้น

แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
จํากัดจํานวนเด็กในการเล่นกลางแจ้ง โดยการเหลือมเวลากันในแต่ละห้อง และหากยังมีจํานวนเด็กแออัด
้ งจัดให้เด็กลงเล่นทุกวัน
อาจลดเวลาหรือลดจํานวนครังต่อหนึ งสั ปดาห์โดยไม่ตอ
่ ละนา หรือเจลแอลกอฮอล์
่ มกันสร้างข้อตกลงในการเล่นกลางแจ้ง โดยให้เด็กล้างมือด้วยสบูแ
เด็กและครู รว
่ นการเล่น
ทําความสะอาดมือ จากนั นให้ถอดหน้ ากากอนามัยไปแขวนไว้ในจุดทีครู เตรียมไว้กอ
ี ารเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
จัดเครืองเล่น อุปกรณ์ การเล่น ให้มก
ิ หรือสั มผัสร่างกายกัน
เกมการละเล่นทีจัดให้เด็กเล่น ควรพิจารณาเกมการละเล่นทีมีระยะห่าง ไม่ทาํ ให้เด็กใกล้ชด
้ งคอยดูแลเรืองความปลอดภัย สุขอนามัยและการสั มผัสร่างกายกันของเด็ก
ขณะเด็กเล่นครู ตอ
่ ละนา หรือเจลแอลกอฮอล์
เมือหมดเวลาให้เด็กเก็บของใช้หรือของเล่นให้เรียบร้อย และล้างมือด้วยสบูแ
ทําความสะอาดมือ แล้วจึงสวมหน้ ากากอนามัย
่ ต่อไปมาเล่นต่อ
ทําความสะอาดเครืองเล่นและอุปกรณ์ การเล่นด้วยนายาทําความสะอาดก่อนให้ผเู้ ล่นกลุม
หากของเล่นทีทําความสะอาดยาก อาจงดของเล่นเหล่านี เพือปองกันการสะสมของเชือโรค
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ครู สามารถจัดกิจกรรมตามตัวอย่างต่อไปนี

1.

การเล่นอิสระ

1. นํ ากล่อง วัสดุเหลือใช้ วัสดุธรรมชาติ มาประดิษฐ์เปนสื อ

ประกอบการทํากิจกรรมเพือกําหนดเขตพืนที และระยะห่าง

ของเด็ก

2. ให้เด็กเคลือนไหวอิสระโดยใช้สือทีประดิษฐ์
(ยานพาหนะ สั ตว์ตา่ งๆ เปนต้น)

ื หยุ่นตามความเหมาะสมกับการเล่นของเด็ก
3. ปรับเวลาให้ยด
และพืนที

2.

การเล่นเครืองเล่นสนาม

ก่อนให้เด็กเล่นเครืองเล่นสนาม ครู พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าควรให้เด็กถอดหน้ ากากผ้าหรือ

หน้ ากากอนามัยหรือไม่ เพือให้เด็กทํากิจกรรมแล้วสามารถหายใจได้สะดวก และสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการเล่นเครืองเล่นสนาม
ระหว่างทีเด็กเล่นครู หมันดูแล สั งเกต เน้ นยาให้เด็กไม่สัมผัสร่างกายกัน และไม่เอามือสั มผัส
บริเวณใบหน้ า และดูแลเรืองการเว้นระยะห่าง
่ ละนา หรือเจลแอลกอฮอล์ แล้วจึงให้เด็กหยิบ
หลังจากเล่นเสร็จครู พาเด็กล้างมือด้วยสบูแ
หน้ ากากมาสวมใส่
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กิจกรรมเกมการศึ กษา

้ ากการสั งเกต การคิด
กิจกรรมเกมการศึ กษา เปนกิจกรรมทีช่วยพัฒนาสติปญญา ให้เด็กเกิดการเรียนรู จ
หาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เกียวกับสี รู ปร่าง จํานวน ประเภท มีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถ
ิ ั มพันธ์
เล่นคนเดียวหรือเล่นเปนกลุ่มได้ ช่วยส่ งเสริมพหุปญญา ด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ภาษา และมิตส

แนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึ กษา
คํานึ งถึงความสะอาดของตัวแผ่นวัสดุของสื อทีนํ ามาจัดกิจกรรมเกมการศึ กษา ควรเคลือบพลาสติกทีบัตรภาพ
ทําให้เกิดความคงทนและสามารถนํ ามาทําความสะอาดทุกครังหลังเสร็จกิจกรรม หรือจัดใส่ ถุงซิปล็อคไว้เปนชุด
้ กครองทีบ้าน
ี เด็กนํ าเกมการศึ กษากลับไปเล่นกับผูป
ในกรณี ทให้
จะต้องใส่ เกมการศึ กษาในกล่องหรือถุงซิปล็อค
ควรเตรียมเกมการศึ กษาให้เพียงพอต่อจํานวนเด็ก และจัดให้เล่นเปนรายบุคคลโดยเด็กสามารถหยิบ
แล้วนํ ามาเล่นในพืนทีของตนเอง

ครู สามารถจัดเกมการศึ กษาตามตัวอย่างต่อไปนี

ตัวอย่างเกมการศึ กษาทีนํ าเสนอดังต่อไปนี

ครู สามารถปรับเกมการศึ กษาให้ ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของช่วงวัยเด็กในชันเรียน

ั
เกมจับคู่ภาพและเงา , เกมจับคู่ภาพทีสั มพันธ์กน

เกมศึ กษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)

เกมภาพตัดต่อ

เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

เกมเรียงลําดับขนาด , เกมเรียงลําดับเหตุการณ์

เกมจับคู่แบบตารางสั มพันธ์ (เมตริกเกม)

เกมจัดหมวดหมู่

เกมพืนฐานการบวก
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เกมจับคู่ภาพและเงา

จุดประสงค์ ฝกสั งเกตรู ปร่าง สิ งทีเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

ขั นตอนการทํากิจกรรม 1.ครู เตรียมแผ่นภาพกิจกรรม นํ าภาพมาจัดวาง
2.เด็กสั งเกตแผ่นภาพ

หมายเหตุ :

3.เด็กจับคู่ภาพกับเงามาวางเรียงกันเปนคู่ ๆ

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาด
ี ดเรียงไว้แล้ว โดยไม่ตอ
้ งชะเง้อดูหรือลุกขึนยืนดู
สายตามองทุกคู่ทจั

สื อต้นแบบ เกมจับคู่ภาพและเงา
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เกมจับคู่ภาพทีสั มพันธ์กัน

จุดประสงค์ ฝกสั งเกตรู ปร่าง สิ งทีเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

ขั นตอนการทํากิจกรรม 1.ครู เตรียมแผ่นภาพกิจกรรม นํ าภาพมาจัดวาง
2.ให้เด็กสั งเกต

หมายเหตุ :

ั
3.ให้เด็กจับคู่ภาพทีสั มพันธ์กน

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาด
ี ดเรียงไว้แล้ว โดยไม่ตอ
้ งชะเง้อดูหรือลุกขึนยืนดู
สายตามองทุกคู่ทจั

สื อต้นแบบ เกมจับคู่ภาพทีสั มพันธ์กัน
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เกมภาพตัดต่อ

จุดประสงค์ ฝกการสั งเกตรายละเอียดของภาพทีเหมือนกันหรือต่างกัน ฝกประสาทสั มพันธ์ระหว่างมือกับตา
ื
้ น
พัฒนาด้านอารมณ์ สั งคม หากเล่นร่วมกับผูอ

ขั นตอนการทํากิจกรรม
หมายเหตุ :

1. ครู เตรียมแผ่นภาพกิจกรรม นํ าภาพมาจัดวาง

2. นํ าแผ่นภาพมาวางคละปนกัน แล้วให้เด็กจัดภาพ

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาด
ี ดเรียงไว้แล้ว โดยไม่ตอ
้ งชะเง้อดูหรือลุกขึนยืนดู
สายตามองทุกคู่ทจั

สื อต้นแบบ เกมภาพตัดต่อ

เกมเรียงลําดับขนาด

จุดประสงค์ ฝกการสั งเกตความแตกต่างของรู ปแบบ จําแนก และเปรียบเทียบขนาดใหญ่เล็กซึงเปนพืนฐาน
่ ไป
ทางคณิ ตศาสตร์ตอ

ขั นตอนการทํากิจกรรม
1. ครู เตรียมแผ่นภาพกิจกรรม นํ าภาพมาจัดวาง
หมายเหตุ :

2. ให้เด็กแยกภาพออกเปนพวก ๆ และเรียงลําดับขนาดจากใหญ่มาหาเล็ก หรือจากเล็กไปหาใหญ่

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาดสายตา
ี ดเรียงไว้แล้ว
มองทุกคู่ทจั

สื อต้นแบบ เกมเรียงลําดับภาพขนาดเล็ก-ใหญ่
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สื อต้นแบบ เกมเรียงลําดับภาพขนาดเล็ก-ใหญ่
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เกมเรียงลําดับเหตุการณ์
จุดประสงค์ ฝกการสั งเกตความแตกต่างของรู ปแบบ จําแนก และเปรียบเทียบขนาดใหญ่เล็กซึงเปน
่ ไป
พืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ตอ

ขั นตอนการทํากิจกรรม

1. ครู เตรียมแผ่นภาพกิจกรรม นํ าภาพมาจัดวาง

หมายเหตุ :

ี ดขึนจากภาพ
2. ให้เด็กแยกภาพออกเปนพวก ๆ และเรียงลําดับเหตุการณ์ ทเกิ

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาด
ี ดเรียงไว้แล้ว โดยไม่ตอ
้ งชะเง้อดูหรือลุกขึนยืนดู
สายตามองทุกคู่ทจั

สื อต้นแบบ เกมเรียงลําดับเหตุการณ์ กิจวัตรในโรงเรียน
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ั หมวดหมู่
เกมจด

จุดประสงค์ ฝกการสั งเกต การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่
ขั นตอนการทํากิจกรรม
1. ครู กําหนดโจทย์ในเกมจัดหมวดหมู่

2. ครู เตรียมแผ่นภาพกิจกรรม นํ ามาจัดวาง

่ าพทีสามารถเข้ากันได้
3. ให้เด็กนํ าแผ่นภาพมาวางโดยจัดหมวดหมูภ
หมายเหตุ :

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาด
ี ดเรียงไว้แล้ว โดยไม่ตอ
้ งชะเง้อดูหรือลุกขึนยืนดู
สายตามองทุกคู่ทจั

ั หมวดหมู่
่ ป
ุ กรณ์ เกมจด
สื อต้นแบบภาพหมวดหมูอ
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เกมศึ กษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)
จุดประสงค์ ฝกการสั งเกตสิ งทีเหมือน หรือแตกต่างกัน ส่ งเสริมการประสานสั มพันธ์ระหว่างมือกับตา
ขั นตอนการจัดกิจกรรม

1. เตรียมกระดาษแข็งทีจะเปนพืนขนาด 25 x 15 ซม. จํานวน 1 แผ่น (ใช้แปะกับภาพใหญ่) และ
กระดาษแข็งขนาด 6 x 4 ซม. จํานวน 7 แผ่น (ใช้แปะกับภาพเล็ก)

2. ผนึ กภาพกับกระดาษแข็งทีเตรียมไว้ในข้อ 1 โดย ภาพเล็กจะเปนส่ วนปลีกย่อยของภาพใหญ่ที

ั รายละเอียดต่าง ๆ
้ ก
ต้องการให้เด็กได้สังเกตและเรียนรู ้ ภาพใหญ่ จะเปนสิ งทีต้องการให้เด็กรู จ

ี ารเล่น
3. ครู เตรียมกิจกรรม 1 คน ต่อ 1 แผ่น พร้อมอธิบายวิธก
่ นว่าภาพนั นคืออะไร มีอะไรบ้าง
4. ให้เด็กศึ กษาภาพใหญ่กอ

5. พิจารณาภาพเล็กว่ามีภาพใดบ้างทีเปนภาพเหมือนกับทีมีในภาพใหญ่
6. นํ าภาพเล็กทีพิจารณาแล้วนั นตามข้อ 5 มาวางในช่อง

หมายเหตุ :

ซึงอยูใ่ นภาพใหญ่ตามทีกําหนด

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
ในกรณี ทไม่

จํานวนจะต้องพอเหมาะกับวัยของเด็กโดยพิจารณาช่วงการมองของเด็กว่าเด็กจะสามารถกวาด
ี ดเรียงไว้แล้ว โดยไม่ตอ
้ งชะเง้อดูหรือลุกขึนยืนดู
สายตามองทุกคู่ทจั

สื อต้นแบบ เกมศึ กษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)

พิจารณาสื อต้นแบบแล้วนํ าภาพเล็กมาวางในช่อง

ภาพเล็ก

ตามทีกําหนด
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สื อต้นแบบ เกมศึ กษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)
ภาพใหญ่

ผลงานของหนู
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เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
จุดประสงค์ ฝกการสั งเกตสิ งทีเหมือน หรือแตกต่างกัน ส่ งเสริมการประสานสั มพันธ์ระหว่างมือกับตา
ํ สื อ
ี า
ขั นตอนวิธท

1. เตรียมกระดาษแข็ง ขนาด 4 x 8 ซม.

2. ครู เตรียมภาพกิจกรรมผนึ กภาพจะผนึ กภาพบนกระดาษขนาด 4 X 8 ซม. ตามทีภาพกําหนดไว้

ิ สอเขียนหมายเลขภาพไว้ดา้ นหลัง เพือแสดงลําดับการผนึ กภาพ
3. ใช้ดน

4. ผนึ กภาพทีกําหนดไว้ลงในหมายเลขบนกระดาษทีเขียนไว้

5. ให้เด็กเล่นต่อโดมิโนจากภาพ โดยวางชินแรกลง หาชินอืนทีเหมือนกันมาต่อทีปลายแถว ต่อออกไป
ั
ได้
หรือจะวางให้ตงฉากก็

ขั นตอนการทํากิจกรรม

ั ภาพสิ งของและประโยชน์ ของสิ ง ๆ นั น
้ ก
1. แนะนํ าให้เด็กรู จ

2. ครู ให้เด็กวางชินส่ วนใดชินส่ วนหนึ งลงแล้วหาชินอืนทีมีภาพเหมือนกันมาต่อทีปลายด้านใดด้านหนึ ง
่ ลาง
ตังฉากก็ได้ หากภาพทีนํ ามาต่อทังสองปลายเปนภาพเหมือน อาจวางขวางให้เห็นแบ่งครึงอยูก

หมายเหตุ :

3. เมือเล่นเสร็จให้เด็กนํ าเกมใส่ กล่องทําความสะอาดให้เรียบร้อย

ื หยุน
่ ได้ตามความเหมาะสมของช่วงวัยของเด็กในชันเรียน ให้จํานวน
ครู สามารถปรับจํานวนภาพให้ยด
ชินทีเล่น และขนาดพอกับมือของผูเ้ ล่น อาจเปน 2 x 4 ซม. 3 x 6 ซม. 4 x 8 ซม. 5 x 10 ซม. เปนต้น

เตรียมกระดาษสํ าหรับทําโดมิโน
ขนาด 4 x 8 ซม.

จํานวน 25 ชิน

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

ตัวอย่างการผนึ กภาพ

สามารถผนึ กบนกระดาษขนาด 4 x 8 ซม.ตามภาพทีกําหนดไว้
ควรผนึ กให้ หันไปในทิศทางเดียวกัน
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สื อต้นแบบ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

หมายเลข 1

หมายเลข 2

หมายเลข 3

หมายเลข 4

หมายเลข 5
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สื อต้นแบบ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

หมายเลข

1

1

หมายเลข

1

2

หมายเลข

1

3

หมายเลข

1

4

หมายเลข

1

5
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สื อต้นแบบ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

หมายเลข

2

1

หมายเลข

2

2

หมายเลข

2

3

หมายเลข

2

4

หมายเลข

2

5
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สื อต้นแบบ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

หมายเลข

3

1

หมายเลข

3

2

หมายเลข

3

3

หมายเลข

3

4

หมายเลข

3

5
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สื อต้นแบบ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

หมายเลข

4

1

หมายเลข

4

2

หมายเลข

4

3

หมายเลข

4

4

หมายเลข

4

5
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สื อต้นแบบ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

หมายเลข

5

1

หมายเลข

5

2

หมายเลข

5

3

หมายเลข

5

4

หมายเลข

5

5
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ั คู่แบบตารางสั มพันธ์ (เมตริกเกม)
เกมจบ
จุดประสงค์

1. ฝกสั งเกตสิ งทีเหมือน หรือแตกต่างกัน สี รู ปร่าง

วิธีเล่น

1. ครู วางแผ่นตารางลง แล้ววางบัตรภาพทีกําหนดไว้บนตารางตามแนวตังและแนวนอน

หมายเหตุ

2. ฝกเชือมโยงความสั มพันธ์

2. ให้เด็กนํ าบัตรภาพทีเหลือวางลงในตาราง โดยภาพนั นมีความสั มพันธ์กับรู ปร่างและสี
เหมือนภาพในแนวตังและแนวนอน

1. การวางภาพแนวตังหรือแนวนอนในแผ่นหลัก (ตาราง) สามารถวางสลับกันได้
เช่น ภาพในแถวที 1 วางเปนแนวตัง ให้วางภาพในแถวที 2 เปนแนวนอน

2. ปรับขนาดตารางให้เหมาะสมตามช่วงวัย อาจจะเปน 3 x 3 ช่อง 4 x 4 ช่อง ก็ได้

สื อต้นแบบ เกมจับคู่แบบตารางสั มพันธ์ (เมตริกเกม)
ภาพแผ่นหลัก (ตาราง)

ภาพทีกําหนดให้แนวตังหรือแนวนอน

ขนาด 25 x 25 ซม.

1.

2.

ตัวอย่างภาพเกมทีเล่นเสร็จแล้ว
(ภาพแนวนอน)

(ภาพแนวตัง)

สื อต้นแบบ เกมจับคู่แบบตารางสั มพันธ์ (เมตริกเกม)
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43

เกมพืนฐานการบวก ไม่เกิน 5
จุดประสงค์
วิธเี ล่น

้ ่าจํานวน
ฝกพืนฐานการบวก รู ค

เด็กสั งเกตภาพแผ่นหลักและแผ่นย่อย แล้ววางภาพแผ่นหลักก่อนจึงหาแผ่นย่อย 2 แผ่น

ี ํานวนรวมกัน เท่ากับจํานวนในภาพแผ่นหลัก
มาวางเข้าชุดให้มจ
หมายเหตุ

ี มเี ครืองพิมพ์สี สามารถระบายสี เฉพาะภาพทีสมบูรณ์ ภาพเงาไม่ตอ
้ งระบายสี
กรณี ทไม่
สามารถปรับจํานวนสื อต้นแบบได้ตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

สื อต้นแบบ เกมพืนฐานการบวก ไม่เกิน 5
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สื อต้นแบบ เกมพืนฐานการบวก ไม่เกิน 5
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สื อต้นแบบ เกมพืนฐานการบวก ไม่เกิน 5

จํานวน 5 แผ่น

จํานวน 6 แผ่น

จํานวน 5 แผ่น

จํานวน 3 แผ่น

จํานวน 2 แผ่น

จํานวน 1 แผ่น

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ

เรือง การเปดเรียนของสถานศึ กษาในสั งกัดและในกํากับของกระทรวงศึ กษาธิการ

46

ภาคผนวก
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ตัวอย่างหนั งสื อนิ ทาน E-Book

ชือเรือง : เรายังรักกันทุกวันจ้ะ

้ ต่ง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช
ผูแ

เรืองย่อ

ภาพ : วชิราวรรณ ทับเสื อ

ลูกหมีตัวน้ อยไม่เข้าใจ ทําไมถึงออกไปเล่นกับเพือนนอกบ้านไม่ได้

และ กฤษณะ กาญจนาภา

กอดกันก็ไม่ได้ คุณย่าหมีจึงอ่านนิ ทานเกียวกับโรคโควิด - 19 ให้ฟง

พอได้ฟงนิ ทานหมีน้อยจึงเข้าใจและพร้อมปองกันตนเอง และถึงแม้จะ
็ ามารถแสดงความรัก ความห่วงใยในรู ปแบบอืน
สั มผัสตัวกันไม่ได้กส
ส่ งไปให้ทก
ุ คนทีรักได้

ชือเรือง : แตงโมลูกโตโต

เค้าโครงเรือง : แก้วตา แสงสุข

เรียบเรียง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช

เรืองย่อ

ภาพ : Sawanee Draw

กระรอกตัวน้ อยช่วยกันดึงแตงโมออกมาจากสวน และ

แปล : แวมายิ ปารามัล

่ ยผ่าแบ่งแตงโมให้กิน เมือกําลังจะกินลูกสั ตว์
ขอให้ผใู้ หญ่ชว
ตัวอืน ๆ มาขอกินแตงโมด้วย กระรอกน้ อยยินดีแบ่งแตงโม

ิ ผูใ้ หญ่จึงช่วยหันแตงโมงเปนชินเท่า ๆ กันเพือให้ได้กิน
ให้กน

ครบทุกคน

ชือเรือง แปรงฟนด้วยกันไหมจ๊ะ
ผู้แต่ง : จันทร์เพ็ญ สิ นสอน

เรืองย่อ

ภาพ : ชาญศิ ลป กิตติโชติพาณิ ชย์

เด็กชายเกิดความสงสั ยว่าสั ตว์ตา่ ง ๆ ต้องแปรงฟนไหม

น้ องน้ อยตัวเล็ก ๆ ทียังไม่มีฟนต้องดูแลรักษาฟนอย่างไร

ี ูแลรักษาฟนของตัวเองอย่างไร
แล้วเด็ก ๆ จะมีวิธด

ชือเรือง : ปลูกผักสนุกจัง

ผู้แต่ง : ระพีพรรณ พัฒนาเวช

เรืองย่อ

ภาพ : อุษา บรรจงจัด

ี าน
เด็ก ๆ สามารถปลูกผักกินเองหรือทําร่วมกับผูใ้ หญ่ทบ้

ั ซ้อน ไม่ยง
ุ่ ยาก และสามารถนํ าไปกินได้
โดยมีขันตอนไม่ซบ
อย่างปลอดภัย ทําตามได้ 4 ขันตอน

สามารถดูหนั งสื อนิ ทานเพิมเติมได้ทีเว็บไซต์
https://www.happyreading.in.th

48

ภาคผนวก

แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ดาวน์ โหลดเอกสาร

แบบบันทึก
การตรวจคัดกรองสุขภาพ

ั ส
ิ ํ าหรับสถานศึ กษาในการปองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมอนามัย
ื การปฏิบต
ทีมา : คู่มอ

49

ภาคผนวก
รายชือสถานศึ กษาทีทดลองใช้เอกสาร
ี งบาน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชย

สพป.พะเยา เขต 2

2. โรงเรียนบ้านแม่ละเมา

สพป.ตาก เขต 2

3. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1

4. โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

สพป.นราธิวาส เขต 2

่ มะขามเฒ่า
5. โรงเรียนบ้านทุง

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

6. โรงเรียนอนุบาลตรัง

สพป.ตรัง เขต 1

7. โรงเรียนบ้านหนองมงคล

ี ันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรข

8. โรงเรียนบ้านหลักร้อย

สพป.นครราชสี มา เขต 1

9. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต 1

้ งอิง
ข้อมูลอา
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ิ ํ าหรับสถานศึ กษาในการปองกันการแพร่ระบาด
กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข. (2563). คู่มือการปฏิบัตส
ของโรคโควิด – 19. นนทบุร:ี บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิง จํากัด.
ั ส
ิ ํ าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปองกัน
ื การปฏิบต
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อัดสํ าเนา.
ื การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19.
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ทีปรึกษา

คณะผู้จัดทํา

1. นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน

2. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน

3. นางสาวรัตนา แสงบัวเผือน

้ ํานวยการสํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา
ผูอ

คณะทํางาน
1. นางวาทินี ธีระตระกูล

ข้าราชการบํานาญ

2. รศ.พัชรี ผลโยธิน

ข้าราชการบํานาญ

3. นางเอมอร รสเครือ

ข้าราชการบํานาญ

่ รวี กนกวิบล
4. นางรุ ง
ู ย์ศรี

ข้าราชการบํานาญ

ิ ล
5. นางสาวแน่ งน้ อย แจ้งศิ รก
ุ

ข้าราชการบํานาญ

6. นางนิ ทรา ช่อสูงเนิ น

ข้าราชการบํานาญ

7. นายอารมณ์ วงศ์ บัณฑิต

ข้าราชการบํานาญ

ั ธารมรรค
8. นางสาวอุทย

ข้าราชการบํานาญ

9. นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์

ข้าราชการบํานาญ

10. นางสาววรนาท รักสกุลไทย

้ ํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล
ผูอ

11. นางสาวสุดใจ พรหมเกิด

ประธานมูลนิ ธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ั นิ วัฒน์
12. ผศ.ปนั ฐษรณ์ จารุ ชย

คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ั วดี จันทรกุล
13. นางสุรส

ศึ กษานิ เทศก์ขํานาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1

14. นายชัยวุฒิ สิ นธุ วงศานนท์

ศึ กษานิ เทศก์ขํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสี มา เขต 1

่ แจ้ง
15. นางหริณญา รุ ง

ี ันธ์ เขต 1
ศึ กษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรข

16. นางสาวธิติมา เรืองสกุล

ศึ กษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2

ี
17. นางปฤษณา ดํารงค์ชพ

ศึ กษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2

18. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิ ล

ศึ กษานิ เทศก์ชาํ นาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

19. นางสุพร โขขัด

ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1

20. นางพัชรา อังกูรขจร

ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป.ตาก เขต 2

21. นางสาวจีเรียง บุญสม

่ มะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุง

22. นางจําลองลักษณ์ ก้อนทอง

ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี เขต 2

23. นางภาวิณี แสนทวีสุข

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

24. นางสาวกอบกุล สุกขะ

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

25. นางกันยา แสนวงษ์

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

26. นางสาวกมลชนก ผ่านสํ าแดง

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

27. นางสาวนั นทพร ณ พัทลุง

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

28. นางสาวหทยา จําป

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

29. นางสาวปยพร สุขเสี ยง

สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

52

กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่ งเสริมการศึ กษาปฐมวัย
สํ านั กวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา

สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั นพืนฐาน

