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           อยา่งไรกต็าม จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที�
ผา่นมา สถานศึกษาไมส่ามารถเป�ดทาํการเรยีนการสอนไดต้ามปกต ิส่งผลกระทบตอ่เดก็ปฐมวยัที�ต้องเสียโอกาส
ในการเรยีนรูร้ว่มกัน เดก็ไมม่โีอกาสไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น การลงมอืทาํงานรว่มกนัเป�นกลุม่การมปีฏสัิมพันธกั์บ
ครูและเพื�อนๆ ทาํให้การเรยีนรูไ้มเ่ป�นไปตามหลกัจติวทิยาการเรยีนรู ้และไมเ่ตม็ตามศักยภาพจากวธิกีารที�ไมส่อดคล้อง
กับความตอ้งการ ความสนใจ หรอืไมเ่หมาะสมกับวยั ส่งผลให้เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมหรอืความสามารถน้อยลง หรอื
           

กับความต้องการ ความสนใจ หรอืไมเ่หมาะสมกบัวยั ส่งผลให้เดก็ปฐมวัยมพีฤตกิรรมหรอืความสามารถน้อยลง หรอื 

       อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที�

พัฒนาการไม่เต็มศักยภาพตามวัย ถือเป�นสาเหตุของความเหลื�อมล�าในการเข้าถึงการศึกษาเกิดภาวะสูญเสียทาง
การเรยีนรู ้หรอืภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรยีนรู ้(Learning Loss) 

            เล่มที� 1 แนวทางการแก้ไขป�ญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรยีนรู ้ของเดก็ปฐมวยั 
            เล่มที� 2 แนวทางการจัดประสบการณ์เพื�อฟ��นฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรยีนรู ้ของเดก็ปฐมวยั 
            เล่มที� 3 แนวทางการจัดการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) ระดบัปฐมวยั 

    
            

โดยไดจ้ดัทาํเอกสารเพื�อสนับสนนุการดําเนินงานโครงการภายใตค้วามรว่มมอืของทกุฝ�ายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนําไปสู่
การปฏบิติัดว้ยความชดัเจน เป�นไปในทศิทางเดยีวกนั จํานวน 3 เลม่ ประกอบดว้ย 

จึงได้กําหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป�นนโยบายเร่งด่วน ด้วยโครงการพัฒนาคนตลอดชว่งชวีิต “เด็กปฐมวัย”

    
            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒุ ิอาจารยม์หาวิทยาลยั ศึกษานิเทศก์
 ผูบ้รหิารสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนักวชิาการศึกษาที�ให้ความ
ปฐมวัยอยา่งมคุีณภาพ เต็มตามศักยภาพ และมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูต้อ่ไป
ที�เกี�ยวข้องนําไปใชใ้นการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ และมีความพรอ้มใน
การเรยีนรูต้่อไป

รว่มมอือย่างดยีิ�ง ทําให้เอกสารดังกลา่วทั�ง 3 เลม่ สําเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีและหวงัวา่จะเป�นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

           แผนแมบ่ทกฎหมาย อาท ิรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป� 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนษุย์ กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและสังคมนโยบายรฐับาลและแผนการปฏรูิปประเทศดา้นการศึกษา ไดกํ้าหนด
จดุเน้นของการจดัการศึกษาและการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยั ให้มุง่ส่งเสรมิสถานศึกษาจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
เพื�อพัฒนาเดก็ปฐมวยัทกุดา้น ทั�งรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสตปิ�ญญา บม่เพาะ ปลกูฝ�งวนัิย คุณธรรมและ
ค่านิยมที�ด ีดว้ยความรว่มมอืระหวา่งพ่อแมผู่ป้กครอง ชมุชน และสถานศึกษา พัฒนา การคิดวเิคราะห์เชงิระบบ 
และการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) เพื�อให้สัมพันธก์บัการเรยีนรูข้องสมอง 

บรูณาการความรว่มมอืการพัฒนาคนตลอดชว่งชวีติ (กลุม่เดก็ปฐมวัย) ระหว่าง 6 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธกิาร
(พ.ศ.2561 - 2580) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

ดงันั�น เพื�อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเ้รยีนปฐมวยั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
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          ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป� พ.ศ. 2561 - 2580 เป�นแผนการพัฒนาประเทศ ที�กําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา

ให้หน่วยงานของรฐัทกุภาคส่วนตอ้งทาํตาม เพื�อให้บรรลวุสัิยทศัน์ของประเทศไทยที�วา่  “ประเทศไทยมคีวามมั�นคง

มั�งคั�ง ยั�งยืน เป�นประเทศที�พัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยที�รฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รฐัพึงจดัให้มียทุธศาสตรช์าตเิป�นเป�าหมายการพัฒนาประเทศอยา่งยั�งยนื

ตามหลกัธรรมาภบิาลเพื�อใชเ้ป�นกรอบในการจดัทําแผนตา่งๆให้สอดคลอ้งและบรูณาการกนั  และพระราชบญัญตักิาร

พัฒนาเดก็ปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 5 การพัฒนาเด็กปฐมวยัตามพระราชบัญญตั ิ (3) กลา่ววา่ “ให้เดก็ปฐมวยัมี

พัฒนาการที�ดรีอบดา้นทั�งทางรา่งกาย จติใจ วนัิย อารมณ์ สังคม และสตปิ�ญญาให้สมกบัวยั เพื�อให้เกดิทกัษะพื�นฐาน

ในการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนื�องตลอดชวีติ สามารถเรยีนรูอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการพัฒนาศักยภาพของแตล่ะบคุคล

และความตอ้งการจําเป�นพิเศษซึ�งกําหนดกรอบบนัทกึขอ้ตกลงการบูรณาการความรว่มมอืกบั 6 กระทรวงหลกัในการ

พัฒนาคนตลอดชว่งชวีติ (กลุม่เดก็ปฐมวยั) ตั�งแต ่พ.ศ.2565 - 2569 ตลอดจนนโยบายรฐับาล และแผนการปฏรูิป

ประเทศดา้นการศึกษา ไดกํ้าหนดกจิกรรมปฏรูิปประเทศที�จะส่งผลให้เกดิการเปลี�ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัีย

สําคัญ (Big Rock) ในกจิกรรมปฏรูิปที� 2 การพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนสู่การเรยีนรูฐ้านสมรรถนะเพื�อตอบ

สนองการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 โดยกําหนดจดุเน้นของการจดัการศึกษาและการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยัให้

มุ่งส่งเสรมิสถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื�อพัฒนาทกุด้าน ทั�งรา่งกาย สตปิ�ญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 

บม่เพาะปลกูฝ�งวินัย คุณธรรมและค่านิยมที�ด ีดว้ยความรว่มมือระหวา่งผูป้กครอง ชมุชน และสถานศึกษา พัฒนาการ

คิดวเิคราะห์เชงิระบบลงมอืปฏบิตั ิ(Enactive) ดว้ยประสบการณ์ตามมุมตา่ง ๆ เพื�อให้สัมพันธก์บัการเรยีนรูข้องสมอง

และจัดสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เห็นแบบอยา่งของพฤตกิรรมการดําเนินชวีติที�ดงีาม

1

          จากนโยบายดงักลา่วขา้งตน้ ในป�งบประมาณ 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไดกํ้าหนด

นโยบายเรง่ดว่น (Quick Policy) 10 นโยบาย ที�เกี�ยวข้องกบัปฐมวยั คือ นโยบายที� 4 การจดัการศึกษาปฐมวยั  และ

นโยบายที� 5 Active Learning  โดยให้มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูผ้า่นการเล่น พัฒนาพ่อแม่ ผูป้กครองผา่น

องค์ความรูแ้ละสื�อสารสรา้งความเขา้ใจ พัฒนาโรงเรยีนอนบุาลประจําจงัหวดัและโรงเรยีนอนบุาลประจําเขตพื�นที�

การศึกษาเป�นแกนนํา รวมถึงโรงเรยีนที�เป�ดการจดัการเรยีนการสอนระดบัปฐมวัย จํานวน 25,776 แห่ง กระจายอยู่

ทั�วประเทศ และพัฒนาเครื�องมอืการประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวยัเพื�อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเ้รยีน

ปฐมวยั 

          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน จงึไดกํ้าหนดโครงการพัฒนาคนตลอดชว่งชวีติ “เดก็ปฐมวยั"

 เพื�อพัฒนาเดก็ปฐมวัยมพัีฒนาการสมวยั เป�นคนด ีมีวนัิย สํานึกความเป�นไทย มีความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง ครอบครวั ชมุชน

สังคม และประเทศชาตใินอนาคตตอ่ไป และดําเนินการจดัทําแนวทางการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning ) สําหรบั

ครูปฐมวัยโดยมวัีตถปุระสงค์ เพื�อให้ครูปฐมวยั และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใชเ้ป�นแนวทาง ในการพัฒนาเด็กปฐมวยัมพัีฒนาการสมวยั

เกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจําวนัได ้มีการออกแบบการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning ) ในระดบัปฐมวยั

ตลอดจนจัดกระบวนการจดัประสบการณ์เรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning ) เพื�อลดภาวะถดถอยทั�ง 4 ดา้น ให้ดขีึ�น 

วัตถุประสงค์

         เพื�อให้ครูปฐมวยั และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใชเ้ป�นแนวทาง ในการพัฒนาเดก็ปฐมวยัให้มีพัฒนาการสมวยัเกดิการเรยีนรู้
และสามารถนําไปใชใ้นชวิีตประจําวนั มกีารออกแบบการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning ) ในระดบัปฐมวยั ตลอดจน

จัดกระบวนการจดัประสบการณ์เรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning ) ให้กบัเด็กปฐมวยัมีพัฒนาการครบทั�ง 4 ดา้น
 

            การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) หรอืการเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทํา หมายถงึ การเรยีนรูซ้ึ�งเดก็ได้
จัดกระทํากบัวัตถไุดม้ปีฏสัิมพันธก์บับคุคล ความคิด และเหตกุารณ์จนกระทั�งสามารถสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง
(Hohmann and Weikart, 1995) ซึ�งประกอบดว้ย การใชสื้�อและวัสดุอุปกรณ์ การเลอืกและตดัสินใจ การใชป้ระสาทสัมผสั
ทั�ง 5 การใชภ้าษา และการสนับสนนุจากผูใ้หญ่

คํานิยาม



2

          Bonwell,1991 ให้ความหมายการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก Active Learning คือกระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี�เดก็ไดล้งมอืกระทาํ

และได้ใชก้ระบวนการคิดเกี�ยวกับสิ�งที�เขาไดก้ระทําลงไป เป�นการจัดกจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใตส้มมตฐิานพื�นฐาน 

2 ประการคือ 1) การเรยีนรูเ้ป�นความพยายามโดยธรรมชาตขิองมนษุย ์และ 2) แตล่ะบคุคลมแีนวทางในการเรยีนรูท้ี�แตกตา่งกนั

          Hohmann and Weikart,1995 ให้ความหมายการเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํ หมายถงึ การเรยีนรูซ้ึ�งเดก็ไดจั้ดกระทํากบัวตัถ ุ

ได้มปีฏิสัมพันธก์บับคุคล ความคิดและเหตุการณ์ จนกระทั�งสามารถสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง 

          Fedler and Brent,1996  กลา่วถงึความหมายของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก Active Learning วา่เป�นกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่ง

หนึ�ง แปลตามตวัก็คือเป�นการเรยีนรูผ้า่นการปฏบิติั หรอื การลงมอืทาํซึ�ง  “ความรู”้ ที�เกดิขึ�นก็เป�นความรูท้ี�ไดจ้ากประสบการณ์

กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ี�เดก็ไดม้โีอกาสลงมอืกระทํามากกวา่การฟ�งเพียงอยา่งเดยีว จัดกจิกรรมให้เดก็ไดก้าร

เรยีนรูโ้ดยการอา่น, การเขยีน, การโต้ตอบ, และการวเิคราะห์ป�ญหา อกีทั�งให้เดก็ไดใ้ชก้ระบวนการคิดขั�นสงู ไดแ้ก ่การวเิคราะห์,

การสังเคราะห์, และการประเมนิค่า

          สถาพร พฤฑฒกิลุ, 2558 ให้ความหมายการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก Active Learning คือกระบวนการจัดการเรยีนรูต้าม

แนวคิดการสรา้งสรรค์ทางป�ญญา (Constructivism) ที�เน้นกระบวนการเรยีนรูม้ากกวา่เนื�อหาวชิา เพื�อชว่ยให้เดก็สามารถเชื�อมโยง

ความรูห้รอืสรา้งความรูใ้ห้เกิดขึ�นในตนเอง ดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิผา่นสื�อหรอืกจิกรรมการเรยีนรู ้ที�มคีรูผูส้อนเป�นผูแ้นะนํา

กระตุน้ หรอือํานวยความสะดวก ให้เดก็เกิดการเรยีนรูข้ึ�น โดยกระบวนการคิดขั�นสงู กลา่วคือเดก็มกีารวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ

การประเมนิค่าจากสิ�งที�ไดร้บัจากกิจกรรมการเรยีนรู ้ทาํให้การเรยีนรูเ้ป�นไปอยา่งมคีวามหมายและนําไปใชใ้นสถานการณ์อื�น ๆ

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

          สํานักวิชาการ,2560 ไดก้ลา่วถงึ การเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํ (Active Learning) เป�นพื�นฐานสําคัญในการพัฒนาเดก็ 

การเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํจะเกิดขึ�นอยา่งมปีระสิทธภิาพมากที�สดุในโปรแกรมที�พัฒนาเดก็อยา่งเหมาะสมกบัพัฒนาการ ซึ�งมี

องค์ประกอบของการเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํ ไดแ้ก่ 1) การเลือกและตดัสินใจ 2) สื�อ 3) การใชป้ระสาทสัมผสัทั�ง 5  4) ภาษาจากเดก็

5) การสนับสนนุจากผูใ้หญ่

เเนวคิด

          การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป�นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยมุง่เน้นให้เดก็ปฐมวยั

ลงมือปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเอง ผา่นการไตรต่รองจากกระบวนการสรา้งสรรค์ประสบการณ์ใหมท่ี�เชื�อมโยงความรู้

จากประสบการณ์เดมิ เด็กไดเ้ผชญิกับสถานการณ์และหาแนวทางในการแกป้�ญหาดว้ยวิธกีารตา่ง ๆ เพื�อให้เดก็ไดนํ้า

ความรูท้ี�ได้รบัมาสรา้งเป�นความรูใ้หมโ่ดยครูจะจดักิจกรรมการเรยีนรูผ้า่นสื�อ และอํานวยความสะดวกให้เดก็ได้

เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย หากเด็กพบป�ญหาที�แกไ้ขไม่ได้ ครูจะเป�นผูช้ว่ยในการค้นหาคําตอบดว้ยการปฏสัิมพันธ์

เชงิบวกและการใชภ้าษาสรา้งสรรค์ให้เด็กไดสื้บเสาะหาคําตอบดว้ยตนเองในสภาพแวดลอ้มที�เอื�อตอ่การส่งเสรมิ

พัฒนาการของเดก็ให้เรยีนรูผ้า่นการใชป้ระสาทสัมผสัทั�ง 5 การแกป้�ญหาจากการคิด การสื�อความหมายดว้ยคําศัพท์

คําพดู เพื�อรเิริ�มกจิกรรมใหม่ๆ  โดยครูจะลดบทบาทของตนเองเป�นเพียงผูส้นับสนนุการเรยีนรูข้องเดก็

ความหมาย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

การจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) มนัีกวชิาการไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกในหลายลกัษณะ ดงันี�

 



 

     

       จากความหมายของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกของนักวิชาการดงักล่าวข้างตน้ สรุปความหมาย ได้ดังนี�  การจัดการเรยีนรู้

เชงิรุก (Active Learning ) หมายถึง กระบวนการเรยีนรูใ้นสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมและเอื�อต่อการเรยีนรู ้โดยให้เด็กทกุคน

มส่ีวนรว่มในการปฏิบัตกิจิกรรมอยา่งกระตือรอืรน้ ดว้ยการปฏสัิมพันธก์บัสื�อ วัสด ุอุปกรณ์ที�หลากหลาย ส่งเสรมิให้เด็ก

คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอยา่งมวีจิารณญาณ จนสรา้งองค์ความรูไ้ดด้้วยตนเอง โดยมกีารดําเนินกิจกรรมตาม

องค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก 5 ขั�นตอน คือ 1) การเลอืกและตัดสินใจ 2) สื�อ 3) การใชป้ระสาทสัมผสัทั�ง 5  

4) ภาษาจากเดก็ 5) การสนับสนนุจากผูใ้หญ่

ความหมายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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การจัดการเรยีนรูเ้ชิงรุกหรอืการเรยีนรูแ้บบลงมือกระทาํ (Active Learning) มีความสําคัญ ดงันี�

     1. ส่งเสรมิพัฒนาการทางดา้นรา่งกายของเดก็ปฐมวัย ให้เด็กไดเ้คลื�อนไหวด้วยการเคลื�อนที�ในการปฏบิตักิจิกรรม

โดยใชค้วามสัมพันธข์องอวยัวะส่วนตา่งๆ ทาํให้เด็กไดใ้ชก้ลา้มเนื�อใหญแ่ละกลา้มเนื�อเลก็ผา่นการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ครื�องมอื

ตา่งๆ

     2. ส่งเสรมิพัฒนาการทางดา้นอารมณ์ จติใจของเด็กปฐมวยั ทาํให้เด็กไดแ้สดงความรูสึ้กของตนเองให้เหมาะสมกบัวยั

ความมุง่มั�นตั�งใจในการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ 

     3. ส่งเสรมิพัฒนาการทางดา้นสังคมของเดก็ปฐมวัย โดยครูปรบัเปลี�ยนแนวการจดัประสบการณ์ให้เดก็ไดเ้ลอืกตาม

ความสนใจและความถนัดโดยเน้นความแตกตา่งระหวา่งบุคคล เป�นการสนับสนนุให้เด็กไดมี้โอกาสปฏสัิมพันธก์บับคุคล

และสิ�งแวดลอ้มตา่งๆรอบตวั

     4. ส่งเสรมิพัฒนาการทางดา้นสตปิ�ญญาของเดก็ปฐมวยั โดยมุ่งสรา้งให้เด็กมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และการ

แกป้�ญหาอยา่งสรา้งสรรค์ ดว้ยกระบวนการเรยีนรูท้ี�หลากหลาย เพื�อให้เด็กพัฒนาการใชภ้าษา ความคิดสรา้งสรรค์

จนิตนาการ การแกป้�ญหา การคิดเชงิเหตผุล ความคิดรวบยอด เพื�อเป�นพื�นฐานของการเรยีนรูใ้นระดบัตอ่ไป   

     5. ส่งเสรมิให้ครูปฐมวยัปรบัเปลี�ยนแนวการจดัการเรยีนรู ้การจดัสภาพแวดลอ้มที�เอื�อตอ่การเรยีนรูเ้ชงิรุก 

     6. สนับสนนุให้ผูบ้รหิารปรบัเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในการบรหิารจดัการ โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก เพื�อเพิ�ม

ประสิทธภิาพและมปีระสิทธผิลให้เป�นส่วนหนึ�งของกระบวนการบรหิารการจดัการศึกษาปฐมวยัให้มคุีณภาพตาม

มาตรฐานคุณลกัษณะที�พึงประสงค์และสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั
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  1. เป�นกจิกรรมในการพัฒนาศักยภาพการคิด การแกป้�ญหา และการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

  2. เป�นกจิกรรมที�เดก็ปฐมวยัมีส่วนรว่มในการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละสรา้งองค์ความรูโ้ดยมีปฏิสัมพันธร์ว่มกัน

ในรูปแบบของความรว่มมือมากกวา่การแข่งขัน

  3. เป�นกจิกรรมที�ให้เด็กปฐมวยับูรณาการขอ้มลู ขา่วสาร สารสนเทศ สู่ทกัษะการคิดวเิคราะห์และ ประเมินค่า 

  4. เป�นลกัษณะกจิกรรมที�เดก็ปฐมวยัไดเ้รยีนรูค้วามมีวนัิยในการทาํงานรว่มกับผูอ้ื�น

  5. เป�นกจิกรรมที�ทาํให้เดก็ปฐมวยัเกิดประสบการณ์ตรง จากการไดล้งมอืกระทาํ

  6. เป�นกจิกรรมที�ผูส้อนเป�นผูอํ้านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื�อให้เดก็ปฐมวัยเป�นผูป้ฏิบัติ

ดว้ยตนเอง 

  7. เป�นลกัษณะการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี�เดก็ปฐมวยัสรา้งองค์ความรูแ้ละจัดกระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง

  8. เป�นกจิกรรมที�ครูจดักระบวนการเรยีนรูท้ี�สรา้งสถานการณ์ให้เดก็ปฐมวัยโดยผา่นอา่นหนังสือจากภาพ นิทาน 

การพดู การฟ�ง คิดอยา่งลุม่ลึก เดก็ปฐมวยัจะเป�นผูจ้ัดระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  9. เป�นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี�เน้นทกัษะการคิดขั�นสงู

  10. เป�นกระบวนการเรยีนรูท้ี�ลดบทบาทการสอนและการให้ความรูโ้ดยตรงของครูแตเ่ป�ดโอกาสให้เด็กปฐมวัยมีส่วน

รว่มสรา้งองค์ความรู ้และจดัระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  11. เป�นกจิกรรมการพัฒนาการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั ที�ส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวยันําความรู ้ความเข้าใจไปประยกุต์ใช้

สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิค่า คิดสรา้งสรรค์สิ�งตา่ง ๆ พัฒนาทกัษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที�สูงขึ�นที�เป�น

ไปตามวยั 

  12. เป�นกจิกรรมที�เชื�อมโยงเดก็ปฐมวยั กบัสภาพแวดลอ้มใกลต้ัว

  13. เป�นกจิกรรมที�เดก็ปฐมวยัสามารถนําความรูท้ี�ไดไ้ปใชแ้กป้�ญหาใหม ่หรอืใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

  14. เป�นกจิกรรมที�เน้นให้เดก็ปฐมวยัไดใ้ชค้วามคิดของตนเองอยา่งมเีหตมุผีล มโีอกาสรว่มอภปิรายและนําเสนอผลงาน 

  15. เป�นกจิกรรมที�เน้นการมีปฏสัิมพันธกั์นระหวา่งเด็กปฐมวัยกับผูค้รูผูส้อน และปฏสัิมพันธก์นัระหว่างเด็กปฐมวัย

ลักษณะกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

กลยุทธ์ (Strategies) 
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

        กลยทุธใ์นการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก เป�นการจดักจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้เด็กปฐมวยัมีส่วนรว่ม

ในกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้ ทั�งรา่งกาย (Physically active) การคิดและสตปิ�ญญา (Intellectually Active)

อารมณ์จิตใจ (Emotionally active) และทางสังคม (Socially active) จะส่งผลให้เด็กเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ขีึ�น ศาสตร์

การสอนประกอบดว้ยทฤษฎ ีหลกัการ แนวคิดในการจดัการศึกษา รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้วธิกีารจัดการเรยีนรู ้

และเทคนิคการจดัการเรยีนรู ้ซึ�งครูปฐมวัยจะตอ้งศึกษาและเลอืกใชใ้ห้เหมาะสมกบับรบิท โดยเน้นการส่งเสรมิ

พัฒนาการของเดก็เป�นรายบคุคล
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        แนวทางการจัดการเรยีนรู ้ (Active Learning) ครูปฐมวัยสามารถนําการจัดการเรยีนรูเ้ชงิรุกไปจัดประสบการณ์

รว่มกับการสอนและการจัดการเรยีนรูลั้กษณะต่างๆ ได้หลากหลาย ตามบรบิทของเด็และของสถานศึกษา ซึ�งครูปฐมวัย

ควรมีการดําเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบของการจัดการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) ประกอบด้วย 

       1) สื�อ วัสดุที�หลากหลาย (Materials) 

       2) การเลือก (Choice) 

       3) การลงมือกระทาํกับวัตถุ (Manipulation) 

       4) ภาษาและความคิดจากเด็ก (Language and though)  

       5) การสนับสนนุจากผูใ้หญ่ (Adult scaffolding) 

    สําหรับตวัอย่างการสอนและการจัดการเรียนรู้ที�มีลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีดังนี�

    1. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา และ กิจกรรมกลางแจ้ง ดังรายละเอียดตอ่ไปนี�

      1.1 กิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ เป�นกิจกรรมที�จัดให้เด็กได้เคลื�อนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายอย่างอิสระตาม

จังหวะ โดยใชเ้สียงเพลง คําคล้องจอง เครื�องเคาะจังหวะ หรอือุปกรณ์อื�นๆมาประกอบการเคลื�อนไหว เพื�อส่งเสรมิให้

เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค์ เด็กวัยนี�รา่งกายกําลังอยู่ในระหว่างพัฒนา การใชส่้วนต่างๆ ของรา่งกายยังไม่

ผสมผสานหรอืประสานสัมพันธก์ันอย่างสมบูรณ์ การทํากิจกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะชว่ยให้เด็กเรยีนรูจ้ังหวะและ

ควบคุมการเคลื�อนไหวของตนเองได้

        1.2 กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เป�นกจิกรรมที�มุง่เน้นให้เดก็ไดพั้ฒนาทกัษะการเรยีนรู ้ฝ�กการทํางานและอยูร่ว่มกนั

เป�นกลุม่ทั�งกลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ ่กจิกรรมที�จดัมุง่ฝ�กให้เดก็ไดม้โีอกาสฟ�ง พดู สังเกต คิดแกป้�ญหา ใชเ้หตผุล และฝ�ก

ปฏบิตัเิพื�อให้เกดิความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัเรื�องที�เรยีน โดยจดักจิกรรมดว้ยวธิตีา่งๆ เชน่ สนทนา อภปิราย เลา่นิทาน สาธติ

ทดลอง ศึกษานอกสถานที� เลน่บทบาทสมมต ิรอ้งเพลงเลน่เกม ทอ่งคําคลอ้งจอง ประกอบอาหาร เชญิวทิยากรมาพดูคุย

กบัเดก็ ฯลฯ

        1.3 กจิกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ เป�นกจิกรรมที�ชว่ยให้เดก็ไดแ้สดงออกทางอารมณ์ ความรูสึ้ก ความคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์

และจนิตนาการโดยใชศิ้ลปะ เชน่ การเขยีนภาพ การป�� น การฉีกปะ ตดัปะ การพิมพ์ภาพ การรอ้ย การประดษิฐ ์หรอืวธิกีารอื�น ๆ 

ที�เดก็ไดคิ้ดสรา้งสรรค์ ไดร้บัรูเ้กี�ยวกบัความงาม และไดแ้สดงออกทางความรูสึ้ก และความสามารถของตนเอง การจดักจิกรรม

สรา้งสรรค์ควรจดัให้เดก็ทําทกุวนั โดยอาจจดั วนัละ 3-5 กจิกรรม ให้เดก็เลอืกทําอยา่งน้อย 1-2 กจิกรรมตามความสนใจเน้นให้

เดก็คิดและลงมอืทํา

        1.4 กิจกรรมเล่นตามมุม เป�นกิจกรรมที�เป�ดโอกาสให้เด็กเล่นกับสื�อและเครื�องเล่นอย่างอิสระตามมุมเล่น หรอื

มุมประสบการณ์ หรอืศูนย์การเรยีนที�จัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรตีามความสนใจและความต้องการ

ของเด็ก ทั�งเป�นรายบุคคลและเป�นกลุ่ม ลักษณะของการเล่นของเด็กมีหลายลักษณะ เชน่ การเล่นบทบาทสมมติและ

เล่นเลียนแบบ ในมุมบ้าน มุมหมอ มุมรา้นค้า มุมวัด มุมเสรมิสวย ฯลฯ การอ่านหรอืดูภาพในมุมหนังสือ การเล่นสรา้ง

ในมุมบล็อก การสังเกตและทดลองในมุมวิทยาศาสตรห์รอืมุมธรรมชาติ การเล่นฝ�กทกัษะต่างๆ ในมุมเครื�องเล่นสัมผสั

หรอืมุมของเล่น หรอืมุมเกมการศึกษา เป�นต้น

แนวทางการจัดการเรียนรู้
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แนวทางการจัดการเรียนรู้

          1.5 กิจกรรมเกมการศึกษา เป�นเกมการเล่นที�ชว่ยพัฒนาสติป�ญญา มีกฎเกณฑ์กติกางา่ย ๆ เด็กสามารถเล่น

คนเดียว หรอืเล่นเป�นกลุ่มก็ได้ ชว่ยให้เด็กรูจ้ักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี�ยวกับสี รูปรา่ง จํานวน

ประเภท และความสัมพันธเ์กี�ยวกับพื�นที� /ระยะ เกมการศึกษาที�เหมาะสมสําหรบัเด็กปฐมวัย เชน่ เกมจับคู่ เกมแยกประเภท

จัดหมวดหมู่ เรยีงลําดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ฯลฯ การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป�นกิจกรรมที�ชว่ยพัฒนาสมองด้าน

การคิด เมื�อเซลสมองถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณต่างๆ เกิดเป�นข้อมูลจํานวนมาก การคิดจะสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างข้อมูล

เหล่านั�นซึ�งจะกลายเป�นข้อมูลใหม่อีกชิ�นหนึ�งซึ�งซบัซอ้นขึ�น การที�เด็กเล่นเกมการศึกษาจึงเป�นการกระตุ้นให้สมองได้จัด

ความสัมพันธข์องข้อมูลที�มีอยู่เดิม ทําให้เกิดความสัมพันธข์องข้อมูลแบบใหม่ เมื�อเกิดซ�าๆ กัน ก็จะเกิดความคงตัวในวงจร

รา่งแหของเซลสมองนั�นเอง

          1.6 กิจกรรมกลางแจ้ง เป�นกิจกรรมที�จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรยีนเพื�อออกกําลัง เคลื�อนไหวรา่งกาย

และแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป�นหลัก กิจกรรมกลางแจ้งที�ควรจัดให้เด็ก

ได้เล่น เชน่ การเล่นเครื�องเล่นสนามที�เด็กได้ป�นป�าย โยกหรอืไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรอืเล่นเครื�องเล่นล้อเลื�อน การ

เล่นทราย การเล่นน�า การเล่นสมมติในบ้านจําลอง การเล่นในมุมชา่งไม้ การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น

ฯลฯ

 

    2. การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

        เป�นการจัดการเรยีนรูท้ี�เน้นการลงมือผา่นมุมกิจกรรมที�หลากหลายที�มีสื�อและการจัดกิจกรรมที�เหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็ก การแก้ป�ญหาอย่างกระตือรอืรน้ มีการส่งเสรมิในขณะเด็กวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผนที�วางไว้ (Do)

ทบทวนสิ�งที�ได้ทํา (Review) ครูจะใชส้อนในกลุ่มย่อย เพื�อกระตุ้นพัฒนาการใชคํ้าถามสนับสนนุ และขยายความรูเ้ด็กไป

พรอ้ม ๆ กับเพิ�มพูนทกัษะการสื�อสาร โดยปล่อยให้เด็กเป�นผูร้เิริ�มการเล่นหรอืกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระด้วยตนเอง   

    3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

        เป�นการจัดประสบการณ์ ที�เป�ดโอกาสให้เด็กเรยีนรูใ้นสิ�งที�เด็กสนใจ โดยเชื�อมโยงความรูเ้ดิมกับความรูใ้หม่ ตั�งคําถาม

ในสิ�งที�ตนเองต้องการเรยีนรูห้าคําตอบ วางแผนสืบค้นวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื�อให้ได้คําตอบด้วยกระบวนการ วิธกีารที�

หลากหลายจากประสบการณ์ตรง และวางแผนนําเสนอองค์ความรูท้ี�ตนเองสรุปได้ ให้ผูอ้ื�นได้รบัรูผ้า่นการจัดนิทรรศการ

และสารนิทศัน์

    4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป�นฐาน (Brain Based Learning : BBL)

        เป�นการจัดการเรยีนการสอนที�สอดคล้องกับธรรมชาติและการทํางานของสมองที�เหมาะสมกับทกุชว่งวัย หลักการ

สําคัญในการเรยีนรูข้องสมองของเด็กปฐมวัย คือ “เล่นคือเรยีน เรยีนคือเล่น” ต้องเรยีนด้วยความเข้าใจมากกว่าการจํา 

เรยีนรูจ้ากการสัมผสัจับต้องของจรงิไปสู่ สัญลักษณ์ 

    5. การเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ (Montessori)

         เป�นแนวคิดที�เน้นเด็กเป�นหลักสําคัญในการจัดการเรยีนการสอน เพื�อให้เด็กสามารถเรยีนรูด้้วยตนเอง ความต้องการ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผา่นประสาทสัมผสัอย่างอิสระ จากสภาพแวดล้อมที�สมบูรณ์ (ครู อุปกรณ์ บรรยากาศ) ด้วยการ

คละอาย ุและซมึซบัการเรยีนรูจ้ากสิ�งแวดล้อมรอบๆ ตัว ทําให้เด็กเกิดความอยากรูอ้ยากเห็นและแสวงหาความรูอ้ย่างมีสมาธิ

มีวินัยในตนเองและเกิดพัฒนาการทกุๆ ด้านในเวลาเดียวกัน
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      6. การสอนแบบเรจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)

          เป�นการเรยีนการสอนที�เด็กเกิดจากการปฏิสัมพันธแ์ละบรบิทที�เด็กอยู่เป�นตัวกําหนด ซึ�งหมายความว่าชุมชน 

สภาพแวดล้อมที�อยู่โดยรอบจะเป�นตัวกําหนดและมีผลต่อการรบัรูข้องเด็ก เชน่ อาคารสถานที� วิถีชวีิต วัฒนธรรม พ่อแม่

เพื�อน หรอืแม้แต่สัตว์เลี�ยงก็เป�นสภาพแวดล้อมที�สําคัญต่อการรบัรูข้องเด็ก

       7. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf Education ) 

          เป�นการจัดประสบการณ์ออกมาในรูปแบบบูรณาการ เน้นเรยีนรูผ้า่นกิจกรรม การลงมือทํา การเล่น ทั�งในและ

นอกห้องเรยีนและการดําเนินชวีิต เน้นให้ความสําคัญกับจินตนาการของผูเ้รยีนและการกลมกลืนกับธรรมชาติเชื�อมโยงกัน 

โดยมีครูคอยดูแลและอํานวยความสะดวก 

      8. การเรียนรู้ภาษาธรรมชาตแิบบองค์รวม (Whole Language)

          เป�นแนวการสอนแบบสอนภาษาโดยองค์รวมทั�งด้านการฟ�ง พูดอ่าน เขียน ซึ�งเกิดจากหลักการและแนวคิดของ

นักการศึกษาและนักวิจัยทางภาษา ที�ชี�ให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดประสบการณ์ เพื�อพัฒนาการคิดและภาษาของ

เด็กปฐมวัยในทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั�งการสรา้งปฏิสัมพันธร์ะหว่างครูและเด็กปฐมวัย

       9. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

           เป�นแนวทางการจัดการเรยีนรู ้ซึ�งมุ่งพัฒนาความรูแ้ละทกัษะพื�นฐานของผูเ้รยีนตามความสนใจของเด็กปฐมวัย

เป�นสําคัญการจัดการเรยีนรูโ้ครงงานเป�นการเป�ดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูใ้นสิ�งที�ตนเองอยากรูต้ามความถนัดและ

ความสนใจโดยการเรยีนรูแ้ละหาคําตอบในสิ�งที�ตนเองสงสัยหรอือยากเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย

ไดใ้ห้ความสําคัญกบัการพัฒนาศักยภาพเดก็ปฐมวยัตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการสื�อสารและทกัษะทางสังคม

       10. การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ระดับการศึกษาปฐมวัย          

             เป�นการจัดสภาพการณ์ให้เด็กปฐมวัย เรยีนรูโ้ดยการปฏิบัติจรงิ (Active Learning) ซึ�งใชก้ารบูรณาการสาขาวิชา

วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรใ์นกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ที�เน้นการบูรณาการ เชื�อมโยง

ระหว่างเนื�อหาวิชาทั�ง 4 กับชวิีตประจําวันและการทํา อาชพี พัฒนาทกัษะในศตวรรษที� 21 จัดกิจกรรมให้ทา้ทายความคิด

ของเด็กปฐมวัย เป�ดโอกาสให้ เด็กได้สืบค้น นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น และสรา้งความเข้าใจที�สอดคล้องกับ

เนื�อหา เป�นการสรา้งประสบการณ์ ผา่นการเล่นและการปฏิบัติให้เห็นจรงิควบคู่กับการพัฒนาทกัษะการคิด ตั�งคําถาม 

การสืบค้น การรวบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ และเด็กต้องการโอกาสนําเสนอผลงานที�ผา่นการคิดที�เหมาะสม

กับระดับ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 
              อยา่งไรกต็ามรูปแบบ วธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้หลา่นี�  มีพื�นฐานมาจากแนวคิดเดยีวกนั

 คือ  ให้เดก็ปฐมวยัเป�นผูมี้บทบาทหลกัในการเรยีนรูข้องตนเอง

แนวทางการจัดการเรียนรู้
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     สื�อ วสัดทุี�หลากหลาย (Materials) ในห้องเรยีนที�เดก็เรยีนรูจ้ะมีเครื�องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที�หลากหลาย เพียงพอ 

และเหมาะสมกบัระดบัอายขุองเดก็ เดก็ตอ้งมโีอกาสและมเีวลาเพียงพอที�จะเลอืกใชว้สัดอุุปกรณ์อยา่งอสิระในการทาํ

กจิกรรมเมื�อเดก็ใชเ้ครื�องมอืหรอืวสัดอุุปกรณ์ตา่ง ๆ เดก็จะมโีอกาสเชื�อมโยงการกระทําตา่ง ๆ การเรยีนรูใ้นเรื�องของ

ความสัมพันธ ์และมโีอกาสในการแกป้�ญหามากขึ�นด้วย สื�อและวัสดุที�หลากหลายมหีลายประเภท เชน่ 

     1. สื�อประเภทวสัด ุ มทีั�งวสัดทุี�มผีูท้าํสําเรจ็รูป ไดแ้ก ่สิ�งพิมพ์ ภาพชดุ แผนภมิู แผนภาพ เทป

ภาพ เทปเสียงวสัดทุี�ครูจัดทาํหรอืหามาเอง ไดแ้ก ่วสัดทุี�หาไดใ้นทอ้งถิ�น (วสัดเุหลอืใช ้วสัดธุรรมชาต)ิ

     2. สื�อ Loose Parts คือวสัดหุลากหลายที�เมื�อให้กบัเดก็แลว้ เด็กสามารถสรา้งสรรค์วสัดเุหลา่นั�นไดต้ามความตอ้งการ

ของตน ดว้ยวิธกีารของเดก็เอง โดยผูใ้หญไ่มจํ่าเป�นตอ้งสอนหรอืบอกวิธกีาร เดก็สามารถตดัสินใจวา่จะใชอ้ยา่งไร 

 

        สําหรบัการจดัประสบการณ์สําคัญกบักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) รศ.ดร.พัชร ีผลโยธนิ, 2565 

ไดก้ลา่วไวว้า่การจดัประสบการณ์สําคัญที�จะให้เกดิการเรยีนรูต้อ้งอาศัยองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก

(ActiveLearning) ประกอบดว้ย 

            การจดัประสบการณ์ของเดก็ชว่งอาย ุ3-6 ป� ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัพทุธศักราช 2560 ไดก้ลา่วไวว้า่

การจดัประสบการณ์จะต้องจดัในรูปแบบบรูณาการผา่นการเลน่ (การเลน่อยา่งมคีวามหมาย) เชน่ การที�เดก็เลน่

บทบาทสมมตใินการเลน่ขายของ เดก็จะไดเ้รยีนรูท้กัษะทางภาษาจากการพดูสื�อสารกบัเพื�อนในการสลบัผลดัเปลี�ยน

การเป�นแมค้่าและลกูค้า ซึ�งเดก็อาจจนิตนาการในการพดูขึ�นมาเองหรอือาจจดจําจากผูป้กครองเมื�อไปตลาด นอกจาก

จะไดท้กัษะทางภาษาแล้ว เดก็ยังไดเ้รยีนรูเ้รื�องจํานวน การบวก – การลบเลขงา่ย ๆ จากการเลน่อกีดว้ย ถอืเป�น

การบรูณาการที�ไดท้ั�งทกัษะทางภาษาและคณิตศาสตร ์ซึ�งจะจดัเป�นการเลน่แบบมจีดุมุ่งหมายและจะไมจั่ดเป�นรายวชิา

การจดัประสบการณ์จงึเปรยีบเสมอืนการจดักจิกรรมเพื�อส่งเสรมิพัฒนาการทั�ง 4 ดา้นให้กบัเดก็ ไดแ้ก ่ดา้นรา่งกาย

ด้านอารมณ์-จติใจ ดา้นสังคมและดา้นสตปิ�ญญา มกีารบูรณาการการจดักจิกรรมตา่ง ๆ ที�เหมาะสมกบัวยัและความ

สนใจของเดก็

ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  องค์ประกอบ

1.สื�อ วสัดทุี�หลากหลาย (Materials) 

2.การเลอืก (Choice)

3.การลงมอืกระทาํกบัวตัถุ (Manipulation)

4.ภาษาและความคิดจากเดก็ (Language and though)

5.การสนับสนนุจากผูใ้หญ่ (Adult scaffolding)

1.สื�อ วสัดทุี�หลากหลาย (Materials) 



       การลงมอืกระทํา (Manipulation) เด็กเรยีนรูจ้ากการลงมอืกระทําผา่นประสาทสัมผสัทั�ง 5 โดยการสังเกต สํารวจ และ

จดักระทํากับวตัถ ุโดยตรงทาํให้เดก็รูจ้กัวตัถุ หลงัจากที�เดก็คุ้นเคยกบัวตัถ ุแลว้เดก็จะนําวตัถตุ่าง ๆ มาเกี�ยวขอ้งกนัและ

เรยีนรูเ้รื�องความสัมพันธ ์ผูใ้หญม่หีน้าที�จดัให้เดก็ค้นพบความสัมพันธเ์หล่านี�ดว้ยตนเอง

      สื�อ Loose Parts จะมคุีณค่า คือ ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ส่งเสรมิการคิดวิจารณญาณ ความคิดสรา้งสรรค์

การคิดแกป้�ญหาส่งเสรมิความสามารถในการคิดจนิตนาการพัฒนาเดก็ทกุดา้น

ชนิดของ Loose Parts มีหลายประเภท ได้แก ่

    1.วัสดุธรรมชาติ เชน่ กิ�งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ หิน ดิน ทราย เมล็ดพืช กระดาษกล่อง ม้วนกระดาษ ฯลฯ 

    2.ประเภทพลาสติก เชน่ กระดุม ขวด ลกูป�ด เชอืก พลาสติก

    3.ประเภทโลหะ เชน่ กระป�องน�าอัดลม ฝาขวด กญุแจ ที�หนีบกระดาษ แม่เหล็ก ชอ้นส้อม ฝาขวด ฯลฯ

    4.ประเภทผา้ เชน่ เชอืกผา้ ไหมพรม ผา้ม่าน สําลี ผา้พันคอ ผา้กันเป�� อน

1.สื�อ วสัดทุี�หลากหลาย (Materials) 

2.การเลอืก (Choice)

         เด็กจะเป�นผู้ริเริ�มกิจกรรมจากความสนใจและความตั�งใจของตนเอง เด็กเป�นผู้เลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสินใจ

ว่าจะใชว้ัสดุอุปกรณ์นั�นอย่างไร การที�เด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าได้รับ

การถ่ายทอดความรู้จากผู้ใหญ่ ดังนั�น ผู้ใหญ่ที�ตระหนักถึงความสําคัญเรื�องการเลือกและการตัดสินใจต้องจัดให้เด็กมี

อิสระที�จะเลือกได้ตลอดทั�งวันขณะที�ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไม่ใชเ่ฉพาะในชว่งเวลาเล่นเสรีเท่านั�น

3.การลงมือกระทาํกบัวตัถุ
 (Manipulation)

4.ภาษาและความคิดจากเดก็
 (Language and though)

        ภาษาและการคิด (Child language) เด็กไดเ้รยีนรูจ้ากการสื�อสารดว้ยภาษา ทา่ทาง โดยการอธบิาย เลา่เรื�อง และสะทอ้น

ประสบการณ์ตามความเขา้ใจ สิ�งที�เดก็พูดจะสะทอ้นประสบการณ์และความเขา้ใจของเดก็ ในห้องเรยีนที�เดก็เรยีนรูแ้บบลงมอื

กระทาํ เด็กมกัจะเล่าวา่ตนกําลังทาํอะไร หรอืทาํอะไรไปแล้วในแต่ละวัน เมื�อเดก็มอีสิระในการใชภ้าษาเพื�อสื�อความคิดและรูจ้กั

ฟ�งความคิดเห็นของผูอ้ื�น เด็กจะเรยีนรูว้ธิกีารพดูที�เป�นที�ยอมรบัของผูอ้ื�น ไดพั้ฒนาการคิดควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื�อมั�น

ในตนเองดว้ย

        การสนับสนนุจากผูใ้หญ ่(Adult scaffolding) ผูใ้หญใ่นห้องเรยีนการเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทําตอ้งสรา้งความสัมพันธ์

กับเดก็ สังเกตและค้นหาความตั�งใจ ความสนใจของเดก็ ผูใ้หญค่วรรบัฟ�งเดก็ ส่งเสรมิให้เดก็คิดและทําสิ�งตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง

ในห้องเรยีนที�เดก็เรยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํ เดก็จะเผชญิกับประสบการณ์สําคัญซ�าแลว้ซ�าอกีในชวีติประจําวนัอยา่งเป�นธรรมชาติ

ประสบการณ์สําคัญเป�นกญุแจที�จําเป�นในการสรา้งองค์ความรูข้องเดก็เป�นเสมอืนกรอบความคิดที�จะทาํความเขา้ใจการเรยีนรู้

แบบลงมอืกระทําเราสามารถให้ คําจํากัดความไดว้า่ประสบการณ์สําคัญเป�นส่วนหนึ�งของความรูท้ี�เดก็จะตอ้งหามาให้ไดโ้ดยการ

ปฏสัิมพันธก์บัวตัถ ุคน แนวคิดและเหตกุารณ์ สําคัญตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ประสบการณ์สําคัญเป�นกรอบความคิดให้กบั

ผูใ้หญ่ในการเขา้ใจการเรยีนรูข้องเดก็ สามารถวางแผนการจดัประสบการณ์เพื�อส่งเสรมิและประเมนิพัฒนาการของเดก็อยา่ง

เหมาะสม

5.การสนับสนนุจากผูใ้หญ่

 (Adult scaffolding)
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การจัดสภาพแวดล้อม ดําเนินการโดย

      1. มีการจัดแบ่งที�ตั�งบรเิวณของมุมต่างๆ ในห้องเรยีนอย่างเป�นระบบสมเหตุสมผลและบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน

      2. บรเิวณในแต่ละมุมมีพื�นที�ที�เพียงพอ

      3. ห้องเรยีนมีความปลอดภัยมีการดูแลรกัษาเป�นอย่างดีให้แลดูงามตา

      4. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป�นระบบ เด็กสามารถหยิบใชไ้ด้เองและชว่ยเก็บเข้าที�ได้โดยงา่ย

      5. สื�อ วัสดุอุปกรณ์ที�ควรจัดหาไว้ในห้องเรยีน คือ สื�อที�เป�นของจรงิ , สื�อสําหรบัใชก้ารสํารวจผา่นประสาทสัมผสัต่างๆ , 

สื�อที�ใชเ้ล่นบทบาทสมมติ , และสื�อวัสดุสําหรบัผลิตงานที�เป�น 2 มิติ และ 3 มิติ วัสดุอุปกรณ์มีความหลากหลายเพื�อตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและประสบการณ์ของแต่ละคน

      6. จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ที�หลากหลายเพื�อให้เด็กได้มีโอกาสทํางานและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี�  พัฒนาการด้านภาษา ,

การถ่ายทอดความคิด ,การจําแนกและการเรยีงลําดับ ,มิติ ,จํานวน ,พื�นที� ,เวลา ,การเคลื�อนไหว และอารมณ์สังคม

การจัดมุมเล่น ควรจัดมุมเล่นตา่งๆ ดังนี�

      1. บรเิวณพื�นที�ของมุมเล่น ถูกจัดให้เอื�อต่อการเคลื�อนไหว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการบํารุงรกัษาที�ดี เชน่ 

มุมบล็อกและมุมบ้านอยู่ใกล้กัน มุมศิลปะอยู่ใกล้อ่างล้างมือหรอืห้องน�า มุมของเล่นและมุมหนังสือ อยู่ไกลจากมุมที�มีเสียงดัง 

ที�เล่นกลางแจ้งอยู่ใกล้ห้องเรยีน

      2. พื�นที�สามารถปรบัเปลี�ยนตามความสนใจของเด็ก

มุมบล็อก ควรจัดเตรยีมวัสดุเล่นสรา้ง วัสดุที�แยกออก และประกอบได้ วัสดุที�บรรจุและเทออก วัสดุที�เล่นสมมติ ภาพถ่ายต่าง ๆ

มุมบ้าน ควรจัดเตรยีม วัสดุประกอบอาหารและการรบัประทาน วัสดุเล่นสมมุติและเลียนแบบ วัสดุที�เหมือนของใชใ้นบ้านที�

สะทอ้นชวีิตเด็ก อุปกรณ์ประกอบอาหารจรงิ (ภายใต้การดูแลของผูใ้หญ่) ภาพถ่ายและรายการอาหาร

มุมศิลปะ ควรจัดเตรยีมกระดาษ วัสดุระบายสีและพิมพ์ภาพ วัสดุสําหรบั ผกู ติด รดั ตอกวัสดุสําหรบัพื�นและทําต้นแบบ วัสดุ

สําหรบั ปะติด วัสดุสําหรบัวาดและตัด

มุมของเล่น ควรจัดเตรยีม วัสดุสําหรบัจัดกลุ่มและก่อสรา้งเล็ก ๆ วัสดุที�แยกออกและประกอบได้ วัสดุเล่นสมมุติ และเกม

มุมหนังสือและมุมเขียน ควรจัดเตรยีมหนังสือประเภทต่าง ๆ นิตยสาร วัสดุประกอบการเล่านิทาน และวัสดุสําหรบัการเขียน

ให้ Active Learning
การจัดห้องเรียน
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        เดก็จะไดร้บัการสนับสนนุการคิดจากครูปฐมวยั พ่อแม ่ผูป้กครอง และผูใ้หญท่ี�เกี�ยวขอ้ง ในการสรา้งงาน ส่งเสรมิความตั�งใจ 

การสะทอ้น การแกป้�ญหา และส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรค์ของเดก็ ซึ�งจะชว่ยให้เดก็เรยีนรูก้ารทาํงานรว่มกนัจากการเลน่และ

แกป้�ญหาขณะทาํกิจกรรม ดงันี�

        1. สรา้งความสัมพันธก์บัเดก็ หากตอ้งพดูคุยกบัเดก็ควรอยูใ่นระดับสายตาของเดก็ สนทนากบัเด็กทั�งแบบผูใ้ห้และผูร้บั

ปฏบัิตติามความคิดและความสนใจของเดก็

        2. ค้นหาความตั�งใจ ยอมรบัการเลอืกและการกระทาํของเดก็ ใชสื้�อดว้ยวธิเีดยีวกบัวธิทีี�เดก็ใช ้เฝ�าดวูา่เดก็ใชสื้�อทาํอะไร และ

ถามถงึความตั�งใจของเดก็

        3. รบัฟ�งและส่งเสรมิการคิดของเดก็ โดยฟ�งขณะที�เดก็ทาํงานและเล่น สนทนากบัเดก็เกี�ยวกับสิ�งที�เดก็กําลงัทาํและกําลงัคิด

เน้นที�การกระทําของเด็ก แสดงความเห็นซึ�งซ�าทวน ขยาย และเกดิจากสิ�งที�เดก็พูด หยดุเพื�อให้เดก็มเีวลาที�จะคิดและรวบรวม

ความคิดเป�นคําพูด รวมทั�งยอมรบัคําตอบและคําอธบิายของเดก็แมว้า่จะ “ผดิ”

        4. ส่งเสรมิให้เด็กทาํสิ�งตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง โดยคอยอยูใ่กล ้ๆ อยา่งอดทน ขณะที�เดก็กําลงัสํารวจวตัถอุยา่งอสิระแสดง

ความเขา้ใจในเหตุการณ์ที�ผดิพลาดที�เกดิขึ�นกบัเดก็พดูถึงความคิด การชว่ยเหลือ และการสนทนาของเดก็กบัเดก็อื�น ส่งเสรมิให้

เด็กถามและตอบคําถามของตนเอง



 การจัดสื�อวัสดอุปุกรณ์ การจดัเก็บสื�อตา่ง ๆ ควรมกีารจัดเกบ็ดงันี�

    1. จัดเกบ็ที�ค้นหาสื�อ หยิบใช ้และเกบ็คืนที�เดมิด้วยตนเอง

    2. ควรจัดสิ�งที�เหมอืนกนัจดัเกบ็หรอืวางไว้ดว้ยกนั 

    3. ภาชนะบรรจคุวรโปรง่ใส เพื�อให้เดก็มองเห็นสิ�งที�อยูภ่ายใน และควรมีมอืจบัเพื�อให้สะดวกในการขนยา้ย

    4. การใชสั้ญลกัษณ์ควรมีความหมายตอ่การเรยีนรูข้องเด็ก สัญลกัษณ์ทํามาจาก สื�อของจรงิ ภาพถา่ย ภาพสําเนา 

ภาพวาด ภาพโครงรา่ง หรอืภาพประจดุ คําที�เขยีนขึ�นประกอบกบัสัญลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งขา้งตน้

    5. สื�อควรมเีพียงพอ สนับสนนุการเลน่ และสะทอ้นชวีติครอบครวัของเด็ก

 กิจวัตรประจําวัน การจดักิจวตัรประจาํวนัมีแนวทางจัด ดงันี�

    1. ครูจดักจิวัตรประจําวันตามลําดบัอยา่งสม�าเสมอ

    2. ควรจัดแบ่งตารางกจิวตัรประจําวนัมีสัดส่วนของกิจกรรมกลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญอ่ยา่งเหมาะสม

    3. ครูเป�นผูนํ้ากจิกรรม ในขณะเดยีวกนั เดก็มโีอกาสที�จะเป�นผูร้เิริ�ม นําเสนอและปฏบิตัติามความคิดของตนเองดว้ย

 การมีปฏสัิมพันธ์ระหวา่งเดก็กับครู 

   1. ครูควรใชวิ้ธกีารสังเกต การใชคํ้าถาม การพดูทวนซ�า และการขยายความในการสื�อสารกบัเดก็

   2. ครูควรมส่ีวนรว่มในการเลน่ของเดก็อยา่งกระตอืรอืรน้

   3. ครูควรรกัษาความสมดลุของการสนทนาระหวา่งเด็กและครู พดูดว้ยน�าเสียงที�เป�นธรรมชาตแิละฟ�งเดก็อยา่งตั�งใจ

   4. ครูควรสนับสนนุให้เดก็แกป้�ญหาและลงมือกระทาํดว้ยตนเอง

   5. ครูควรสนับสนนุการมีปฏสัิมพันธแ์ละการทํางานรว่มกนัระหว่างเด็ก

   6. ครูปฏิบัตติามกฎข้อตกลงของห้องเรยีนอยา่งมีเหตผุล : ขณะที�เด็กมีพฤตกิรรมที�ไม่เหมาะสม ครูนําเขา้ไปสู่สถานการณ์

การแกป้�ญหาโดยนํากฎ ขอ้ตกลงมาใชร้ว่มกบัเด็ก

   7. ครูควรใส่ใจดแูลเดก็ทั�วทั�งห้อง : ชว่งเวลาที�เด็กทาํกจิกรรมทั�งห้องไม่ว่าทําเป�นรายบคุคลหรอืกลุม่ยอ่ย ครูมคีวาม

ตระหนักวา่ตอ้งรบัรู ้ดแูลเดก็โดยรวมทั�งหมดเทา่ ๆ กนั

 การมีปฏสัิมพันธ์ระหวา่งครู / ครูกับผูป้กครอง

   1. ครูควรมกีารประชมุรว่มกนัเพื�อปรกึษาแลกเปลี�ยนและใชก้ระบวนการวางแผนเป�นทมี

   2. ครูมส่ีวนรว่มในการรบัการนิเทศและการประชมุเชงิปฏบิตักิารอยา่งสม�าเสมอ

   3. ครูและทมีงานมปีฏสัิมพันธท์ี�ดใีนการจดัการประชมุ และการตดิตอ่สื�อสารที�ดกีบัผูป้กครอง

   4. ครูสนับสนนุให้ผูป้กครองเขา้มามส่ีวนรว่มในการจดัการศึกษาและกจิกรรมตา่ง ๆ ตามโอกาส

   5. ครูให้ความรูก้บัผูป้กครองเพื�อเกดิความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการศึกษาและชว่ยส่งเสรมิเดก็ที�บา้น
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        การจดัประสบการณ์สําคัญ ครูควรออกแบบการจดัประสบการณ์ให้เดก็เรยีนรู ้ลงมอืปฏบิตั ิสิ�งสําคัญในการจดั

ประสบการณ์สําคัญสําหรบัเดก็ปฐมวยั คือ การยดึเดก็เป�นศนูยก์ลาง ในการจัดประสบการณ์ จะตอ้งจัดให้สอดคลอ้ง

เหมาะสมกับเดก็และสภาพแวดล้อมของทอ้งถิ�น เพื�อที�เดก็จะไดฝ้�กฝนตนเองให้เหมาะกบัชมุชนหรอืทอ้งถิ�นรอบ ๆ ตวัเดก็

นอกจากนี�จะต้องจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบคุคล เพื�อให้เดก็ ๆ ไดพั้ฒนาตนเองไดอ้ยา่งมี

ศักยภาพและความสามารถ  

        ตวัอยา่งการจดัประสบการณ์สําคัญ กับกิจกรรมการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (ACTIVE LEARNING ) ที�สอดคลอ้งกบั

พัฒนาการทั�ง 4 ดา้น

       1.ด้านร่างกาย  : การใชก้ล้ามเนื�อใหญ ่เชน่ การเล่นเครื�องเล่นสัมผสั และการสรา้งสิ�งตา่งๆ จากแทง่ไม ้บลอ็กการ

ประดษิฐสิ์�งต่างๆ ดว้ยเศษวัสด ุฯลฯ

                             : การตระหนักรูเ้กี�ยวกับรา่งกายตนเอง เชน่ การเคลื�อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทศิทาง ระดบั

และพื�นที� การเคลื�อนไหวขา้มสิ�งกีดขวาง ฯลฯ

       2. ดา้นอารมณ์ จติใจ  : การแสดงออกทางอารมณ์ เชน่ การพดูสะทอ้นความรูสึ้กของตนเองและผูอ้ื�น  การเลน่

บทบาทสมมติ การทาํงานศิลปะ ฯลฯ

       3. ดา้นสังคม  : การดแูลรกัษาธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เชน่  การทาํงานศิลปะที�นําวัสดุหรอืสิ�งของเครื�องใชท้ี�ใช้

แลว้มาใชซ้�าหรอืแปรรูป แล้วนํากลับมาใชใ้หม ่การสนทนาขา่วและเหตกุารณ์ที�เกี�ยวกบัธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มในชวีติ

ประจําวนั ฯลฯ

       4. ด้านสตปิ�ญญา  : การใชภ้าษา เชน่ การพดูอธบิายเกี�ยวกบัสิ�งของ เหตกุารณ์และความสัมพันธข์องสิ�งตา่ง ๆ 

การพดูแสดงความคิด ความรูสึ้ก ความต้องการ การพดูอยา่งสรา้งสรรค์ในการเลน่และการกระทําตา่ง ๆ ฯลฯ    

                                  : จนิตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ เชน่ การรบัรูแ้ละแสดงความคิด ความรูสึ้ก ผา่นสื�อ วสัดุ

ของเลน่ ชิ�นงาน  การแสดงความคิดสรา้งสรรค์ ผา่นภาษา ทา่ทาง การเคลื�อนไหว และศิลปะ ฯลฯ

     1. การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก หมายถึง การให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนรว่มกับเด็ก เรยีนรู้

จากเด็ก แบ่งป�นอํานาจการควบคุมแก่เด็กอย่างมีเหตุผล

     2. สนใจในความสามารถของเด็ก โดยค้นหาความสนใจของเด็ก มองสถานการณ์จากมุมมองของเด็ก ให้พ่อแม่และ

ผูร้ว่มงานมีส่วนรว่มในสิ�งที�เด็กสนใจ วางแผนการเรยีนการสอน โดยคํานึงถึงความสามารถและความสนใจของเด็ก

     3. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างแท้จริง โดยแบ่งป�นสิ�งที�ตนเองมีกับเด็ก ตอบสนองความสนใจของเด็กด้วย

ความเอาใจใส่ ให้ข้อมูลสะทอ้นกลับแก่เด็กอย่างถูกต้อง ถามและตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมา

    4. การส่งเสริมการเล่นของเด็ก สังเกตและให้ความสนใจกับกิจกรรมการเล่นของเด็ก มีส่วนรว่มในการเล่นกับเด็ก

อย่างสนกุสนาน

    5. ใช้วิธีการแก้ป�ญหาความขัดแย้งขณะอยู่ร่วมกัน แก้ป�ญหาความขัดแย้งของเด็ก ๆ โดยคํานึงถึงความจรงิ ความมั�นคง

และความอดทน ให้เด็กรูจ้ักความสัมพันธร์ะหว่างเหตุและผลที�ตามมา โดยถือเป�นส่วนหนึ�งของ กระบวนการแก้ไข

ความขัดแย้ง ให้เด็กสงบอารมณ์ก่อนและยอมรบัความรูสึ้กของเด็ก รวมทั�งรวบรวมข้อมูลจากเด็ก เชน่ เกิดอะไรขึ�น อะไร

เป�นสาเหตุให้เด็กอารมณ์เสีย ย้อนกลับมาถามถึงป�ญหาที�เกิดขึ�นอีกครั�งหนึ�ง ให้เด็กชว่ยหาวิธกีารแก้ป�ญหา คอยและ

สนับสนนุการตัดสินใจของเด็ก

กลยุทธ์สําคัญ 
ในการสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์สําคัญกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning )



จดุประสงค์ ประสบการณ์สําคัญ  กจิกรรม Active Learning สื�อ Loose Parts 

1. เคลื�อนไหวรา่งกาย
   อยูก่บัที�อย่างคล่องแคล่ว
2. เคลื�อนไหวทา่ทาง 
    เพื�อสื�อสารความคิด
  

1. การเคลื�อนไหวอยูก่บัที�
2. การรบัรูแ้ละแสดง
    ความคิดผา่นวสัดุ
  

1. นั�งเป�นวงกลม
2. เลอืกเดก็ 1 คน เริ�มตน้เคลื�อนไหวส่วนใดส่วนหนึ�ง
    ของรา่งกายและทกุคนทําตาม
3. เดก็ที�นั�งขา้ง เคลื�อนไหวรา่งกาย และทกุคนทาํตาม 
    จนครบ
4. ทกุคนยนื แตล่ะคนถอืเชอืก เริ�มตน้ที�คนใดคนหนึ�ง
    คิดเคลื�อนไหวเชอืกอยูก่บัที� โดยคํานึงถงึทศิทาง  
    ระดับ
5. แตล่ะกลุม่ผลดักนัใชคํ้าพดูเพียงอยา่งเดยีวอธบิาย
    การเคลื�อนไหวหรอืสําดบัการเคลื�อนไหว โดยใช้
    เชอืก เชน่ ลากรถ เดก็ยนืแสดงการเคลื�อนไหว
    ขณะที�เพื�อนอธบิายโดยใชว้สัดปุระกอบ

เชอืกพลาสตกิ
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ตัวอย่าง ประสบการณ์สําคัญกับกิจกรรม Active Learning 

                     ด้วยส่ือ Loose Parts

      หมายเหต ุ/ การจดักจิกรรม ACTIVE LEARNING ควรคํานึงถงึองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก ที�ประกอบด้วย

1) สื�อ วสัดทุี�หลากหลาย (MATERIALS) 2) การเลอืก (CHOICE) 3) การลงมอืกระทาํกบัวตัถ ุ(MANIPULATION) 4) ภาษาและ

การคิด (CHILD LANGUAGE)  และ 5) การสนับสนนุจากผูใ้หญ ่(ADULT SCAFFOLDING) ในการจัดประสบการณ์ทสํีาคัญ

ควรมคีรบทกุองค์ประกอบ



 

  

1. พื�นที�น่าอยู่ น่าเข้าไปเล่น ประกอบด้วย

        ความนุ่มนวล                             มุมถูกกลึงมน ไม่มีอันตราย

        สีสันสดใส และพื�นผิวสวยงาม      วัสดุและแสงธรรมชาติ

        ความอบอุ่น

2. พื�นที�ถูกจัดแบ่งเป�นที�ตั�งบรเิวณของมุมต่างๆ อย่างชดัเจนสมเหตุสมผล เพื�อส่งเสรมิการเล่นประเภทต่าง ๆ 

    มุม/พื�นที�ที�ถูกจัดเป�นมุมเล่นต่างๆจะประกอบด้วย

        บล็อก          บ้าน                            ศิลปะ

        ของเล่น       หนังสือและมุมเขียน

3.     พื�นที�เล่นกลางแจ้ง

4.     พื�นที�ถูกจัดแบ่งเป�นที�ทาํกิจกรรมกลุ่ม รบัประทาน-อาหารนอนพักผ่อนและเก็บของใชส่้วนตัวของเด็ก
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การจัดมุมเล่น

    1. บรเิวณพื�นที�ของมุมเล่น ถูกจัดให้เอื�อต่อการเคลื�อนไหว โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการบํารุงรกัษาที�ดี

             มุมบล็อกและมุมบ้านอยู่ใกล้กัน

             มุมศิลปะอยู่ใกล้อ่างล้างมือหรอืห้องน�า

             มุมของเล่นและมุมหนังสืออยู่ไกลจากมุมที�มีเสียงดัง

     2.     พื�นที�สามารถปรบัเปลี�ยนตามความสนใจของเด็กได้

การจัดสื�อวัสดอุปุกรณ์

     1. การจดัเกบ็สื�อตา่งๆ ส่งเสรมิวงจร  “ค้นหา - ใช ้- เกบ็คืน”

             สิ�งที�เหมอืนกนัจดัเกบ็หรอืวางไว้ดว้ยกนั

             ภาชนะบรรจคุวรโปรงใส เพื�อให้เดก็มองเห็นสิ�งที�อยูภ่ายใน และควรมีมอืจบั เพื�อให้สะดวกในการขนยา้ย

2. การใชสั้ญลกัษณ์ควรมีความหมายตอ่การเรยีนรูข้องเด็ก สัญลกัษณ์ทาํมาจากสื�อของจรงิ

         ภาพถ่าย ภาพสําเนา                          ภาพวาด

         ภาพโครงรา่ง หรอืภาพประจดุ           คําที�เขยีนขึ�นประกอบกบัสัญลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งขา้งตน้

3.      สื�อมเีพียงพอ สนับสนนุการเลน่ และสะทอ้นชวิีตครอบครวัของเด็ก

4. มุมบลอ็ก

         วัสดเุลน่กอ่สรา้ง                  วสัดทุี�แยกออกและประกอบได้

         วัสดทุี�บรรจแุละเทออก          วสัดเุลน่สมมติ

         ภาพถ่ายตา่งๆ

แบบสํารวจการจัดมุมประสบการณ์ตามแนวคิด ACTIVE LEARNING 

ชื�อโรงเรียน................................................................................................................ชั�น ...................................
 

ตัวอย่าง

การจัดพื�นที�

คําชี�แจง  ทาํเครื�องหมาย √ ในข้อรายการที�ปรากฎ  
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 5. มุมบา้น

        วัสดปุระกอบอาหารและการรบัประทาน

        วัสดเุลน่สมมตแิละเลยีนแบบ

        วัสดทุี�เหมอืนของใชใ้นบา้นที�สะทอ้นชวีติเดก็

        วัสดเุลน่สมมตภิาพถา่ยตา่งๆ

 6. มมุหนังสือและมมุเขยีน

        หนังสือประเภทตา่งๆ

        นิตยสาร

        วัสดปุระกอบการเลา่นิทาน

        วัสดสํุาหรบัเขยีน

7. พื�นที�เลน่กลางแจง้

        เครื�องเลน่อเนกประสงค์

        ของเลน่ที�มลีอ้

        วัสดทุี�หลวมๆ / ปลอ่ยแก้ได ้/ ขยายได ้/ loose materials

การจดัสื�อวสัดอุปุกรณ์

แบบสํารวจการจัดมุมประสบการณ์ตามแนวคิด ACTIVE LEARNING 

ชื�อโรงเรียน................................................................................................................ชั�น ...................................
 

ตัวอย่าง

คําชี�แจง  ทาํเครื�องหมาย √ ในข้อรายการที�ปรากฎ  
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ผูอํ้านวยการเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 1

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั

ผูอํ้านวยการโรงเรยีนเกษมพิทยา (แผนกอนบุาล)

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

ขา้ราชการบํานาญ

อาจารยป์ระจําคณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยบรูพา

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.สระบรุ ีเขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.ปทมุธานี เขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรขัีนธ ์เขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.นราธวิาส เขต 2

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.ชมุพร เขต 2

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.เชยีงใหม่ เขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.สพุรรณบรุ ีเขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.ศรสีะเกษ เขต 3

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  สพป.เชยีงราย เขต 1

17

ที�ปรึกษา

ผู้ รับผิดชอบโครงการ

ดร. อัมพร  พินะสา                                  เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ดร. เกศทพิย ์ ศุภะวานิช                           รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ดร. วิษณ ุ ทรพัยส์มบตัิ

นางภาวิณี  แสนทวสีขุ

นางกนัยา  แสนวงษ์

นางสาวกมลชนก  ผา่นสําแดง

นางสาวนันทพร ณ พัทลงุ

นางสาวป�ยพร  สขุเสียง

ผูอํ้านวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผูอํ้านวยการกลุม่พัฒนาหลกัสตูรและส่งเสรมิการศึกษาปฐมวยั

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

นายสุรนิทร ์ มั�นประสงค์

รองศาตราจารยพั์ชร ี ผลโยธนิ

นางสาววรนาท  รกัสกลุไทย

นางวาทนีิ  ธรีะตระกลู                                 

นางเอมอร  รสเครอื                                    

นายอารมณ์  วงศ์บณัฑติ

นางรุง่รวี  กนกวิบลูยศ์รี

ผูช้ว่ยศาสตราจารยอุ์ไรวรรณ  มเีพียร

นางสาวอุทยั  ธารมรรค 

นางจฬุาลกัษณ์  พงษ์สังข์

นางนิทรา  ชอ่สงูเนิน

นางวรรณภา  มงับูแ่วน่

นางสาวสทุธาภา  โชตปิระดษิฐ์

นายสมบตั ิ เนตรสว่าง              

นายชยัวุฒ ิ สินธุวงศานนท์

นางสรุสัวด ี จนัทรกลุ                 

นางหรณิญา  รุง่แจง้                     

นางสาวธติมิา  เรอืงสกลุ  

นางเพ็ญศร ีศรรีอด ประเทยีบอินทร์

นางสนิุทรา  พรมมล

นางดวงทพิย ์ เพ็ชรนิล

นางสาวประภานิช  เพียรไพฑรูย์

นางสาวศิวพร  นิลสขุ                  

นางปฤษณา  ดํารงค์ชพี                       

นายบรรพต  ขนัคํา        

คณะทํางาน
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นายประชนั  แสนใจ

นางสาวชตุนัินท ์ จนัทรเสนานนท์

นางสพุร  โขขดั

นางสาวจเีรยีง  บุญสม

นายกวา้ง  ผลสขุ

นางจําลองลกัษณ์  กอ้นทอง

นางสาวปณิตา  ศิลารกัษ์

นายวิเชยีร  มณีโชต ิ

นายสรวุธ  ตนัเหมนายู

นางสาวอะวาตฟี  สะมุ

นายวีระยทุธ ์  มามะ

นางสาวยเูร ซา่   กโูน 

นางสาวฮุสณี  ลาเตะ๊บอืรงิ

นางสาวฮาบีบะห์  ตแูวดอืราแม

คณะทํางาน

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สพป.ปราจนีบรุ ีเขต 1

ครู โรงเรยีนอนบุาลตรงั  สพป.ตรงั เขต 1

ครู โรงเรยีนบา้นทุง่มะขามเฒา่ สพป.กาญจนบุร ีเขต 1

ครู โรงเรยีนบา้นค้อโนนเพ็ก  สพป.ศรสีะเกษ เขต 2

ครู โรงเรยีนชมุชนบึงบา สพป.ปทมุธานี เขต 2

ครู โรงเรยีนบา้นหนองขาม สพป.ราชบรุ ีเขต 1

ครู โรงเรยีนบา้นลาแล  สพป.นราธวิาส เขต 2

ครู โรงเรยีนบา้นโคกยาม ูสพป.นราธวิาส เขต 2

ครู โรงเรยีนบา้นสะหริ�ง สพป.นราธวิาส เขต 2

ครู โรงเรยีนบา้นลาแล สพป.นราธวิาส เขต 2

ครู โรงเรยีนบา้นโคกมอืบา  สพป.นราธวิาส เขต 2
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ครู โรงเรยีนบา้นกรอืซอ สพป.นราธวิาส เขต 2

ครู โรงเรยีนบา้นหัวคลอง สพป.นราธวิาส เขต 2




