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แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวยั 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช  2546   พฒันาข้ึนมาโดยอาศยัแนวคิด  

1.  แนวคิดเกีย่วกบัพฒันาการเด็ก   พฒันาการของมนุษยเ์ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวั
มนุษย ์ เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจนตลอดชีวติ  ซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   พฒันาการทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  จะมีความสัมพนัธ์และพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลกัษณะพฒันาการ
แตกต่างกนัไปตามวยั  แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการเด็ก  เป็นเสมือนหน่ึงแนวทางใหผู้ส้อนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
ไดเ้ขา้ใจเด็ก สามารถอบรมเล้ียงดูและจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล   ในอนัท่ีจะส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาจนบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 2.  แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้    การเรียนรู้ของมนุษยเ์รามีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ต่าง  ๆ   
ท่ีไดรั้บ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัโดยเด็กจะตอ้งเป็นผูก้ระท าใหเ้กิดข้ึนดว้ยตนเอง และการเรียนรู้จะเป็นไปไดดี้  ถา้เด็กไดใ้ช้
ประสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดเ้คล่ือนไหว  มีโอกาสคิดริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจของตนเอง  
รวมทั้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ อบอุ่นและปลอดภยั  ดงันั้น  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก   
 3.  แนวคิดเกีย่วกบัการเล่นของเด็ก   การเล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในชีวติเด็กทุกคน  เด็กจะ
รู้สึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไดส้ังเกต  มีโอกาสท าการทดลอง  สร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหาและคน้พบดว้ย
ตนเอง  การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต  ช่วยพฒันาร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา  จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ   ของร่างกาย ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัและการ
รับรู้  ผอ่นคลายอารมณ์  และแสดงออกถึงตนเอง  เรียนรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น  การเล่นจึงเป็นทางท่ีเด็กจะ
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม  เรียนรู้ความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น  สร้างความสัมพนัธ์อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น   
กบัธรรมชาติรอบตวั 
 4.  แนวคิดเกีย่วกบัวฒันาธรรมและสังคม  บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยูห่รือ
แวดลอ้มตวัเด็กท าใหเ้ด็กแต่ละคนแตกต่างกนัไป หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ีถือวา่ผูส้อนจ าเป็น 
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ตอ้งเขา้ใจและยอมรับวา่วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้มตวัเด็กและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพฒันา
ศกัยภาพและพฒันาการของเด็กแต่ละคน  ผูส้อนควรตอ้งเรียนรู้บริบททางสังคมและวฒันธรรมของเด็กท่ี
ตนรับผดิชอบ   เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันา  เด็กเกิดการเรียนรู้  และสามารถอยูใ่นกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐานท่ี
เหมือนหรือต่างจากตนไดอ้ยา่งราบร่ืน  มีความสุข  

ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 
 การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5  ปี   บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคน  ตามศกัยภาพ  ภายใต้
บริบทสังคม -  วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ ดว้ยความรัก  ความเอ้ืออาทร  และความเขา้ใจของทุกคน  เพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวติใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  
 
หลกัการจัดการศึกษาปฐมวยั 
 การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  ยดึหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  ดงัน้ี  
 1.  การสร้างหลกัสูตรทีเ่หมาะสม   การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์ของเด็ก  
โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา   
โดยอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู ่ และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะไดรั้บตอ้งมีความหมาย
กบัตวัเด็ก   
 2.  การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็ก   สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จะตอ้ง
อยูใ่นสภาพท่ีสนองความตอ้งการ  ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  ผูส้อนจะตอ้งจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้ด็กไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีสะอาด  ปลอดภยั  อากาศสดช่ืน  ผอ่นคลายไม่เครียด  มีโอกาสออก
ก าลงักายและพกัผอ่น  มีส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์  มีของเล่นท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัวยั  ใหเ้ด็กมีโอกาสได้
เลือกเล่น  เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและโลกท่ีเด็กอยู ่ รวมทั้งพฒันาการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม  
 3.  การจัดกจิกรรมทีส่่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก   ผูส้อนมีความส าคญัต่อการจดั
กิจกรรมพฒันาเด็กอยา่งมาก  ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งใหเ้ด็กท ามาเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก  ในการจดัสภาพแวดลอ้ม  ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ และการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีผูส้อนและเด็กมีส่วนท่ีจะริเร่ิมทั้ง  2  ฝ่าย   โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุน  ช้ีแนะ  และเรียนรู้ร่วมกบั
เด็ก  ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท าเรียนรู้  และคน้พบดว้ยตนเอง  ดงันั้น  ผูส้อนจะตอ้งยอมรับ  เห็นคุณค่า  
รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูและรับผดิชอบก่อน  เพื่อจะไดว้างแผน  สร้างสภาพแวดลอ้ม  และจดั
กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งรู้จกัพฒันา
ตนเอง  ปรับปรุง  ใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมต่าง ๆ   ใหเ้หมาะสมกบัเด็ก  
 4.  การบูรณาการการเรียนรู้   การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยดึหลกัการบูรณาการท่ีวา่  
หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม   หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและ
หลายประสบการณ์ส าคญั  ดงันั้น  เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนจะตอ้งวางแผนการจดัประสบการณ์ในแต่ละวนั
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ใหเ้ด็กเรียนรู้ผา่นการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม  หลากหลายทกัษะ  หลากหลายประสบการณ์ส าคญั  
อยา่งเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ 
 5.  การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก   การประเมินเด็กปฐมวยั  ยดึวธีิการสังเกตเป็น
ส่วนใหญ่  ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กวา่ได้
บรรลุตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  ผลท่ีไดจ้ากการสังเกตพฒันาการ  จากขอ้มูลเชิง
บรรยาย  จากการรวบรวมผลงาน  การแสดงออกในสภาพท่ีเป็นจริง  ขอ้มูลจากครอบครัวของเด็ก  
ตลอดจนการท่ีเด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถบอกไดว้า่เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความกา้วหนา้
เพียงใด   ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะช่วยผูส้อนในการวางแผนการจดักิจกรรม  ช้ีใหเ้ห็นความ
ตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่ือสารกบัพอ่แม่   ผูป้กครองเด็ก  และขณะเดียวกนั
ยงัใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กในวนัน้ีไดอี้กดว้ย 
 6.  ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัครอบครัวของเด็ก   เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั  ทั้งน้ี 
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา  ผูส้อน  พอ่แม่  และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล  ท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนัรับผดิชอบ  
หรือถือเป็นหุน้ส่วนท่ีจะตอ้งช่วยกนัพฒันาเด็กใหบ้รรลุเปาหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
 

สาระส าคัญของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศักราช  2546 

(ส าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี) 
หลกัการ 
 การจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กอาย ุ 3-5  ปี  จะตอ้งยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูควบคู่กบัการใหก้ารศึกษา  
ค  านึงถึงความสนใจและความตอ้งการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ    เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย   อารมณ์    จิตใจ   สังคม   สติปัญญา    รวมทั้งการส่ือสารและการเรียนรู้    
เพื่อใหเ้ด็กพฒันาทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาอยา่งสมดุล  โดยจดั
กิจกรรมท่ีหลากหลาย    บูรณาการผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผา่นประสาทสัมผสั
ทั้งหา้  เหมาะสมกบัวยั  และความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่  เด็กกบั
ผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาเด็กปฐมวยั   
 หลกัการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศักราช  2546   มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท  

2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียวดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั   โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวฒันธรรมไทย 

 3.  พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั  
 4.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถด ารงชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข  
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 5.  ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน  และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก  
จุดหมาย 
 เม่ือเด็กจบการศึกษาระดบัปฐมวยั  เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์
ครอบคลุมพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ดงัน้ี  
 1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั  และมีสุขนิสัยท่ีดี  
 2.  กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั  
 3.  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข  
 4.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม  
 5.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักการออกก าลงักาย  
 6.  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  
 7.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรม  และความเป็นไทย  

8. อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 9.   ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั  
 10.  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  
 11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 12.  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
 

1.  หลกัการจัดประสบการณ์ 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  ไดก้ าหนดหลกัการจดัประสบการณ์ไว ้ ดงัน้ี 
1.1 จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง  
1.2 เนน้เด็กเป็นส าคญั  สนองความตอ้งการ  ความสนใจ  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ

บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
1.3 จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต 
1.4 จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นส่วนหน่ึงของการจดั

ประสบการณ์ 
1.5 ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

 
   2.  แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  ไดใ้หแ้นวทางการจดัประสบการณ์ คือ  

2.1  จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ  คือเหมาะกบัอายวุฒิุภาวะ  และระดบั
พฒันาการ   เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
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2.2   จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ี   คือ   เด็กไดล้งมือกระท า  
เรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้  ไดเ้คล่ือนไหว  ส ารวจ  เล่น  สังเกต  สืบคน้  ทดลอง  
และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 2.3  จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ  คือ  บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้  
2.4  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิม  คิด  วางแผน   ตดัสินใจ  ลงมือกระท า  และน าเสนอ

ความคิดโดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน  อ านวยความสะดวก  และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก  
2.5  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืน  กบัผูใ้หญ่  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  มีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือใน
ลกัษณะต่าง ๆ  กนั 

2.6 จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  และอยูใ่นวถีิ
ชีวติของเด็ก 

2.7  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใชชี้วติประจ าวนั ตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

2.8  จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้  และประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพจริงโดยไม่คาดการณ์ไว ้

2.9   ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ทั้งการวางแผน  การสนบัสนุน
ส่ือการสอน  การเขา้ร่วมกิจกรรม  และการประเมินพฒันาการ 

2.10 จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล  น าขอ้มูลท่ีไดม้าไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวจิยั
ในชั้นเรียน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที.่ UTQ- 221-1.2 

เร่ือง “กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

 หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัเป็นหลกัสูตรท่ีเกิดจากการท่ีสถานศึกษาน าสภาพต่างๆ  
ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น เอกลกัษณ์ของชุมนุม สังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคุณลกัษณ์  
ท่ีพึ่งประสงคม์าก าหนดเป็นสาระและจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้ด็กบนพื้นฐานหลกัสูตรแกนกลางและ
เพิ่มเติมสาระตามความถนดั ความสนใจของเด็กปฐมวยั โดยความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้คุณภาพเพื่อพฒันาเด็ก 
 
ข้ันตอนการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
 ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ และเอกสารหลกัสูตรอ่ืนๆ  
รวมทั้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบนัปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน และด าเนินการร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  
ตามหวัขอ้ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่๑ ก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย หรือจุดหมาย (มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึ่งประส่ง) 
 วิสัยทศัน์ สถานศึกษาปฐมวยัตอ้งก าหนดวสิัยทศัน์ซ่ึงเป็นการคิดไปขา้งหนา้ เป็นอนาคตท่ีพึ่ง
ประสงค ์เป็นภาพท่ีพึงปรารถนาในอนาคตท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานความจริง มีเอกลกัษณ์เป็นของสถานศึกษา
ของตน ท าใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเกิดศรัทธา/ความคิดการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้งน้ีการก าหนดวสิัยทศัน์กบั
นโยบายควรเป็นการก าหนดร่วมกนัระหวา่งบุคลากรในสถานศึกษา พอ่แม่ผูป้กครอง รวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา แสดงวสิัยทศัน์ท่ีปรารถนาใหส้ถานศึกษาปฐมวยัพฒันาเด็ก วสิัยทศัน์ท่ีดีตอ้งมี
ความชดัเจน สอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษาและมีระยะเวลาท่ีแน่นอน 
 ภารกจิ หรือ พนัธกจิ สถานศึกษาปฐมวยัจ าเป็นตอ้งก าหนดงานหลกัท่ีส าคญัหรือวธีิด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ในระยะเวลาท่ีแน่นนอน 
   
 จุดหมาย หรือ มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์  เป็นการก าหนดความคาดหวงัท่ีจะเกิดกบัเด็ก
หลงัจากจบหลกัสูตรแลว้ ในบางกรณีอาจก าหนดรวมอยูใ่นเป้าหมาย แต่ถา้เป้าหมายก าหนดในภาพรวม 
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อาจแยกออกมาก าหนดเป็นจุดหมายต่างหากไดซ่ึ้งจะมองในลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
หลกัสูตร กล่าวคือ เป็นจุดหมายของหลดัสูตรโดยตรง  
 การก าหนดจุกหมายหรือมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ะก าหนดโดยน าจุดหมายของ
หลกัสูตรแกนกลาง มาก าหนดเป็นจุดหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาโดยตรง และสถานศึกษาอาจก าหนด
มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคเ์พิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 
ขั้นตอนที ่๒ จัดท าโครงสร้างหลกัสูตร 
 สาระการเรียนรู้รายปี  
 การก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี สถานศึกษาสามารถท าไดโ้ดยมีจุดหมายหรือมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั(หลกัสูตรแกนกลาง) เป็นหลกัในการก าหนด
สาระการเรียนรู้รายปี 
 สาระการเรียนรู้ประกอบดว้ยสาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีส าคญัผูจ้ดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาจะตอ้งวางแผนลวงหนา้วา่เด็กแต่ละช่วงวยัควรจะเรียนรู้อะไรและดว้ยประสบการณ์ท่ีส าคญั
ใดบา้งเพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยอาศยัความรู้ความ
เขา้ใจในคุณลกัษณะตามวยั/พฒันาการของเด็กปฐมวยัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั และประสบการณ์
ของผูส้อน มาช่วยก าหนดสาระการท่ีควรเรียนรู้รายปีแยกตามช่วงอาย ุ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบั
อายท่ีุสถานศึกษาจดัอยู ่และก าหนดประสบการณ์ส าคญัท่ีคาดวา่เด็กควรจะไดเ้รียนรู้สาระต่างๆ ผา่น
ประสบการณ์ส าคญันั้นๆ ทั้งน้ีผูจ้ดัท าหลกัสูตรควรตรวจสอบสาระท่ีควรเรียนรู้อีกคร้ัง วา่ครอบคลุมหวั
เร่ืองท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแลว้หรือไม่และท าเช่นเดียวกบัประสบการณ์ส าคญั  
 ก าหนดเวลาเรียน  
 เวลาเรียนของเด็กปฐมวยัจะข้ึนอยูก่บัสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจดั 2 ภาคเรียน : ๑ ปี
การศึกษา หรือ ๒๐๐ วนั: ๑ปีการศึกษา ในแต่ละวนัจะใชเ้วลา ๕-๖ ชัว่โมงโดยประมาณ 
เพื่อใหเ้ด็กบรรลุจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด ผูส้อนควร
ค านึงถึงหลกัพฒันาการตามวยัของเด็กเป็นส าคญัเพราะประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลา 
มาตรฐานบางขอ้อาจไม่ปรากฏชดัเจนในช่วงอาย ุ๓ ปีหรือ ๔ ปี แต่อาจไม่ปรากฏชดัเจนในช่วง ๕ ปี
นอกจากน้ีสาระท่ีควรเรียนรู้ทั้ง ๔ เร่ืองในแต่ละปี ควรยดึหลกัการเรียนรู้เร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัเด็กก่อนควร
ประกอบดว้ยสาระท่ีควรเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางและสาระท่ีควรเรียนรู้อนัเกิดจากความสนใจของ
เด็กปฐมวยัซ่ึงผูส้อนไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหนา้ ดงันั้นสถานศึกษาปฐมวยัจึงสามารถยดืหยุน่สาระท่ีควร
เรียนรู้นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแก่นกลางได ้และควรใหเ้ด็กเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ส าคญั
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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ขั้นตอนที ่๓  การจัดประสบการณ์ มีรูปแบบวธีิการท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาถึงแนวการจดั
 ประสบการณ์ท่ีหลกัสูตรแกนกลางก าหนด  
 หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัควรก าหนดการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัแต่ละช่วงอายใุห้
สอดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ คือเหมาะกบัอาย ุวฒิุภาวะ ระดบัพฒันาการและลกัษณะการเรียนรู้ของ
เด็ก ทั้งน้ีเด็กปฐมวยัจะเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง ๕ มีโอกาสลงมือกระท า เคล่ือนไหว ส ารวจ สังเกต 
ทดลองเล่น สืบคน้ คิดแกปั้ญญาดว้ยตนเอง โดยก าหนดการจดัประสบการณ์ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมใน
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 
ขั้นตอนที ่๔ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
 ควรมีการก าหนดสภาพแวดลอ้มทั้งใน และนอกหอ้งเรียน ท่ีช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
เกิดกบัเด็กแผนผงัสภาพแวดลอ้ม สามารถจดัท าไดห้ลายรู้แบบ โดยค านึงถึงการจดัสภาพแวดลอ้มใน
สถานศึกษาปฐมวยัทีใหมี้ทั้งมุมเล่น/ศูนยเ์ล่นต่างๆ นอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ทางดา้นจิตภาพ
ถือวา่มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ(ศึกษาเพิ่มเติมจาก UTQ 221-5 ) 
 
ขั้นตอนที ่๕ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยั ไดพ้ฒันาตามจุดหมายของหลกัสูตรจึงควรจดัเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้
อยา่งหลากหลายท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชน และแหล่งอ่ืนๆ เนน้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั พฒันาการของเด็ก 
รวมทั้งบริบทของสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยูอ่าจจดัท าและพฒันาส่ือการเรียนรู้ข้ึนเองหรือ น าส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเด็กมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ (ศึกษาเพิ่มเติมจาก UTQ 221-5 ) 
ขั้นตอนท่ี ๖ การประเมินพฒันาการ ควรตั้งจดัท าแนวปฏิบติัในการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัใหทุ้
ฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั โดยใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินพฒันาการท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางซ่ึงให้
หลกัการดงัน้ี 
 ๒.๖.๑ ประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดา้นและ น าผลมาพฒันาเด็ก  
 ๒.๖.๒ ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี  
 ๒.๖.๓  สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
 ๒.๖.๔ ประเมินอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใชเ้คร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 ๒.๖.๕ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวธีิการหลากหลายเหมาะกบัเด็กรวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูลหลายๆ 
ดา้นไม่ควรใชก้ารทดสอบ  
 วธีิการประเมินท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรใชก้บัเด็กปฐมวยั คือการสังเกตและบนัทึกขอ้มูลเก็บไวใ้น
รูปแบบต่างๆ เช่นแบบบนัทึกสั้น แบบสังเกต แบบมาตรวดัประมาณค่า ฯลฯ ควรเก็บขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ อาจท าเป็นแบบแฟ้มผลงานเด็ก ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการก าหนดร่วมกนักบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
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ขนัตอนท่ี๗ การบริหารจดัท าหลกัสูตร คุณภาพตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคท่ี์ก าหนดและมี
การตรวจระบบ 3 ขั้นตอนคือ ก าหนดใหมี้การประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใชอ้าจใหผู้เ้ช่ียวชาญหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุทางการปฐมวยัตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรท่ีจดัท า 
แลว้ประเมินระหวา่งด าเนินการใชห้ลกัสูตรเพื่อตรวจสอบวา่น าไปใชไ้ดดี้เพียงใด ควรปรับปรุงแกไ้ขเร่ือง
ใด และประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตรครบแต่ละช่วงอาย ุ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี เพื่อสรุปผลหลกัสูตรหลกัท่ีจดัท า
และจะไดป้รับปรุงและพฒันาใหดี้ข้ึน 
 
เอกสารอ้างองิ 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศักราช  2546. กรุงเทพฯ:   

โรงพิมพคุ์รุสภา  ลาดพร้าว. 
_______________.. (2547). คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศักราช  2546  กรุงเทพฯ:    โรงพิมพ ์

คุรุสภา  ลาดพร้าว. 
_______________. (2541). คู่มือการอบรมเลีย้งดูเด็กก่อนประถมศึกษา.   กรุงเทพฯ:  โรงพิมพคุ์รุสภา  

 ลาดพร้าว. 
_______________. (2540). แนวการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกบัสมองของเด็กปฐมวยั .   กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพคุ์รุสภา  ลาดพร้าว.  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552).  ความลบัสมองลูก  กรุงเทพ 
_______________.  _(2552).  ท่องโลกสมอง Brain-based  Learning    กรุงเทพ 
 _______________. (2552).  โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด  Brain-based  Learning   กรุงเทพฯ 
_______________. (2552)  e-Book   เร่ือง  ครูเก่งเด็กฉลาด  กรุงเทพฯ 
_______________. (2552)  การส่งเสริมศักยภาพทางภาษาและการรู้หนังสือ 

ส าหรับเด็กปฐมวยั  โรงพยาบาลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 
_______________. (2552)  e-Book  สอนคณติศาสตร์  ตามแนวคิด 

Brain - based  Learning    กรุงเทพฯ 
_______________. (2552)  e-Book  สอนภาษาไทย  ตามแนวคิด 

Brain - based  Learning    กรุงเทพฯ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543).  เทคนิคพฒันาศักยภาพสมองให้เต็มศักยภาพ. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา  ลาดพร้าว. 
 
 
 



 

 10 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที.่ UTQ- 221-2.1 

เร่ือง “ความรู้เกีย่วกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวยั” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

Brain-Based Learning (BBL) 
การจดัการเรียนรู้ตามแนนวคิด   พฒันทการเรียนรู้สมอง  

 คือ การน าองคค์วามรู้เร่ืองสมอง และวฒัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง  มาใชใ้นการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้  ทั้งในดา้นการจดักิจกรรม  การรเสริมสร้างประสบการณื  ตลอดจนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม  และกระบวนการอ่ืนๆ  ร่วมกบัส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท าใหเ้ด็กสนใจ  เขา้ใจเรียนรู้และรับไว้
ในความทรงจ าระยะยาว  ทั้งยงัสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้มาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการสร้าง
ศกัยภาพการเรียนรู้สุดของมนุษย  ์
 
ธรรมชาติของสมอง 
 สมองป็นอวยัวะส าศญัของชีวติ  มีหนา้ท่ีในการด ารงอยูข่องชิวติ  การคิด  และการเรียนรู้ของ
มนุษย ์ การพฒันาการใชส้มองน้ีจ าเป็นส าหลบัเด็กปฐมวยั  เพราะเด็กปบมวยัเป็นวยัของการพฒันา
สมองอยา่งรวดเร็ว  สมองของแต่ละคนประกอบไปดว้ยเชลลป์ระสาทสมองประมาณ 100 ลา้นเซลล ์ 
การท างานของเซลลป์ระสาทสมองจะเป็นวงจร  แต่จะส่งส่วนอ่ืนของเซลลเ์รียก  เดนไดรท์(Denreite)  
ออกไปหาเซลลอ่ื์นเพื่อเกาะสัมผสักนัเป็นวงจร แลว้ส่ือสารถ่ายทอดถึงกนั เช่น ไปสัมผสักบัเซลล์
ประสาทตาเพื่อรับภาพ ไปสัมผสักบัประสาทเซลลก์ลา้มเน้ือเพื่อควบคุมเชลลก์ลา้เน้ือใหเ้คล่ิอนไหว ยิง่
เซลลป์ระสาทสมองสร้างโยงใยส าหลบัส่ือการออกไปไกม้ากเท่าไร่ เซลลน์ั้นก็จะสามารถถ่ายทอด
ขอ้มูลไดม้ากเท่านั้น ดงันั้น ถา้สมองเพิ่มกิงกา้นสาขาโยงใยวงจรเซลลป์ระสาทเพื่อส่งรับถ่ายขอ้มูลให้
มากเป็นการเพิ่มพนูสติปัญูญูาใหเ้ด็กมากยิง่ข้ึน เมืองส่วนทีท าทนา้ทีเก่ียวเน่ืองก็บพฒันาการและ
ควบคุมดูแลความสามารถในการไดย้นิ ความสามารถทางภาษา การพคูความจ า การดมกล่ิน และ
อารมณ์ คือ สมองปัวนทีชือวา่ เทาพอรัลโลบ (Temporalloe) 
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การพฒันาการใชส้มองน้ีจ าเป็นส าหลบัปฐบวยั เพราะเด็กปฐมวยัเป็นวยัของพตัเนาการสมอง
อยา่งรวคเร็ว จากผลการวจิยัและหลกัการทฤษฏีใหม่เช่ือวา่การใหเ้คก็ไคเ้ล่น ไครับ ไดก้ระท าเป็นการ
พฒันาความงอกงามของใยแต่ละเซลลป์ระสาทของสมองส่วนคอร์เทกซ์ 

การหยบิจบัสัมผสัเป็นสือสร้างการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั  เเละเป็นด่านแรกของการสร้าง
เสริมท่ีสัมพนัธ์กบัการกระตุน้ควานงอกงามของใยประสาท การทีเด็กไดรั้บการคระตุน้ใหไ้ชก้ลา้มเน้ือ
เล็กดว้ยการป้ัน หยบิ จบั ตามตว้ยการสงเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา
ตามวย้ เป็นการพฒันาเส้นใยประสาทท่ีงอกงามไปพร้อมกบัการพฒันาทางปัฌูญา จากการวจิยัพบวา่ 
การใชก้ลา้มเน้ึอเล็ก การใหเ้ด็คมีประสบการณ์คิด การเล่นดนตรีจะท าใหเ้ส้นใยประสาทพฒันาอ
ยางรวตเร็ว ประสบการธ์่ทั้งดีละเลวมีผลต่อไยประสาทของเด็ก การพดู การรองเพลงจะทาใหใ้ย
ประสาทงอกงาม แต่ในทางตรงกนัขา้มความเครียคจะมีผลท าใหใ้ยประสาทของสมองถูกกคการท างาน
เน่ืองจากขณะเครียคเกิดมีสเตอร์รอยดฮ์อร์โมนส์ท่ีเรียกวา่   คอร์ติซอล(cohtsol) ออกมาสูงเป็นเหตุท าให้
เซลลส์มองตาย ความคล่องแคล่ววอ่งไวในการเรียนรู้จะลด ลงถา้ตอ้งการใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งรวดเร็วมี
การพฒันาทางปัญญาตอ้งใหแ้ต่ประสบการณ์ท่ีดีกบัเด็ก เด็กทีเล่นมากท างานมากใยประสาทจะงอกงาม
และหากการเรียนรู้นั้นเป็นความสุขจะดียิง่ข้ึน เด็กท่ีเครียดใยประสาทและเซลลส์มองจะเล็กกวา่คน
ทัว่ไปร้อยละ  20-30 ความส าคญูัของการเพิ่มมากของใยประสาทอยูมี่มากจะท าใหมี้การถ่ายทอด
กระแสประสาททีรวคเร็ว ตรงบริเวญท่ีเป็น จุดเช่ือมต่อ (Synapses) ซ่ึงจ6ดเช่ือมต่อน้ีมีสารเคมีอยู่ 2 
กลุ่มท่ีปนตวักระตุน้กวามเร็วชา้ของการเช่ือมต่อ สารเคมีกลุ่มท่ีท าใหข้อ้มูลข่าวสารเร็วข้ึนคือเอนคอร์
ฟิน (Endolphln) ในทางตรงกนัขา้มสารคอร์ติซอล (cohlsol) ซ่ึงพบเม่ือเครียดจะท าใหก้ารถ่ายโยง
กระแสประสาทชา้เเละท าลายสมองส่วนท่ีเก็บหน่วยความจ า ใยประสาทจะมากนอ้ยข้ึนอยกูบัอาหาร 
การออกก าลงักาย การไตคิ้ด ไดส้ัมผสัจบัตอ้ง ซ่ึงการคิดสร้างสรรคจ์ะท าใหใ้ยประสาทงอกงาบ    แต่ถา้
ถูกกดตนัจะมีผลทาใหเ้ซลลป์ระสาทขนาดเล็กลงและมีใยประสาทนอ้ย ซ่ึงมีผลตอการเรียนรู้ เช่นกนั
หากสมองส่วนไหนไดใ้ชจ้ะถูกท าลายลงไป 
 การเพิ่มข้ึนของประสาทจะมีการเช่ือมโยงต่อกนั  แต่ละใยประสาทท่ีเพิ่มข้ึนจะมีแผนใขมนัมา
หุ่มเป็นฉนวน  (Myelln.tlon)  ท าใหเ้กิคการถ่ายทอดพลงัประสาทท่ีรวคเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสมองเด็ก เเละในช่วงวยน้ีความสามารถของสมองจะปรับไปตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บ สมองเร่ิมมี
ใยงอกงามเม่ือไข่ผสมได ้9 เดือน เม่ีอเเรกเกิดสมองเด็กจะประกอบคว้ยเซลลป์ระสาทเป็นแสนลา้น
เซลลเ์ป็นจ านวนเท่ากบัเซลลป์ระสาทท าใหบี้การติคต่อส่ือสารขอ้มูลถึงกนัท าใหเ้กิดการรับความรู้ 
เขา้ใจทกัษะและโนทศับที์ผา่นเขา้มาเป็นระยะ การเรียน ท าใหท้ั้งจ  านวนและการสานต่อใยประสาท
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ใยประสาทน้ีจะปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การเจริญของ
สมองจะพฒันาโดยล าคบั 3 ขวบแรก การเช่ือมต่อใยประสาทจะเป็นอยา่งรวดเร็ว เม่ืออายุ  5 ขวบ 
สายใยประสาทจะหดสั้นเขา้และสมบบูรณ์เมืออายุ 6 ขวบ ช่ึงการกระตุน้การเรียนรู้ใบชั้นอุบาลจะท าให้
เกิดความงอกงามมากข้ึน และสมองทาหนา้ทท่ี เตม็ที 
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สมองของมนุษย ์แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สมองซีกซา้ย (Leh Hemlsphere) และสมองซีก 
ขวา (Rlght klemlsphere) โดยสมองสองส่วนน้ีจะถูกเช่ือมโยงต่อกนัโดยเส้นใยนบัลา้นๆ เส้น ซ่ึง 
เรียกวา่ คอร์บสั คอลโลซมั (comus callosum) โดยสมองแตเละชีกจพท าหนา้ท่ีควบคุบซีกขวาของ
ร่างกาย 
และสมองซีกขวาจะควบคุมร่างกายทางซีกซา้ย โดยสมองแต่ละซีกจะท าหนา้ท่ีดา้นการรับรู้ขอ้มูล 
ไม่เหมือนกนั แต่ไนการทีจะใหร่้างกายทั้งของซีกท างานร่วมกนันั้นก็ค่ีอเราจะตอ้งใชส้มองทั้งสอง  
ซีกอยา่งสอนประสาน การเรียนรู้ของมนุษยจึ์งจะมีศกัยภาพ เราทุกคมใชส้มองทั้งสองซีกแต่เราอาจ 
จะใชซ่ึ้งหน่ึงมากกวา่อีกซีกหน่ึง เช่น อาจใชส้มองซีกขวา 60 เปอร์เซ็บตแ์ละใชท้างซีกซา้ยเพียง 40 
เปอร์เซ็นต์ เด็กเเรกเกิดถึง 2 ขวบ สมองซีกซา้ยจะเจริญูเติบโตอยา่งรวดเร็ว ส่วนสมองซีกขวาจะ 
ค่อยๆ เจริญเติบโตและตามทนักนัเม่ือลูกมีอายุ3-4 ขวบ 
 มนุษยแ์ต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใชส้มรรถภาพของสมองส่วนต่าวๆ  
แตกตางกนั บางคนจะสามารถรับรู้ทางจกัษุประสาทไดอ้ยา่งดีเลิศ ทั้งน้ีเพราะสมองซีกขวามีความ 
ถนดัในการท างานมากกวาซีกซา้ย เรียกวา่ เป็นผูเ้รียนทางตา (vlsuaI Leamers) คนอ่ืนกลุ่มหน่ึงจะ 
เรียนรู้ไดดี้จะตอ้งผา่นโสตประสาทคีอ ตอ้งไดย้นิดว้ยหูจึงจะเขา้ใจ เรียกวา่ เป็นผูเ้รียนรู้ทางหู 
(Auaditory Leamc>) คนกลุ่มน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้ถนคัใชส้มองทางซีกชา้ย ส่วนคนท่ีไม่แน่ชดัวา่มี 
ความถนดัเรียนรู้ทางดา้นไหนอยา่งไร มกัจะเป็นคนท่ีเรียนดว้ยประสาทสัมผสัทางผวิหนงัผสม 
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ผสานประสาทสัมพนัธ์ทางกสัามเน้ือดเละขอ้ต่อ หรือทืเรียกวา่ เป็นผูเ้รียนรู้ทางแฮบติค (hapic 
Leamers) ซ่ึงจะตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
สมองซีกซาย 

มีหนา้ท่ีควบคุมและสั่งการเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและความถนดัของเด็กในช่วงแรกเกิดท าให้
เกิดก าลงัท าใหเ้ด็กสามารถรับความรู้สึกจากส่ิงท่ีรับ จากภาพท่ีเห็น จากเสียงทีไดย้นิ แปลเป็นรูปธรรม
อนัท าใหเ้ด็กรู้วา่ส่ิงท่ีตนสัมผสัเป็นอยา่งไร มีรูปร่างอยา่งไร มีการเคล่ือนไหวอยา่งไรท าใหเ้ด็กพดูภาษา
ไดเ้ขา้ไจ ความหมายของภาษา เขา้ใจดา้นค านวณ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โครงสร้างและความรู้ต่างๆ 
ท่ีเป็นหลกัการท่ีเป็นเหตุผล 
สมองซีกขวา 

มีหนา้ท่ีและสังการ่เร่ืองกบันามธรรม จิยธรรม ศิลปะ ดนตรี วฒันธรรม ความรัก เร่ีองของ
อุปนิสัยใจคอ อารมณ์ความรู้สึก การสร้างจินตนาการต่างๆ ฯลฯแนวทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับการพฒันา
ส่งเสริมสมองซีกขวาและซา้ยนั้น ควรท าไปพร้อมๆ กนัทั้งน้ีเพิ่อใหเ้ด็กเป็นผูมี้ความสามารถ มี
สติปัญญูา เก่งในการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ  ขณะเดียวกนัก็มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม เป็นคนตีของสังคม 
สมองกบัการเรียนรู้ 

สมองเป็นอวยัวะท่ีตอ้งการการออกก าลงักายและตอ้งการการฝึกเหมือนกบัอวยัวะอ่ืนๆของ
ร่างกาย การใชส้มองท่ีถูกตอ้งสม ่าเสมอจะท าใหเ้กิดความคิดความจ าท่ีงอกงาม เด็กอายุ 6ขวบเเรกเป็น
ขวบท่ีมีสมองมีความเจริญงอกงามสูงสุดกวา่ร้อยละ 80 ของวยัผูใ้หญ่ ประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วง
ปฐบวยัน้ีจึงมีความหมายส าหรับเด็กมาก ซ่ึงนอกจากการดูแลโภชนาการทท่ีถูกตอ้งแลว้เด็กควรไดรั้บ
การพฒันาการเรียนรู้สัมพนัธ์กบัสสองดว้ย 
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการจดัท าสารสนเทศภายในสมองดว้ยการรับสารสนเทศผา่นกลไกการ
ซึมซบัไปส่การสร้างเป็นองคค์วามรู้สะสมไวใ้นสมอง เม่ีอตอ้งการน ามาสมองจะตอบสนองส่ิงท่ี
กระตุน้แลว้ถ่ายทอดสารสนเทศท่ีจ าไดอ้อกมา ความเร็วชา้ของการเรียนคาามจ าน้ีเป็นไปตาม
สมรรถภาพของสมองของแต่บุคคล 
 
1. สติปัญฌาดา้นภาษา (verbal - lnqulstls lntelllgence) คีอ ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นภาษาสูง เช่น นกั
เล่านิทาน นกัพดู นกัการเมือง หรือ ดา้นการเรียนรู้ เช่น กว ีนกัเขียนบทละครบรรณาธิการ 
นกัหนงัสือพิมพ ์ปัญูญูาดา้นน้ียงัรวมถึงความสามารถในดา้นการจดักระท าเกียวกบัโครงสร้างของภาพ 
เสียง ความหมาย และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษา เช่น ความสาบารถใชภ้าษาในการหวา่นลอ้ม การอธิบาย เป็น
ตน้ 
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2.สร้างปัญญาดา้นตรรกและคณิตศาสตร์ (LoglcawภเhematlC Yntelllgence) ไดแ้ก ผูท่ี้มี 
ความสามารถสูงในการใชต้วัเลข เช่น นกับญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติ และผูใ้หเ้หตุผลท่ีดี เช่น 
นกัวทิยาศาสตร์ นกัตรรกศาสตร์ นกัจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาดา้นน้ียงัรวมถึงความไว 
ในการเห็นความสัมพนัธ์แบบแผนตรรกวทิยา การคิคเชิงนามธรรม และการคิคทีเป็นเหตุผล 
(Cauns- effect) และการคิดคาดการณ์ (if then) วธีิการทีใชใ้นการคิด ไดแ้ก่ การจ าแนกประเภท การ 
จดัหบวดหมู่การสันนิษฐาน สรุป การคิดค านวณ การตั้งสมมุติฐาน 
 
3.สติปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (vlsuaบspatlal lntelllgence) คือความสามารถในการมองเห็นพื้นท่ี ไดเ้เก่ 
นายพราน ลูกเสือ ผูน้ าทาง และสามารถปรับปรุงวธีิการไดเ้น้ือทีไดดี้ เช่น สถาปนิกมณัฑนากร ศิลป็น 
นกัประติษฐ์ ปัญญูาดา้นน้ีรวมใปถึงความไวต่อสี เส้น รูปราง เน้ือท่ีและลวามสัมพนัธ์ระหวางส่ิงเหล่าน้ี 
นอกจากน้ี ยงัหมายถึง ความสามารถท่ีจะมองเห็นเเละแสดงออก˜เป็นร็ูปรางถึงส่ิงท่ีเห็นและความคิด
เก่ียวกบัพื้นท่ี 
 
4.สติปัญญาดา้นร่างกายและกาคล่ือนไหว (Bodlly-Kหกes[hetlc lntclllgence) คือ ความสามารถในการ
ใชร่้างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สึก ไดแ้ก่ นกัแสดง นกัแสดงท่าใบ ้นกักีฬานาฏกร นกัฟ้อนร า 
และความสามารัฐในการใชมื้อประดิษฐ์ เช่น นกัป็น ช่างแก่รถยนต ์ศลัยแพทยปั์ญูฌาทางดา้นน้ีรวมถึง
ทกัษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแขง็แรง ความรวดเร็ว ควาวมยดืหยนุ ความประณีต และ
ความไวทางประสาทสัมผสั 
 
5. สติปัญญาทางดา้นดนตรี (Muslcamythemlc lnteelllgence) คือ ความสามารถทางดา้นดนตรี ไดแ้ก่่ 
นกัแต่งเพลง นกัดนตรี นกัวจิารณ์ดนตรี ปัญญาดา้นน้ีรวมถึงความไวในเร่ืองจงัหวะท านอง เสียง 
ตลอดจความสามารถในการเขา้ใจและวเิคราะห์ตนตรี 
 
6.สติปัญญาดา้นมนุษยส์ับพนัธ์ (lntemersonal lntelllgence) คือ ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ 
ความรู้สึก คาามคิค เเละเจตนาของผอ่ีูน ทั้งน้ีรวมถึงความไวในการสังเกต น ้าเสียง ใบหนา้ท่าทาง ทงัยงั
มีความสามารถสูงในการรู้ถึงลกัษณะต่างๆ ของสัมพนัธภาพของมนุษยแ์ละสามารถตอบสนองไดก้ยา่ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าใหบุ้คคลหรีอกลุ่มบุคคลปฎิบติัตาม 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที.่ UTQ- 221-2.2.doc 

เร่ือง  พฒันาการของเด็กปฐมวยัโดยองค์รวม 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
1.  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
 ตามหลกัพฒันาการแลว้ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีมีความส าคญัมาก  เป็นช่วงการปูพื้นฐานของชีวติ  
ปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการของทุกคน  2  ปัจจยัใหญ่  ๆ  คือ  ปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมและปัจจยั
ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม   
 ปัจจัยด้านพนัธุกรรม 
 พนัธุกรรม  หมายถึง   การถ่ายทอดลกัษณะต่าง  ๆ ของบรรพบุรุษ  หรือส่ิงท่ีอยูใ่นเช้ือสายของ
บรรพบุรุษซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดลกัษณะของแต่ละบุคคลท่ีเกิดมาใหมี้ความใกลเ้คียง
หรือแตกต่างไปจากลกัษณะของพอ่แม่ผูใ้หก้  าเนิด  พนัธุกรรมน้ีจะเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะตวั
ของเด็กแต่ละคน  ส่ิงท่ีเด็กไดรั้บมาจากการถ่ายทอดของพอ่แม่นั้นจะเกิดการถ่ายทอดของยนี ( gene)  ผา่น
โครโมโซน ( chromosome)  ยนีจะเป็นหน่วยท่ีควบคุมลกัษณะของบุคคล  และจะมีคุณสมบติัท่ีส าคญัอยู ่ 
2  ประการ คือ ประการแรก  ยนีอาจถูกส่งขา้มจากชัว่อายหุน่ึงไปยงัอีกชัว่อายหุน่ึง  โดยท่ีคุณสมบติัต่าง ๆ  
ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และประการท่ีสอง  ยนีจะเป็นศูนยก์ลางท่ีคอยควบคุมใหส่ิ้งมีชีวติมีลกัษณะ
ต่าง   ๆ   สอดคลอ้งกบัลกัษณะของพอ่แม่  ท าใหเ้ห็นวา่การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมต่าง ๆ   โดยมียนีเป็น
ตวัควบคุมนั้น  ส่ิงมีชีวติทุกอยา่งจะมีลกัษณะต่าง  ๆ  คงท่ีไม่วา่เวลาจะผา่นไปนานเท่าใดในสภาพการณ์
ปกติ    ลกัษณะบางอยา่งอาจไม่แสดงออกในรุ่นลูกก็ได ้ แต่อาจจะไปปรากฏในรุ่นหลาน  หรือเหลน  นัน่
แสดงใหเ้ห็นวา่การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมนั้นเป็นกระบวนการท่ียาวนานมาก  เพราะลกัษณะของยนีนั้น
มีอยู ่2 ประเภท คือ  ยนีท่ีมีลกัษณะเด่น  และยนีท่ีมีลกัษณะดอ้ย  ท่ีแอบแฝงอยูใ่นตวัคน ๆ   นั้นเท่านั้นเอง    
นอกจากเด็กแต่ละคนก็ไดรั้บการถ่ายทอดคุณลกัษณะของยนีต่าง ๆ   จากพอ่แม่ในจ านวนท่ีต่างกนัดว้ย  
ซ่ึงท าใหล้กัษณะของเด็กในครอบครัวเดียวกนัอาจมีลกัษณะเหมือนกนัหรือต่างกนัได้ 
 อทิธิพลของพนัธุกรรมด้านต่าง ๆ    
 1.  สติปัญญา   พนัธุกรรมจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในดา้นสติปัญญา   ลกัษณะบางอยา่งของ
บุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากพนัธุกรรมมากกวา่ส่ิงแวดลอ้ม   ไดแ้ก่    การใชค้  า  ความสามารถเก่ียวกบั
ตวัเลข  ความสามารถทางมิติสัมพนัธ์   ส่วนความสามารถทางสติปัญญาในดา้นการใหเ้หตุผลและความจ า
จะเป็นอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มมากกวา่ 
 2.  โรคต่าง   ๆ  มีโรคภยัไขเ้จบ็หลายชนิดท่ีสามารถถ่ายทอดไดท้างพนัธุกรรมเพราะมียนีเป็น
ตน้เหตุ  เช่น  โรคโลหิตจาง  โรค PKU  (Phenylketonuria)  ซ่ึงท าใหท้ารกไม่สามารถสร้างเอนไซมส์ าคญั
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ท่ีจะยอ่ยสารบางชนิดได ้ เช่น   โรคเบาหวาน     เป็นโรคท่ีสามารถดา้ยทอดไดท้างพนัธุกรรม  แต่ไม่
จ  าเป็นท่ีทุกคนในครอบครัวเดียวกนัจะตอ้งเป็นโรคดงักล่าว   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของยนีท่ีตนไดรั้บมา 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
   ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนบัวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาของเด็กปฐมวยั   เน่ืองจากเป็นส่ิง
ท่ีอยูใ่กลต้วัเด็กมากท่ีสุด  เช่น  ครอบครัว  โรงเรียน  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม   
 ครอบครัว   ครอบครัวเป็นส่ิงแวดลอ้มแรกท่ีเด็กทุกคนตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งเพราะเด็กนบัเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว  โดยทัว่  ๆ   ไปวธีิการอบรมเล้ียงดูเด็กมกัจะแบ่งเป็นแบบปกป้อง  แบบ
เขม้งวด  แบบปล่อยปละละเลยและแบบประชาธิปไตย   แต่ละแบบของการอบรมเล้ียงดูน้ีจะมีผลต่อ
พฒันาการทางดา้นอารมณ์  สังคม  และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั   การอบรมเล้ียงดูแบบปกป้องนั้นพอ่
แม่  จะใหค้วามเอาใจใส่ดูแลเด็กมากเป็นพิเศษ  คอยช่วยเหลือทุก  ๆ  ดา้น  ไม่ปล่อยใหเ้ด็กไดมี้โอกาส
เป็นตวัของตวัเอง  การเล้ียงดูแบบน้ีจะท าใหเ้ด็กกลายเป็นคนท่ีตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นอยูเ่สมอ   ไม่สามารถ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง  ๆ ไดเ้องส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวด  พอ่แม่จะเขม้งวดกบักิจวตัรประจ าวนั   
ตลอดจนการกระท าทุก  ๆ  อยา่งของเด็กซ่ึงท าใหเ้ด็กหวาดกลวัไม่กลา้ตดัสินใจเอง  เพราะกลวัวา่ถา้ท าไป
แลว้อาจไม่ถูใจพอ่แม่และถูกท าโทษเด็กท่ีพอ่แม่ดูแลดว้ยวธีิน้ีก็จะเป็นเด็กท่ีเป็นได ้ 2  ลกัษณะ คือ  
ลกัษณะแรกมกัจะหวาดกลวัไม่กลา้ตดัสินใจ  และอีกลกัษณะหน่ึงก็คือ  เป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่าย  ชอบ
ท าอะไรประชดพอ่แม่เพราะเด็กรู้สึกวา่ตนเองขาดอิสระ  ถา้มีโอกาสก็อยากท าในส่ิงท่ีพอ่แม่หา้ม  การ
เล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย  เด็กจะมีอิสระในทุก   ๆ   ดา้น  พอ่แม่จะไม่เคยสนใจลูกไม่วา่ในเร่ืองใด  ท า
ใหเ้ด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูแบบน้ีเป็นเด็กท่ีไม่รู้จกัการควบคุมความตอ้งการของตนเองตลอดจนพฤติกรรม
ต่าง  ๆ   เป็นเด็กท่ีไม่ค่อยมีเหตุผลขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ีทั้งต่อตนเองและต่อสังคมและมกัจะมี
ความกา้วร้าว 
 วธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเล้ียงดูเด็กจึงน่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย  ท่ีพอ่แม่ใชเ้หตุผลในการ
เล้ียงดูเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดต้ดัสินใจ  ใหรู้้จกัการใชเ้หตุผลประกอบการกระท าและพอ่แม่ลูกสามารถ
ปรึกษาหารือกนัได ้ไม่มีการใชอ้  านาจของความเป็นพอ่แม่บงัคบัจิตใจลูก    

นอกจากครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการดา้นบุคลิกภาพของเด็กแลว้  ครอบครัวยงัมีอิทธิพล
ต่อพฒันาการดา้นอ่ืน   ๆ  ของเด็กอีก  คือ  ดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  เช่น  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว  มีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางดา้นร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวยั   ใน
ดา้นของการซ้ือหาอาหารมาเล้ียงดูบ ารุงใหเ้ด็กเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  สภาพการอยู่
ร่วมกนัหรือแยกกนัอยูข่องพอ่แม่มีผลต่อพฒันาการทางอารมณ์และสังคมของเด็ก    

อาหารและโภชนาการ  อาหารนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหร่้างกายเจริญเติบโตและสติปัญญา
พฒันาอาหารมีอิทธิพลต่อเด็กนบัตั้งแต่ยงัอยูใ่นครรภม์ารดา จนกระทัง่คลอดมาเป็นทารกและเติบโตข้ึน
เป็นผูใ้หญ่  เพราะเป็นส่ิงท่ีท าใหส้ภาวะทางร่างกายของมนุษยมี์ความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ระดบัสังคมท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจ  ในช่วงปฐมวยัน้ี  เด็กมีความตอ้งการ
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สารอาหารมากเน่ืองจากร่างกายก าลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  เด็กมกัจะเคล่ือนไหวไม่อยูน่ิ่งท าใหเ้สีย
พลงังานมาก  พอ่แม่รวมทั้งผูท่ี้ดูแลเด็กจะตอ้งจดัอาหารใหเ้ด็กไดรั้บประทานไดเ้พียงพอ  

ส่ือมวลชน  เช่น  วทิยโุทรทศัน์  ภาพยนตร์   และหนงัสือพิมพ ์ ก็เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการของเด็กปฐมวยัท่ีอยูใ่นวยัท่ีก าลงัเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มความเขา้ใจของเด็กวยัน้ีจะยงัไม่เป็นเหตุผล  
มกัจะจดจ าเอาไวแ้ละมีการเลียนแบบ   และเปล่ียนแปลงเจตคติ  รสนิยม   ค่านิยม   และพฤติกรรมต่าง ๆ   

ปัจจยัของส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลต้วัเด็ก  3  ประการท่ีกล่าวมาแลว้น้ี  ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนใน
การพฒันาของเด็กปฐมวยัในดา้นต่าง   ๆ  ทั้งส้ิน  ทั้งน้ีเม่ือนบัรวมปัจจยัในดา้นต่าง ๆ   ทั้งส้ิน  ทั้งน้ีเม่ือ
นบัรวมปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมแลว้ก็หมายความวา่   การท่ีเด็กแต่ละคนหรือผูใ้หญ่แต่ละคนมีความ
แตกต่างกนันั้นก็เป็นผลจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกของบุคคลนั้น  ๆ นัน่เอง  เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่
แลว้วา่แต่ละคนนั้นยอ่มมีลกัษณะส่วนตวัท่ีท าใหแ้ตกต่างกนัไปทั้งดน้รูปร่างหนา้ตาอุปนิสัยใจคอ ระดบั
สติปัญญา  เจตคติและบุคลิกภาพ  เพราะแมแ้ต่ฝาแฝดแทก้็ยงัมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีต่างกนั  เร่ืองของปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฒันาการของเด็กจึงเป็นเร่ืองซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดูเด็กปฐมวยัพึงทราบ  เพื่อจะได้
ประโยชน์ในการใหก้ารเล้ียงดูเด็กนัน่เอง 
 
พฒันาการทางด้านร่างกาย 
1.  ส่วนสูงและน า้หนัก 
 ส่วนสูงของเด็กปฐมวยัจะเพิ่มข้ึนประมาณปีละ  8-9  เซนติเมตร    โดยเด็กชายเม่ืออาย ุ 6 ขวบ  
จะมีความสูงโดยเฉล่ียแลว้มากกวา่เด็กหญิงในวยัเดียวกนั  น ้าหนกัของเด็กปฐมวยัจะเพิ่มข้ึนประมาณปีละ  
1  ½   -   2   กิโลกรัม   เม่ือเด็กอาย ุ 6  ขวบ   น ้าหนกัจะมากเป็น  7  เท่าของน ้าหนกัแรกเกิดของตน  ซ่ึง
โดยประมาณแลว้เด็กชายจะหนกักวา่เด็กหญิง (ระววิรรณ  แสงฉาย   2527 :359)   อยา่งไรก็ตามทั้งส่วนสูง
และน ้าหนกัของเด็กปฐมวยัน้ีก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัอาหารและการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก   
 
2.   สัดส่วนของร่างกาย 
 ในช่วงตน้ของปฐมวยั  เด็กจะมีสัดส่วนของร่างกายเปล่ียนแปลงใกลเ้คียงกบัผูใ้หญ่มากข้ึน   รูป
หนา้อว้นกลมจะค่อย  ๆ  หายไป  โดยจะเป็นรูปหนา้ท่ีเล็กลงและเรียวยาวข้ึน  คอจะยาวข้ึน  หนา้อกใหญ่
และหนา้ทอ้งจะยบุลง  ศีรษะซ่ึงเคยเป็นส่วนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ส่วนอ่ืน ๆ  ของร่างกายก็จะเร่ิมเล็กลง  
และไดข้นาดกบัล าตวัซ่ึงยาวและกวา้งข้ึนเม่ือแรกเกิด  มือและเทา้จะเร่ิมใหญ่ข้ึน   พฒันาการของร่างกาย
มนุษยน์ั้นจะเร่ิมจากส่วนบนท่ีเป็นศีรษะก่อนจึงมาสู่ล าตวั  และจะขยายออกจากส่วนกลางของล าตวัไปยงั
ส่วนปลาย  ขณะท่ีเด็กอยูใ่นช่วงปฐมวยัน้ีจะมีการทรงตวัท่ีดีพอประมาณ 
3.  พฒันาการของกลา้มเหนือท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหว  
 การเคล่ือนไหวของร่างกาย  หมายถึงความสามารถของเด็กในการควบคุมการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่
และกลา้มเน้ือเล็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กลา้มเน้ือใหญ่นั้นจะหมายถึง  กลา้มเน้ือท่ีเป็นส่วนของร่างกาย
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ซ่ึงจะใชใ้นการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่    เช่น  แขน   ขา   หวัไหล่   ขอ้มือ   แลว้กลา้มเน้ือส่วนน้ีจะเป็น
ส่วนท่ีเด็กใชใ้นการประกอบกิจกรรมประจ าวนั  อาทิ  เดิน  วิง่  ปีน  กระโดด  หนัซา้ยขวากลา้มเน้ือเล็ก
หมายถึง  กลา้มเน้ือท่ีเด็กใชใ้นการท ากิจกรรมท่ีค่อนขา้งละเอียดกวา่  เช่น  กลา้มเน้ือตา  กลา้มเน้ือมือ  ซ่ึง
กลา้มเน้ือในส่วนน้ีจะพฒันาไดช้า้กวา่  กลา้มเน้ือใหญ่ 
 กลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวของเด็กปฐมวยัก็ยงัท างานไม่ประสานกนัดีพอ  
โดยเฉพาะกลา้มเน้ือมือและตาของเด็กท่ีท างานไม่สัมพนัธ์กนัดีนกั  มีผลท าใหเ้ด็กปฐมวยัไม่สามารถใช้
มือไดค้ล่องแคล่วเหมือนผูใ้หญ่  ตวัอยา่งเช่น  การเขียนหนงัสือหรือใชก้รรไกรตดักระดาษตามเส้นตรงท่ี
ก าหนดไว ้ เด็กปฐมวยัจะสามารถควบคุมการใชก้ลา้มเน้ือขาของตนเองไดดี้ข้ึน  ท าใหส้ามารถควบคุม
การใชก้ลา้มเน้ือขาของตนเองไดดี้ข้ึน  ท าใหส้ามรถข่ีจกัรยาน  3  ลอ้ ได ้   วิง่ไดค้ล่องและทรงตวัไดดี้ข้ึน  
ลกัษณะเช่นน้ีมกัจะเป็นลกัษณะของเด็กปฐมวยัท่ีมีอายปุระมาณ  3  ขวบ 
 เม่ือเด็กมีอายปุระมาณ  4-5  ขวบ   ความคล่องตวัจะเพิ่มมากข้ึน  มีความสามารถในการควบคุม
ตนเอง  สามารถทรงตวัไดดี้  เด็กวยัน้ีจึงสามารถกระโดดขา้มส่ิงกีดขวางเต้ีย  ๆ  ได ้  ยนืขาเดียวได ้    
กลา้มเน้ือมือของเด็กก็มีความละเอียดข้ึน  เขาจะสามารถแต่งตวัเอง  หวผีม   แปรงฟัน  ใส่รองเทา้และผกู
เชือกเองได ้ โดยปกติก่อนช่วงปฐมวยัเด็กมกัจะใชท้ั้งมือซา้ยและขวาจบัตอ้งส่ิงของในจ านวนท่ีใกลเ้คียง
กนั  แต่เม่ือเขา้สู่วยัปฐมวยัในราวอาย ุ 4-5  ขวบ  เด็กปฐมวยัจะพฒันาความถนดัในการใชมื้อท่ีค่อนขา้ง
แน่นอนวา่จะเป็นมือซา้ยหรือมือขวา   อยา่งไรก็ดีไม่วา่เด็กจะมีความถนดัในดา้นใดก็ควรปล่อยใหเ้ขาไดมี้
โอกาสตามความถนดัของเขา  เพราะตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์พบวา่บุคคลท่ีถนดัขวามกัจะมีสมอง
สั่งงานในซีกซา้ยเจริญมากกวา่และก็เป็นไปในทางเดียวกนัส าหรับบุคคลท่ีถนดัซา้ย 
 
พฒันาการทางด้านอารมณ์  
 อารมณ์ของเด็กปฐมวยัโดยทัว่ไปมกัจะมีลกัษณะดงัน้ี  (ปรียา  เกตุทตั  2526 :  255) 

1. อารมณ์รุนแรงจะเกิดข้ึนเพียงชัว่ครู่แลว้หายไป 
2. เด็กจะแสดงอารมณ์ออกมาอยา่งเตม็ท่ี  ไม่ปิดบงัทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ร้าย  
3. อารมณ์ของเด็กเปล่ียนแปลงง่ายมาก  เม่ือพบส่ิงใดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ  ก็หนัไปสนใจใน

ส่ิงนั้น  ๆ  ไดเ้ร็ว 
4. เม่ือเขา้สู่ช่วงปลายของปฐม  เด็กเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะควบคุมอารมณ์ไดม้ากข้ึน  เพราะรู้วา่การ

กระท าดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ 
 
  อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กปฐมวยัท่ีครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูควรทราบมีหลายประเภท  
ดงัน้ี 

1.  ความโกรธ 
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  ความโกรธนบัเป็นอารมณ์ธรรมดาท่ีสุดของเด็กปฐมวยั  เพราะในวยัน้ีมกัจะเหตุการณ์ท่ี
ท าใหเ้ด็กไดแ้สดงพฤติกรรมทางอารมณ์อยูเ่สมอ  ๆ   ส าหรับเด็กก่อนอาย ุ3  ขวบนั้น  ความขดัแยง้กบัพอ่
แม่หรือผูเ้ล้ียงดูมกัจะมีสาเหตุมาจากเร่ืองของกิจวตัรประจ าวนั  แต่เม่ือเด็กเขา้สู่ช่วงปฐมวยัแลว้  ความ
ขดัแยง้ท่ีท าใหเ้ด็กแสดงอารมณ์โกรธมกัจะมีสาเหตุจากเพื่อนท่ีเล่นดว้ยกนัมากกวา่    การแสดงอารมณ์
โกรธน้ีหมายถึงเด็กไดเ้ร่ิมมีพฒันาการเก่ียวกบัอารมณ์ดา้นน้ีแลว้  และถา้เด็กไดเ้รียนรู้ถึงวธีิควบคุม
อารมณ์ของตนได ้ ก็จะหมายความวา่  เด็กคนนั้นมีการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  

2.  ความหวาดกลวั 
  เด็กปฐมวยัมีความหวาดกลวัเพราะเขารู้วา่ตนเองขาดความปลอดภยั  หรือเกิดจาก
สถานการณ์บางอยา่งท่ีท าใหเ้ขารู้สึกเช่นนั้น  นอกจากน้ีจากการเล้ียงดูเด็กนั้นพบวา่เด็กมีความกลวัเกิดข้ึน
เพราะพอ่แม่หรือผูเ้ล้ียงดูทั้งโดยตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ   เด็กท่ีอยูใ่นช่วงปฐมวยัมกัจะแสดงอาการ
หวาดกลวัโดยการร้องไห ้ วิง่หนี  หลบซ่อน  มีอาการเศร้าซึมหรือพยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ดงักล่าว  
เม่ือเด็กโตข้ึนความกลวัจะลดลงเน่ืองจากเด็กเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน    ท าใหเ้ขาเขา้ใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ดีข้ึน   และทราบวา่มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีไม่ไดน่้ากลวัเหมือนอยา่งท่ีเขาเคยคิด  นอกจากน้ีถา้เด็ก
ไดรั้บการเล้ียงดูจากบุคคลท่ีไม่ปลูกฝังหรือแสดงความกลวัใหเ้ขาเห็นเป็นตวัอยา่งแลว้  เขาก็จะรู้สึกกลวั
นอ้ยลง 
 3.  ความอจิฉาริษยา 
  ความรู้สึกอิจฉาริษยาของเด็กปฐมวยันั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ  ส่วนมากแลว้เด็ก
ปฐมวยัจะเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาเม่ือมีนอ้งใหม่เป็นสมาชิกในครอบครัว  เพราะเขารู้สึกวา่จะถูกพอ่แม่
แบ่งปันความรักความสนใจไปใหน้อ้งท่ีเกิดมา   พฤติกรรมท่ีเด็กปฐมวยัแสดงออกเม่ือเกิดความอิจฉา
ริษยานั้นจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัความโกรธ  แต่ค่อนขา้งจะกา้วร้าวกวา่  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเรียกร้องความ
สนใจจากพอ่แม่นัน่เอง  หากพบวา่เด็กเร่ิมมีพฤติกรรมดงักล่าวก็ควรจะรีบหาสาเหตุและแกไ้ข  เพื่อไม่ให้
เด็กฝังใจกบัความอิจฉาริษยาไปจนโต  นอกจากน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
อบรมเล้ียงดูเด็กควรมีความยติุธรรมแก่เด็กทุก  ๆ  คนท่ีตอ้งรับผดิชอบ  โดยใหค้วามรัก  ความอบอุ่นอยา่ง
เท่าเทียมกนั  เด็กจะไดไ้ม่เกิดอารมณ์อิจฉาข้ึน 

4.  ความอยากรู้อยากเห็น 
  เด็กปฐมวยัมกัจะเป็นเด็กท่ีอยากรู้อยากเห็น  ชอบซกัถาม  ส ารวจส่ิงต่าง ๆ  วยัน้ีจึงเป็น
วยัท่ีเรียกวา่ “วยัช่างซกั”  ท่ีเด็กเป็นคนช่างซกัถามน้ีก็เป็นเพราะเขาอยากเรียนรู้ส่ิงรอบ  ๆ   ตวั  เน่ืองจาก
ในวยัน้ีเด็กยงัไม่สามารถอ่านหนงัสือไดเ้ขาจึงตอ้งการค าตอบจากผูใ้หญ่  ผูใ้หญ่ท่ีตอ้งคอยตอบค าถามเด็ก
จึงไม่ควรแสดงอาการร าคาญ  หรือเบ่ือหน่ายต่อการตอบค าถาม  เพราะผูใ้หญ่จะสามารถสนบัสนุนใหเ้ด็ก
ไดมี้พฒันาการทางสติปัญญาเพิ่มข้ึนดว้ย 
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5.  ความสนุกสนาน 
  ความสนุกสนานมกัจะเกิดจากอารมณ์ท่ีเป็นสุข    หรือประสบความส าเร็จในกิจกรรม
ต่าง  ๆ    เด็กในวยัน้ีจะมีอารมณ์สนุกสนานเม่ือไดข้องเล่นถูกใจหรือไดเ้ล่นกบัเพื่อนวยัเดียวกนั  หรือ
แมแ้ต่การเล่นเกมบางชนิดกบัผูใ้หญ่ 
 6.  ความเศร้าเสียใจ 
  อารมณ์ประเภทน้ีเกิดข้ึนเม่ือเด็กสูญเสียส่ิงท่ีเขารัก และส่ิงท่ีเขาคิดวา่มีความส าคญักบั
เขามาก  ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ    การเรียนรู้เก่ียวกบัอารมณ์ชนิดน้ีนั้นจะมีความเก่ียวขอ้งกบั
เด็กมากข้ึนเม่ือเด็กตอ้งประสบกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ด 
 7.  ความรัก 
  ความรักเป็นประเภทหน่ึงของอารมณ์สุข  ซ่ึงเด็กวยัน้ีมกัแสดงออกอยา่งเปิดเผย
เช่นเดียวกบัอารมณ์อ่ืน ๆ   โดยเด็กเรียนรู้ท่ีจะรักทั้งบุคคล  ส่ิงของ  หรือวตัถุอ่ืน  ๆ  ท่ีท าใหเ้ขาพอใจและ
เป็นสุข      อารมณ์ของเด็กปฐมวยัพฒันาข้ึนมากกวา่ในวยัทารก  และการส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการ
ทางอารมณ์ประเภทต่าง  ๆ เกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมนั้น  พอ่แม่และครูรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดู
นบัเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในอนัท่ีจะปูพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กต่อไปในอนาคต 
 
พฒันาการทางด้านสังคม 
 เด็กวยั  3-6  ขวบ  อยูใ่นวยัท่ีเร่ิมออกสู่สังคมภายนอก  เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
ๆ ท่ีไม่ใช่บุคคลในครอบครัว  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั  การท่ีเด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลอ่ืนในวยัน้ี  จะเป็นพื้นฐานทางสังคมของเด็กต่อไป  เด็กท่ีมีโอกาสไดอ้ยูก่บัคน
จ านวนมากหรือไดเ้ขา้สถานรับเล้ียงเด็ก  โรงเรียนอนุบาล  จะเป็นเด็กท่ีสามารถปรับตวัในสังคมไดดี้กวา่
เด็กท่ีไดรั้บการดูแลอยูเ่ฉพาะในครอบครัว 
 1.  ความสัมพนัธ์กบัผู้ใหญ่   
  เด็กวยัทารกมกัพอใจท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดกบัผูใ้หญ่  เม่ือมีอาย ุ 3-4  ขวบ  เขาก็ตอ้งการเป็น
อิสระ  ตอ้งการเล่นกบัเพื่อน ๆ  ในวยัเดียวกนัโดยไม่ตอ้งมีผูใ้หญ่อยูใ่กล ้ และถา้เด็กไดมี้โอกาสเช่นน้ีเขา
จะสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละความมัน่ใจในตนเองไดม้ากข้ึน 

2.  ความสัมพนัธ์กบัพีน้่อง 
  ในครอบครัวท่ีมีเด็กมากกวา่  1  คนนั้น  ส่วนมากเด็กท่ีเป็นพี่มกัจะเป็นผูริ้เร่ิมการเล่น
แบบต่าง ๆ   โดยท่ีมีนอ้งเป็นผูเ้ลียนแบบ  ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอายแุละเพศดว้ย  
ถึงแมว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งในครอบครัวส่วนใหญ่จะราบร่ืน  แต่ในช่วงท่ีเด็กอาย ุ 3-6  ขวบน้ี  ก็
ยงัปรากฏเก่ียวกบัความขดัแยง้ของพี่นอ้งอยูบ่า้ง    พอ่แม่จึงเป็นผูท่ี้มีความส าคญัมากในการท่ีจะสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพี่นอ้ย  โดยใหค้วามยติุธรรม  ความรัก  ความเอาใจใส่ใหทุ้กคนอยา่งทัว่ถึง   
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3.  ความสัมพนัธ์กบัเด็กอืน่ 
  เม่ือเด็กเขา้สู่ระยะปฐมวยั  เขามีโอกาสพบคนมากข้ึนโดยเฉพาะเด็กท่ีอยูใ่นวยัเดียวกบั
เขา  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนัในหลาย  ๆ  ดา้น  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนจึงมกัเป็นดา้นความสนุกสนาน
หรือดา้นส่ิงของเพราะเด็ก ๆ   จะมีความเก่ียวขอ้งกบัวตัถุต่าง ๆ  มากข้ึน   ดงันั้น  พฒันาการทางสังคม
ของเด็กจึงเป็นส่ิงท่ีสมควรไดรั้บการส่งเสริมเพราะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็ก  เพื่อใหเ้ด็กเกิดความคุน้เคย
และมีประสบการณ์ในการท่ีจะแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือตอ้งพบกบัคนจ านวนมากข้ึน  เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นรากฐานทางเจตคติท่ีดีต่อสังคม  และเป็นรากฐานของพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกต่อสังคม
ในอนาคตวา่รูปแบบใดเป็นรูปแบบท่ีสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับ 
 
พฒันาการทางด้านสติปัญญา  
 เด็กปฐมวยัจะมีพฒันาการทางสติปัญญาดีกวา่เม่ืออยูใ่นวยัทารก  เพราะเด็กวยัน้ีจะเร่ิมมีความคิด
เป็นของตนเอง   ถึงแมว้า่จะยงัไม่สามารถเขา้ใจเหตุผลต่าง  ๆ  ไดม้ากนกั   ในการศึกษาเก่ียวกบั
พฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยันั้น  ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดูควรจะตอ้งท าความเขา้ใจถึง
ความสามารถของตนอยา่งเตม็ท่ี    พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยันั้นอยูใ่นขั้นท่ีเรียกวา่  
ระยะก่อนเกดิความคิดรวบยอดอย่างมีเหตุผล  ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น    2  ขั้น   ตามช่วงอายขุองเด็ก ดงัน้ี  
 1.  ขั้นการคิดเบือ้งต้น  อยูใ่นช่วงอาย ุ 2-4   ขวบ  ซ่ึงระยะน้ีเด็กมีความคิดท่ียดึตนเองเป็นจุด
ศูนยก์ลางของทุก  ๆ  อยา่ง  โดยจะคิดวา่ตนเองนั้นส าคญัท่ีสุด  ลกัษณะของการเห็นตนเองเป็นศูนยก์ลาง
นั้นเราจะพบไดเ้ม่ือเด็กจะพดูในส่ิงท่ีตนตอ้งการพดู  ไม่ตอ้งการฟังผูอ่ื้นพดู  หรือบางคร้ังก็สามารถพดูคน
เดียวได ้
 2.  ขั้นคิดเอาเองล่วงหน้า   เด็กปฐมวยัสามารถเขา้ใจโลกภายนอกไดดี้กวา่เดิมมาก  เพราะเร่ิมมี
ความจ าท่ีดีข้ึน  มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  นอกจากน้ีเด็กปฐมวยัยงัสามารถคาดการณ์บางอยา่งล่วงหนา้
ไดบ้า้งสามารถเขา้ใจเวลาไดดี้ข้ึน  รู้จกัการแบ่งกลุ่ม  การจดัล าดบั  แต่การมองส่ิงต่าง  ๆ   ยงัเป็นใน
ลกัษณะของรูปธรรมอยู่    เม่ือไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของความคิดโดยทัว่  ๆ  ไปของเด็กปฐมวยัแลว้  
ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูก็ควรศึกษาลกัษณะต่าง  ๆ   ของพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของ
เด็กปฐมวยั  เพื่อจะไดน้ าไปปรับใชใ้หเ้หมาะกบัเด็กแต่ละคน 
 
พฒันาการทางด้านภาษา  
 ภาษาเป็นส่วนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก  การเรียนรู้เก่ียวกบัภาษา
นบัเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนและมีความส าคญัในชีวติมนุษยทุ์กคน   ในระยะวยัน้ีเด็กจะรู้ค าศพัทเ์พิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็ว  ทั้งจากการเรียนรู้โดยมีประสบการณ์ตรง  และจาความอยากรู้อยากเห็นและซกัถามผูใ้หญ่ท่ี
ใกลชิ้ด  เน่ืองจากวยัน้ีเป็นวยัช่างซกัถามอยูแ่ลว้  เด็กจึงมีโอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  มากยิง่ข้ึน   
นอกจากน้ีการใชภ้าษาของเด็กปฐมวยันั้นจะมีจุดมุ่งหมายหลายประการ  กล่าวคือ 
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 1.  เพื่อตอ้งการไดข้องบางส่ิงบางอยา่ง  
 2.  เพื่อจดัระบบการท ากิจกรรมของเขา  
 3.  เพื่อควบคุมความรู้สึกของตนเอง  
 4.  เพื่อควบคุมการกระท าของผูอ่ื้น  
 5.  เพื่อเขา้สังคม  
 6.  เพื่อใหไ้ดรั้บความสนใจ  
 7.  เพื่อสร้างจินตนาการ  
 8.  เพื่อความสนุกสนาน  
 
พฒันาการเกีย่วกบัความเข้าใจของเด็กปฐมวยัในด้านต่าง  ๆ   
 เด็กปฐมวยัมกัสนใจสภาพแวดลอ้มรอบ  ๆ ตวั ชอบซกัถาม  และตอ้งการค าตอบจากผูใ้หญ่  แต่
ความเขา้ใจของเด็กยงัจ ากดัอยูเ่พราะยงัไม่มีประสบการณ์มากพอ  ดงันั้นความเขา้ใจของเขาจะข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีเขาเคยพบเห็นมา  และเป็นเร่ืองง่าย  ๆ    แนวคิดท่ีเด็กปฐมวยัควรตอ้งท าความเขา้ใจ  คือ  
 1.  แนวคิดเกีย่วกบัชีวติ   เด็กจะเร่ิมเขา้ใจวา่ส่ิงมีชีวติแตกต่างกบัส่ิงไม่มีชีวติอยา่งไร  ครูและผู ้
เก่ียวขอ้กบัการอบรมเล้ียงดูจึงตอ้งคอยช้ีแนะและสอนใหเ้ด็กเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดน้ีเพื่อใหเ้ด็กมีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามวยัท่ีเพิ่มข้ึน 
 2.  แนวคิดเกีย่วกบัการเกดิ   เด็กปฐมวยัมกัจะมีค าถามถามพอ่แม่เสมอ  ๆ  วา่เขาเกิดมาจากไหน  
พอ่แม่สามารถอธิบายใหเ้ด็กฟังไดว้า่เด็กเกิดมาไดอ้ยา่งไร  และออกมาจากทอ้งแม่โดยวธีิใด  ถึงแมว้า่เขา
จะยงัไม่เขา้ใจค าอธิบายแจ่มชดันกัก็ตาม  ค าอธิบายของพอ่หรือแม่จะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจมากข้ึนวา่อยา่งนอ้ย
ท่ีสุดเขาเกิด  เติบโต  และคลอดออกมาจากทอ้งแม่จริง  ๆ  ไม่ไดถู้กขอมาเล้ียงจากท่ีอ่ืน 
 3.  แนวคิดเกีย่วกบัความตาย   เด็กปฐมวยัจะเร่ิมเขา้ใจวา่ความตายก็คือส่ิงนั้น ๆ   จะไม่กลบัมาหา
เขาอีก  แมว้า่เด็กจะเร่ิมเขา้ใจวา่ความตายคืออะไร  แต่ในการเล่นบทบาทสมมตินั้นเด็กอาจแกลง้ท าเป็น
ตายไดเ้พราะเขายงัคิดวา่ความตายไม่ใช่ส่ิงท่ีน่ากลวั 
 4.  แนวความคิดเกีย่วกบัเร่ืองเพศ  เด็กปฐมวยัก าลงัเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งเพศ    โดยการ
สังเกตจากคนท่ีเขาพบเห็น และก่อนพน้วยัปฐมวยัเด็กจะสามารถเขา้ใจในความแตกต่างของสรีระดีข้ึน  
เม่ือเด็กไดเ้ขา้ใจลกัษณะทางเพศของตนดีแลว้  การสอนใหเ้ด็กประพฤติตนใหเ้หมาะกบัเพศควรเป็น
หนา้ท่ีของครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัจะพึงปฏิบติัต่อไป 
 5.  แนวคิดเก่ียวกบัดา้นคณิตศาสตร์  เด็กปฐมวยัมีความเขา้ใจในดา้นคณิตศาสตร์  ดงัน้ี  
  -  สามารถบอกระยะทางใกลไ้กลได ้ แต่ยงัไม่สามารถบอกหน่วยท่ีใชว้ดัระยะทางได้  
  -  ทราบทิศทางของส่ิงต่าง  ๆ วา่มือใดเป็นซา้ย ขวา  ดา้นหนา้  ดา้นหลงั  และดา้นขา้ง  
  -  เขา้ใจรูปทรงต่าง ๆ  ทางเรขาคณิต  เช่น  ╮   
  -  ทราบความแตกต่างของวตัถุ  หนกั – เบา  ใหญ่ – เล็ก  อว้น – ผอม 
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  -  สามารถนบัตวัเลขไดแ้ต่ยงัไม่เขา้ใจความหมายมากนกั  
                           -  ทราบเวลา  เช่น  เม่ือวานน้ี  วนัน้ี  พรุ่งน้ี   สามารถบอกไดว้า่เป็นวนัอะไรในสัปดาห์  

รู้เดือน  ฤดูกาล  และปี  ทั้งน้ีความเขา้ใจเร่ืองน้ีจะเพิ่มข้ึนตามวยัของเด็ก  
  -  ยงัไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองคิดเลขยอ้นกลบัไปมาไดเ้หมือนผูใ้หญ่     
  การพฒันาสติปัญญาหรือการพฒันาความรู้คิดของเด็กน้ี ถา้ไดมี้รากฐานของความเขา้ใจ
ท่ีดีตั้งแต่วยัทารก  รวมทั้งใหเ้ขามีโอกาสพฒันาตามความสามรถแลว้  เด็กจะสามารถเจริญเติบโตต่อไป
อยา่งมีคุณภาพ  การส่งเสริมใหเ้ด็กไดพ้ฒันาตามความสามารถของเขาน้ีก็ตรงกบัหลกัการดา้นพฒันาการ
เด็กท่ีวา่  เด็กทุกคนยอ่มมีความแตกต่างกนัแต่ทุกคนจะพฒันาเหมือนกนัหมด 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที.่ UTQ- 221-2.3.doc 

เร่ือง  เร่ืองการวดัและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

ขั้นตอนการประเมินพฒันาการ 
 

การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั จะตอ้งผา่นขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ื 
1.ศึกษาและท าความเขา้ใจพฒันาการของเด็กโนแต่ละช่วงอายทุุกดาัน ใดแ้ก่ดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สตีปัญูญา ดงัปรากฏโนหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช ๒๕๔๖ อยา่ง
ละเอียด จึงจะท าใหด้าเนินการประเมินพฒันาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความเป็นจริง  

๒. วางแผนเลือกไชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับไชบันัทึกและประเมินพฒันาการ  
เช่น แบบบนัทึกพฤติกรรมเหมาะท่ีจะใชบ้นัทึกพฤติกรรมของเด็ก การบนัทึกรายวนัเหมาะกบัการ
บนัทึกกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวนั การบนัทึกการเลือกของเด็กเหมาะส าหรับ
ใชบ้นัทึกลกัษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาท่ีเด็กมีต่อส่ิงตาง ๆรอบตวัเป็นตน้ ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูส้อน
ท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินพฒันาการใหเ้หมาะสมเผือ่จะไดผ้ลของพี่ฒนาการทีถูกตอ้งตามตอ้งการ  

๓. ด าเนินการประเมีนและบนัทึกพฒันาการ หลงัจากท่ีไดว้างแผนและเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใช้
ประเด็นและบนัทึกพฒันาการเเลว้ ก่อนจะลงมือประเมินและบนัทึกจะตอ้งอ่านคู่มือหรือค าอธิบาย
วธีิการใชเ้ครืองมือนั้นๆ อยา่งละเอียด แลว้จึงด าเนินการตามขั้นตอนท่ีปรากฏในคู่มือและบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อใป 

๔. ประเมินและสรุป การประเมินและสรุปนั้นตอ้งดูจากผลการประเมินหลายๆ คร้ังมิใช่เพียง
คร้ังเดียว หรือน าเอาผลจากการประเมินเพียงคร้ังเดียวมาสรุป  อาจท าใหผ้ดิพลาดไดผ้ลการประเมินดูได้
จากผลท่ีปรากฏในเคร่ืองมือประเมินและบนัทึกพฒันาการ เช่น ประเมินการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ของเด็ก
อาญ  ๓  ปี ปรากฏวา่ยงัเดินข้ึนบนัไดสลบัเทา้ไม่ได ้ก็ตอ้งมาตีความหมายวาก าลงัขาของเด็กยงัมีไม่
พอท่ีจะเดินสลบัเทา้ข้ึนบนัได อาจสรุปไดว้า่พฒันาการกลา้มเน้ือใหญู่ยงัไม่แขง็แรงเหมาะสมกบัวยัตอ้ง
จดักิจกรรมพฒันากลาัมเนัือใหญู่ส่วนขาต่อไป 

๕. รายงานผล เม่ือไดผ้ลจากการประเมินและสรุปพฒันาการของเด็กแลว้  ผูส้อนจะตอ้ง
ตดัสินใจวา่จะรายงานขอ้มูลไปยงัผูใ้ด เพื่อจุดประสงคอ์ะไร และจะตอ้งใชรู้ปแบบใดส าหรับรายงาน 
เช่น ตอ้งรายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง เพื่อใหท้ราบวา่กิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ี
สถานศึกษาจดัใหเ้ด็กนั้น ส่งเสริมพฒันาการของเด็กแต่ละคนอยางไรเป็นไปตามจุดประสงคห์รือไม่  
เพื่อจะไดว้างแผนช่วยเหลือเด็กใหต้รงตามความตอ้งการต่อไปโดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงาน
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ประจ าตวัเด็ก ผูส้อนใชส้มุดรายงานนั้นเป็นเครืองมือหรือแบบรายงานผูป้กครองได้ และถา้ผูส้อนมี
ขอ้เสนอเเนะหรือจะขอความร่วมมือจากผูป้กครองเก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กก็อาจจขเขียน
เพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงาน และตอ้งคานึงไวเ้สมอไม่วา่จะโชเ้เบบรายงานใด ขอ้มูลควรจะมี
ความหมายเกิดประโยชน์แก่เด็กเป็นส าคญัการบนัทึกขอ้ความลงในสมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  ผูส้อน
ควรใชภ้าษาในทางสร้างสรรคม์ากกวา่ในทางลบ 

๖. การใหผู้ป้กครองมีส่วนรวมในการประเมิน ผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่การทางานร่วมกบั
ผูป้กครองเก่ียวกบัการพฒันาเด็กเป็นเร่ืองส าคญัมาก ผูส้อนควรยกยอ่งผูป้กครองท่ีพยายามมีส่วนร่วม
ในการพฒันาเด็ก ผูส้อนจะตอ้งตอ้นรับผูป้กครองท่ีมาสถานศึกษาขอบคุณส าหรับความร่วมมือ  เขียนจด
หมายถึงผูป้กครองเพื่อรายงานเร่ืองเด็ก พดูคุยดว้ยตนเองหรือทางโทรศพัท์ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้
ผูป้กครองรู้สึกถึงความส าคญัของตนเองและตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมกบัผูส้อนในการพฒันาเด็กของตน  

การติดต่อสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครองควรจะเป็นการติดต่อส่ือสาร  ๒ ทาง คือจากสถานศึกษา
ไปสู่บา้นมจะจาากบา้นมายงัสถานศึกษา กระตุน้ใหผู้ป้กครองแสดงความคิดเห็นทีมีประโยชน์ต่อการ
จดัประสบการณ์ใหแ้ก่่เด็กเพราะผูป้กครองจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัตวัเด็ก  ซ่ึงผูส้อนสามารถ
น าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาเด็กทุกคนไดเัป็นอยา่งต ่าส าหรับการ
ติดต่อกบัผูป้กครองอาจท าไดห้ลายวธีิเช่น การติดต่อดว้ยวาจา ไดแ้ก่ การสนทนาดว้ยตนเอง ทางโทร
ศพท ์การเยยีมบา้น การประชุมผูป้กครองการติดต่อดว้ยวธีิอ่ืน เช่น ป้ายติดประกาศ วารสาร ข่าวสาร 
ผูรั้บฟังความคิดเห็น เป็นตน้นอกจากน้ีอาจใหผู้ป้กครองอาสาสมคัรมาช่วยงานผูส้อนในสถานศึกษา  
เช่น เล่านิทานร้องเพลงและอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง ช่วยโนเวลาเด็กท ากิจกรรมเสริม   ช่วยสังเกตเด็ก 
บนัทึกพฒันาการและอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เด็ก ซ่ึงสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการท างานกบัผูส้อนเป็นอยา่งยิง่ 

 
วธีิการและเครืองมือทใึช้ในการประเมินพฒันาการเด็ก 

ในการสรุปผลการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัแต่ละคร้ัง ควรใชว้ธีิการประเมินอยา่ง
หลากหลาย เพื่อไหไ้ตขัอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด วธีิการท่ีเหมาะสมและนิยมใชใ้นการประเมินเด็กปฐมวยั มี
ดวัยกนัหลายวธีิดงัต่อไปน้ี 
๑. การสังเกตและการบนัทึก การสังเกต มีอยู ่๒ แบบ คือ การสังเกตอยางมีระบบ ไดแ้ก่ การสังเกตอยา่ง
มีจดมุงหมายท่ีแน่นอนตามแผนท่ีวางไว  ัและอีกแบบหน่ึงคือการสังเกตแบบเป็นทางการ เป็นการ
สังเกตในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมประจ าวนัและเกิดพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดวา่จะเกิดข้ึนแเละผูส้อนจด
บนัทึกไว ้การสังเกตุเป็นวธีิการท่ีผูส้อนไชใ้นการศึกษาพฒันาการของเด็ก  เม่ือมีการสังเกตก็ตอ้งมีการ
บนัทึก ผูส้อนควรทราบวา่จะบนัทึกอะไร การบนัทึกพฤติกรรมมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งท าอยา่งสม า
เสมอ เนืองจากเด็กเจริญเติบโตและเปล่ึยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  จึงตอ้งน ามาบนัทึกเป็นหลกัฐานไวอ้ยา่ง
ชดัเจนการสังเกตและการบนัทึกพฒันาการเด็กสามารถใชแ้บบง่าย ๆ คือ 
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๑.๑ แบบบันทกึพฤติกรรม ใชบ้นัทึกเหตุการณ์เฉพาะอยา่งโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผูบ้นัทึก
ตอ้งบนัทึกวนั เดือน ปีเกิดของเด็ก และวนั เดือน ปีท่ีท าการบนัทึกแต่ ละ คร้ัง 
 

 
 
 
 

๑ ๒ การบันทกึรายวนั เป็นการบนัทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวนั     
ถา้หากบนัทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มกัจะเนน้เฉพาะเด็กรายทีตอ้งการศึกษา ขอ้ดีของการบนัทึก
รายวนัคือ การช้ีใหเ้ห็นความสามารถเฉพาะอยา่งของเด็กจะช่วยกระตุน้ใหผู้ส้อนไดพ้ิจารนาปัญูหาของ
เด็กเป็นรายบุคคล ช่วยาหผ้เ้ชียวชาญมีขอัมูลมากข้ึนสาหรับวนิิฉยัเด็กวา่สมควรจะไดรั้บค าปรึกษาเพื่อ
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ลดปัญูหาและส่งเสริมพฒันาการของเด็กใดอัยา่งถูกตอัง นอกจากนั้นยงัช่วยช้ีโหเ้ห็นขอ้ดีขอ้เสียของ
การจดักิจกรรมและประสบการณ์ใดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.3 แบบส ารวจการ  ช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์เด็กแต่ละคนไดค้่อนขา้งละเอียด  
เหมาะสมกบัเด็กระดบัปฐมวยั 

 
หมายเหตุ  ในช่องพฤติกรรมผูส้อนสามรถก าหนดพฤติกรรมการประเมินไดต้าม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามวยั 
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๒ การสนทนา สามารถโชการสนทนาไดท้ั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถ
ในการเเสดงความคิดเห็นและพฒันาการดาันการใชภ้าษาของเด็กและบนัทึกผลการสนทนาลงในแบบ
บนัทึกพฤติกรรมหรืคบนัทึกรายวนั 

 
 
๓. การสัมภาษณ์ ดว้ยวธีิพดูคุยกบัเด็กเป็นรายบุคคลและควรจดัในสภาวะแวดลอ้มผูส้อนควร

ใชค้  าถามท่ีเหมาะสมเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดคิ้ดและตอบอยา่งอิสระ จดัท าใหผู้ส้อนสามารถประเมิน
ความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและคน้พบศกัยภาพในตวัเด็กไดโ้ดยบนัทึกขอ้มูลลงในเเบบ
สัมภาษณ์ 
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๔. การรวบรวมผลงานทแึสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด่านของเด็กเป็นรายบุคคล  โดย
จดัเก็บรวมรวมไวใ้นแฟ้มผลงาน (portfollo) ซ่ึงเป็นวธีิรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตวั
เด็กโตยใชเ้ครืองมือต่าง ๆ รวบรวมเอาไวอ้ยา่งมีจดมุ่งหมายท่ีชดัเจน แสดงการเปล่ียนแปลงของ
พฒันาการแต่ละดา้น นอกจากน้ียงัรวมเครืองมืออ่ืนๆเช่น แบบสอบถามผูป้กครอง แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบบนัทึกสุขภาพอนามยั ฯลฯ เอาไวใ้นแฟ้มผลงาน เพื่อผูส้อนจะไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวั
เด็กอยา่งชดัเจนและตอ้ง การเก็บผลงานของเด็กจะไม่่ถือวา่เป็นการประเมินผลถา้งานแต่ละช้ินถูก
รวบรวมไวโ้ดยใม่ใดรั้บการประเมินจากผูอ่ื้นและไม่มีการน าผลมาปรับปรุงพฒันาเด็กหรือปรับปรุงการ
สอนของผูส้อนดงันั้นจึงเป็นแต่การเก็บสะสมผลงานเท่านั้น เช่น แฟ้มผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะ
เป็นเพียงแค่แฟ้มผลงานเด็กถา้ไม่มีการประเมิน แฟ้มผลงานน้ีจะเป็นเครืองมือการประเมินต่อเม่ืองานท่ี
สะสมแต่ละช้ินถูกไดใ้นการบ่งบอกความกาวหนา้ ความตอ้งการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสมอยา่ง
ตอนน่ีองท่ีสร้างสรรคโ์ดยผูส้อนและเด็ก  

ผูส้อนสามารถใชแัฟ้มผลงานอยา่งมีคุณค่าส่อสารกบัผูป้กครองเพราะการเก็บผลงานเด็กอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในแฟ้มผลงานเป็นขอ้มูลใหผู้ป้กครองสามารถเปรียบเทียบความกา้วหนา้ท่ีลูก
ของตนมีเพิ่มข้ึนจากผลงานช้ินแรกกบัช้ินต่อ ๆมา ขอ้มูลในแฟ้มผลงานประกอบดว้ย ตวัอยา่งผลงาน
การขีดเขียน การอ่าน และขอ้บูลบางประการของเด็กท่ีผูส้อนเป็นผูบ้นัทึก เช่น จ านวนเล่มของหนงัสือท่ี
เด็กอ่าน ความถ่ีของการเลือกอ่าน 
ท่ีมุมหนงัสือ ในช่วงเวลาเลือกเสรี การเปล่ียนแปลงอารมณ์ ทศันคติ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสะทอ้น
ภาพของความงอกงามในเด็กแต่ละคนไดช้ดัเฉนกวา่รประเมินโดยโชก้ารใหเ้กรดผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงให้
ผูป้กครองทราบถึงท่ีมาของการเลีอกช้ินงานแต่ละช้ินท่ีสะสมในแฟ้มผลงาน เช่น เป็นช้ินงานท่ีดีท่ีสุด
ในช่วงระยะเวลาท่ีเลือกช้ินงานนั้น เป็นช้ินงานทีแสดงความต่อเน่ืองของงานโครงการ  ฯลฯ ผูส้อนควร
เชิญผูป้กครองมามีส่วนร่วมในการคดัสรรช้ินงานท่ีบรรจุในแฟ้มผลงานของเด็ก  
 

ขอ้ควรพิจารณาในการเลือกเก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มผลงาน มีดงัน้ี คือ 
๔.๑ ขอ้มูลท่ีแสดงถึงระดบัพฒันาการและความส าเร็จเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเด็ก 

กระท า ซ่ึงไดม้าจากเคร่ืองมือการประเมิน 
๔.๒ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผลงานต่าง ๆ ของเด็ก อาจใหเ้ด็กช่วยเลือกเก็บดว้ย 

ตวัเด็กเอง หรือผูส้อนกบัเด็กร่วมกนัเลือก 
๔.๓ ขอ้มูลของเด็กท่ีไดจ้ากผูป้กครอง 
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๕. การประเมิลการเจริญเติบโตของเด็ก    ตวัช้ีของการเจริญเติบโตโนเด็กท่ีใชท้ัว่  ๆใหแ้ก่  
น ้าหนกั ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูกการเจริญเติบโต  มีดงัน้ี 

5.1  การประเมินการเจริญเติบโต  โดยการชั้งน ้าหนกัและวดัส่วนสูงเด็กแลว้น าไปเรียบเทียบ
กบัเกณฑป์กติ ในการฟแสดงน ้าหนกัตามเกณ์อายขุองกระทวงสาธารสุขซ่ึงใชส้ าหรับติดตามการ
เจริญเติบโตโดยรวม  วธีิการใชก้ราฟ  มีดงัน้ี 

เม่ือชัง่น ัาหนกัเด็กแลว้ น าน ้าหนกัมาจุดเคร่ืองหมายกากบาทลงบนกราฟเเละอ่านการ
เจริญนเติบโตของเด็ก โดยดูเคร่ืองหมายกากบาทวาอยูใ่นแถบสีใด อ่านขอ้ความท่ีอยูบ่นแถบสีนั้น ซ่ึง
แบ่งภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่ม คือ น ้าหนกัอยูใ่นเกณฑป์กติ น ้าหนกัมากเกินเกณฑ์ น ้าหนกันอ้ยกวา่
เกณฑ ์ขอ้แนะน าส าหรับผูป้กครองและผูส้อนคือ ควรดูเเลน ้าหนกัเด็ก อยา่ใหเ้บ่ียงเบนออกจากเส้นประ  
มิเช่นนั้นเด็กมีโอกาสน ้าหนกัมากเกินเกณฑห์รือน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑไ์ด้ 

 
ขอ้ควรค านึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก  

- เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างเกินในดา้นการเจริญเติบโต  บางคน 
รูปร่างอว้น บางคนผอม บางคนร่างใหญ่ บางคนร่างเล็ก 

- ภาวะโภชนาการเป็นตวัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดของรูปร่าง  แต่ 
ไม่่ใช่สาเหตุเดียว 

- กรรมพนัธ์ุ เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึง  ถา้ 
พอ่หรีอแม่เต้ีย ลูกอาจเต้ียและพวกน้ีอาจมีน ัาหนกัต ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียไดแ้ละมกัจะเป็นเด็กท่ี 
ทานอาหารไดน้อ้ย 

- ช่วงคร่ึงหลงัของขวบปีแรก น ้าหนกัเด็กจะข้ึนชา้ เน่ืองจากห่วงเลน 
มากข้ึนและความอยากอาหารลดลง 
 
 

        
       อา้งอิง  

กระทรวงศึกษาธิการ(๒๕๓๘) คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที.่ UTQ- 221- 3 

เร่ือง “ตวัอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้” 
Brain Based Learning 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

 
 (อญัชล ีชัยรัชตกลุ) 
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ตัวอย่าง 
แผนการจัดกจิกรรมโดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเร่ืองซ ้า  

ตามแนวการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติ 
ทีม่า  :อลิสา  เพช็รรัตน์.  (2539)  การพฒันาความสามารถในการจบัใจความของเด็กวยัอนุบาล โดยใช้
เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเร่ืองซ ้ า.  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จุดประสงค์  กจิกรรม  ส่ืออุปกรณ์ ประเมินผล 
- เพื่อใหเ้ด็กสามารถ 
คาดคะเนเร่ืองจากภาพ 
โดยอาศยัการระลึก

  
ประสบการณ์เดิม

  

1. ขั้นก่อนเล่านิทาน 
ครูสนทนากบัเด็ก
เก่ียวกบัภาพท่ีหนา้ปก
นิทานโดยถามค าถาม 1-
2 ค าถาม จากตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  
ค าถาม : เด็กๆ เห็นอะไร
ในภาพน้ีบา้ง(เด็กๆ ตอบ
วา่ “มียกัษ ์ยกัษต์วัใหญ่ 
มีแพะ แพะสามตวั) 
ค าถาม : 
 นิทานเร่ืองน้ีน่าจะช่ือ
เร่ืองอะไร 
(เด็กๆ ตอบวา่ “ยกัษก์บั
แพะ ยกัษม์าก่อกวนแพะ  
เร่ืองยกัษ)์ 
ครูบนัทึกช่ือเร่ืองท่ีเด็ก
คาดคะเนลงบนกระดาน  
ครูบอกช่ือเร่ืองหลงัเล่า
นิทานจบในขั้นขณะเล่า
นิทาน 

- หนงัสือนิทานเล่มใหญ่ 
เร่ืองแพะ สามตวั 

 
 

- จากการสนทนา 
- จากการตอบ
ค าถาม  
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- เพื่อใหเ้ด็ก
สามารถ 

สามารถ ค าถาม
คาดคะเความ
สัมพนัธ์ 
ระหวา่งตวัละคร
และเหตุการณ์ได ้
   

2. ขั้นขณะเล่านิทาน   ครูเล่านิทานใหเ้ด็กฟังโดย
ใชห้นงัสือเล่มใหญ่ประกอบการเล่าและซกัถาม
เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กคิดเป็นระยะๆ โดยถามค าถาม
ไม่เกิน 3 ค าถาม 
ค าบรรยาย :นานมาแลว้มีแพะพี่นอ้ง 3 ตวั คือ 
แพะใหญ่แพะกลาง และแพะเล็ก วนัหน่ึงแพะ
สามตวัตอ้งการไปกินหญา้ฝ่ังตรงขา้มฟากโนน้ 
แต่ไมสามารถขา้มไปได ้เพราะมียกัษย์นืขวางอยู่
บนสะพาน ค าถาม :เด็กๆ คิดวา่แพะทั้งสามพี่
นอ้งจะท าอยา่งไรจึงจะขา้มไปกินหญา้ฝ่ังตรง
ขา้มได(้เด็กๆ ตอบวา่ “กลบับา้น ไปกินท่ีบา้น”
และครูพดูวา่ “เรามาดูซิคะวา่แพะทั้งสามตวัจะ
ท าอยา่งไรต่อไป”)ค าบรรยาย : แพะใหญ่จึงออก
อุบายใหพ้ี่นอ้งทั้งสอง โดยใหแ้พะเล็กขา้ม
สะพานไปก่อนเป็นตวัแรก พอมาถึงกลาง
สะพานก็พบยกัษย์นืขวางทาง และยกัษพ์ดูวา่
“ใครมาเดินบนสะพานของเรา เราจะจบักินเสีย 
เด๋ียวน้ี” แพะเล็กตอบวา่ “ฉนัยงัเล็กนกั พี่ฉนัตวั
ใหญ่กวา่” ยกัษจึ์งปล่อยแพะเล็กขา้มสะพานไป
ต่อมาแพะกลางจึงขา้มสะพานมาเป็นตวัท่ีสอง 
พอมาถึงกลางสะพานก็พบยกัษย์นืขวางทาง และ
ยกัษพ์ดูวา่ “ใครมาเดินบนสะพานของเรา เราจะ
จบักินเสียเด๋ียวน้ี”แพะกลางตอบวา่ “ฉนัเป็นแพะ
กลาง พี่ฉนัซิตวัใหญ่กวา่” ยกัษจึ์งปล่อยแพะ
กลางขา้มสะพานไป 
ค าถาม :ท าไมยกัษจึ์งไม่จบัแพะกลางกิน 
(เด็กๆ ตอบวา่ “ยกัษจ์ะกินตวัใหญ่ และครู 
แสดงอาการยอมรับ แมว้า่เด็กบางคนจะตอบไม่
ถูกตอ้ง แลว้ครูพดูวา่ “เรามาดูซิคะวา่เร่ืองราวจะ
เป็นอยา่งไรต่อไป”)ค าบรรยาย :และแลว้แพะตวั
ใหญ่จึงขา้มสะพานมาเป็นตวัท่ีสาม พอมาถึง
กลางสะพานก็พบยกัษย์นืขวางทาง และยกัษพ์ดู
วา่ “ใครมาเดินบนสะพานของเรา เราจะจบักิน
เสียเด๋ียวน้ี” แพะใหญ่ตอบวา่ “ฉนัคือแพะใหญ่ 
ฉนัไม่กลวัเจา้หรอกเจา้ยกัษเ์กเร” ยกัษโ์มโหมาก
เดินเขา้มาหาแพะใหญ่จะจบัแพะใหญ่กิน 

 - จากการ
สนทนา 
- จากการตอบ
ค าถาม  
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จุดประสงค์  กจิกรรม  ส่ืออุปกรณ์ ประเมินผล 

- เพื่อใหเ้ด็กสามารถแปล
ความจากเร่ืองราวท่ีไดฟั้ง 
และสร้างความคิดใหม่  
แลว้เรียบเรียงเป็นค าพดู
ของตนเอง 
- เพื่อใหเ้ด็ก 
ไดต้รวจสอบความเขา้ใจ 
ของเด็กท่ีมีต่อเน้ือเร่ือง 
และช่ือเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อใหเ้ด็กทบทวนฉาก  
และตวัละครและสามารถ  
ค าถามใชค้  าพดู  
เร่ืองราวเพื่อส่ือ   
ความหมายได ้ 
  

ค าถาม :  เด็กๆ คิดวา่แพะใหญ่จะ
ท าอยา่งไร(เด็กๆ ตอบ “แพะเอา
เขาขวดิครับ” และครูพดูวา่ “เรามา
ดูเร่ืองราวตอนต่อไปกนัดีกวา่”) 
ค าบรรยาย :แพะใหญ่ใชเ้ขาท่ีโงง้
และแขง็แรงขวดิยกัษย์กัษไ์ม่ทนั
ระวงัตวัจึงตกสะพาน ยกัษว์า่ยน ้า
ไม่เป็นจึงจมน ้าตายในท่ีสุด ตั้งแต่
นั้นมาแพะทั้งสามตวัก็ไดข้า้ม
สะพานมากินหญา้ และอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข หลงัจากเล่านิทาน
จบ ครูบอกช่ือเร่ืองวา่เร่ืองน้ีช่ือ
แพะสามตวั โดยช้ีท่ีตวัหนงัสือท่ี
ปกและครูซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เด็กๆ คิด วา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถึงแม้
เด็กๆ ตอบวา่ไม่มีคนตอบถูก ครู
จึงกล่าวชมเชยการคาดคะเนของ
เด็กทุกคนวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
3. ขั้นหลงัเล่านิทาน 
3.1 ขั้นทบทวน    
     หลงัจากท่ีครูเล่านิทานใหเ้ด็ก
ฟังจบแลว้ครูจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
โดยใหเ้ด็กท าป้ายนิเทศนิทาน
ร่วมกนั  ดงัน้ี  
    3.1.1 ครูแจกช้ินส่วนภาพ
เร่ืองราวในนิทาน7 ภาพ ใหเ้ด็กคน
ละ 1 ภาพ ดงัน้ี  ก. ภาพแพะสาม
พี่นอ้งเล่นดว้ยกนั        ข. ภาพแพะ
สามพี่นอ้งปรึกษากนั  
เพื่อจะขา้มสะพาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพ  
เร่ืองราวใน
นิทาน 
- กาว  
- สีน ้า  
- กระดาษสี 
- พลาสติก    
ท าเป็น  
ช่องไวใ้ส่ 
แผน่ภาพ 
เร่ืองราว 
  

- จากการ 
ตรวจสอบส่ิงท่ีเด็ก 
คาดคะเน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - จากผลงานท่ีเด็กท า 
ร่วมกนั 
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 ค. ภาพแพะเล็กขา้มสะพานพบ
ยกัษ ์  
 ง. ภาพแพะกลางขา้มสะพานพบ
ยกัษ ์
 จ. ภาพแพะใหญ่ขา้มสะพานพบ
ยกัษ ์  
 ฉ. ภาพแพะใหญ่ใชเ้ขาขวดิยกัษ ์
ตกน ้าตาย 
 ช. ภาพแพะสามพี่นอ้งก าลงักิน
หญา้ 
  

 
จุดประสงค์  กจิกรรม  ส่ืออุปกรณ์ ประเมินผล 

- เพื่อใหเ้ด็ก  
ค าพดูสามารถซ ้ าจบั
ใจความจากเร่ืองท่ีฟังและ
เล่าเร่ืองท่ีฟังทั้งเร่ืองให้
เพื่อนฟังได ้  

     หลงัจากท่ีเด็กไดฟั้ง
นิทานเร่ืองแพะสามตวัครู
จดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย 4 
คน ใหเ้ด็ก 1 คน เล่าเร่ือง
ใหเ้พื่อนฟัง โดยใช้
หนงัสือนิทานเล่มใหญ่
ขณะท่ีเด็กเล่าเร่ืองซ ้ านั้น 
หากเด็กตอ้งการค าช้ีแนะ 
ครูควรถามค าถามเพื่อ
กระตุน้ใหเ้ด็กเล่าต่อเช่น 
“เกิดอะไรข้ึนต่อไป” 
“แลว้เป็นอยา่งไร  
ต่อไป” ครูควรใหก้าร
เสริมแรงแก่เด็กโดยกล่าว 
ชมเชยเม่ือเด็กเล่าเร่ืองซ ้ า
ถูกตอ้ง และใหก้ าลงัใจ 
เม่ือเด็กแสดงอาการไม่
มัน่ใจท่ีจะเล่าเร่ืองต่อ 

- หนงัสือนิทานเล่มใหญ่
เร่ืองแพะสามตวั  
  

- จากท่ีเด็กเล่า 
- จากพฤติกรรม 
ท่ีเด็กแสดงออก 
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แนวการจัดประสบการณ์แบบจิตนิยม 

ตัวอย่าง   มารยาทสังคม 
(กุลยา ตันติผลาชีวะ) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  บุคคลรอบตวั  
หน่วยการเรียน  มารยาทสังคม  
ส าหรับช้ัน   อนุบาลปีท่ี  3  
จุดประสงค์   เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้มารยาทสังคมเบ้ืองตน้ง่ายๆ ท่ีเด็กอาย ุ5 ขวบ 
    สามารถปฏิบติัได ้และจ าเป็นตอ้งปฏิบติัเพื่อวางรากฐานมารยาทท่ีงดงาม 
  
           1. การพดูสุภาพ  
 
  5. มารยาท      2. การไหว้  
  การประชุม  
 
 
 
 
 
 
        4. การเค้ียว              3. ปิดปากเวลาไอ จาม  
 

วนั เร่ือง ประสบการณ์ส าคัญ 
จนัทร์ การพดูสุภาพ ภาษา  :   สวสัดี   ขอโทษ   ขอบคุณ 
องัคาร การไหว ้ สังคมศึกษา  :    การไหวท้กัทาย 
พุธ การไอ จาม วทิยาศาสตร์  :   การป้องกนัการแพร่เช้ือโรค 
พฤหสับดี การเค้ียว คณิตศาสตร์  :    การนบัจ านวน 
ศุกร์ การประชุม สร้างเสริมลกัษณะนิสัย  :  มารยาทการประชุม 

 
 

มารยาทสังคม 
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แผนกจิกรรมการเรียนรู้  2.1 

  เร่ือง 
.......................................................................................................................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
............................................................................................................................................. 
หน่วยการเรียน
..................................................................................................................................................... 
ประสบการณ์ส าคัญ  พฒันาทกัษะพืน้ฐาน
.......................................................................................................... 
 
มโนทศัน์ มารยาทสังคมเป็นการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นท่ีดีงาม  ส่ิงท่ีควรกระท าใหเ้ป็นนิสัย คือ การใชค้  า

วา่สวสัดี  ขอบคุณ  และขอโทษ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. พฒันาทกัษะมารยาททางสังคม 
2. คุน้เคยกบัค าวา่สวสัดี  ขอบคุณ  และขอโทษ 
3. เรียนรู้การสวสัดี  การขอบคุณ  และการขอโทษ  และเขียนค า  

 
การด าเนินกจิกรรม 

กจิกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์ การคิด/พหุปัญญา 
เตรียมเด็ก 
     *  ครูใหเ้ด็กยนืหนัหนา้เขา้หากนั 
                                                 ครู 
 
 
 
                                            แถวเด็ก 
     *  ครูน าเด็กร้องเพลงแลว้แสดงท่าทาง 
               สวสัดีเธอจ๋า 
               เรามาพบกนั 

 
เพลงสวสัดี 
เธอจ๋า 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดนตรี 
กลไกร่างกาย 
ภาษา 

การพดูสุภาพ 
บุคคลรอบตวั 

มารยาทสงัคม 

ภาษา : สวสัดี  ขอโทษ  ขอบคุณ 
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               เธอกบัฉนัสวสัดี บตัรค าสวสัดี 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์ การคิด/พหุปัญญา 
     *  ครูถามเด็กวา่ท าไมพบกนัตอ้งสวสัดีเพื่อโยงเขา้สู่มารยาท
สังคม 
 
ข้ันการเรียนรู้ 
     *  ครูเล่าวา่สวสัดีเป็นค าทกัทายเม่ือพบกนัของคนไทย ใหเ้ด็ก 
         ลองท าอีกคร้ัง 
     *  นอกจากค าวา่สวสัดี มีค  าวา่ “ขอโทษ” ครูถามเด็กวา่เราจะ   
        ใช ้ค  าวา่ “ขอโทษ”  เม่ือไร  
         อีกค าหน่ึงคือขอบคุณ  เราจะใชเ้ม่ือไร 
     *  ครูใหเ้ด็กแบ่งกลุ่มแต่งนิทานกลุ่มละเร่ือง คือ 
               เร่ืองท่ี  1   สวสัดี 
               เร่ืองท่ี  2   ขอโทษ 
               เร่ืองท่ี  3   ขอบคุณ 
     *  เสร็จแลว้ครูใหเ้ด็กออกมาเล่าประกอบการแสดงสมมุติ 
 
ข้ันสรุป 
     *  ครูใหเ้ด็กสรุปมารยาทสังคมพื้นฐานมีอะไรบา้ง 
     *  ใหท้ าแบบฝึกมารยาทสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
บตัรค าขอโทษ 
 
บตัรค าขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกมารยาท
สังคม 
 

 
 
 
 
กลไกร่างกาย 
 
ภาษา 
คิดทบทวน 
 
คิดสร้างสรรค์ 
กลไกร่างกาย 
ความเขา้ใจตนเอง 
ความเขา้ใจผูอ่ื้น 
 
 
 
คิดทบทวน 
ภาษา 
 

 
 
การประเมินผล 

1. การตอบค าถาม 
2. การสร้างนิทาน 
3. การแสดงสมมุติประกอบนิทาน 

 
 
 



 

 46 
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ใบประเมินตนเองที ่UTQ – 221-1 
เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แบบประเมินตนเองหลงัการอบรม 
 หลงัจากการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม  ท าแบบ
ประเมินตนเองหลงัการอบรม  โดยใส่เคร่ืองหมาย  /  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีท่านปฏิบติั  และ
ประเมินระดบัความเขา้ใจของท่านในแต่ละเร่ือง  ดงัน้ี 
 

ประเด็นสาระย่อย การร่วมกจิกรรม ระดับความเข้าใจของตนเอง 

ท า ไม่ท า มาก ปานกลาง น้อย 
1.   แนวคิด  หลกัการและสาระของหลกัสูตร 
      การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช  2546 

        

2. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

     

 
 ถา้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม  ทั้ง  2   และระดบัความเขา้ใจตั้งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไป  ใหผ้า่นเขา้
ศึกษาในหน่วยต่อไปได ้
 
        
 
 
 
 

 

สรุปผลกการประเมิน 

                              ผา่น 

     ขอแสดงความยนิดีดว้ยนะคะ 
 

 

                      ไม่ผา่น 

      ไม่เป็นไร ขอเป็นก าลงัใจให้ 
ลองทบทวนบทเรียนใหม่อีกคร้ังนะคะ 


