ชุดฝึ กอบรมครูเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เล่มที่ 1

หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
และทักษะการคิด

นายประยงค์ มาแสง
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ก

คำนำ

เอกสารชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชั ย ภู มิ เขต 1 “ เล่ ม ที่ 1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิด ” เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ
ศึกษาวิจั ยเรื่อง “ การพัฒ นาชุดฝึ กอบรมครูเพื่อ พัฒนาทั กษะการคิด ของนัก เรีย นชั้ น
อนุบาลปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ”
ขอขอบคุ ณผู้ศึ ก ษาวิ จั ย คณะทางาน ที่ป รึ กษาและผู้ เชี่ย วชาญ ครู ผู้ ส อน และกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งทุ ก คน ที่ ท าให้ เ อกสารเล่ ม นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็น
อย่างดีต่อไป
( นายธนชน มุทาพร )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ข

คำชี้แจง

เอกสารชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ” มีจานวน 4 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิด
เล่มที่ 2 แบบฝึกการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
เล่มที่ 3 เกมการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
เล่มที่ 4 การวัดและประเมินผลทักษะการคิดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตามโครงการวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยขอชื่นชมและขอขอบคุณที่เห็นความสาคัญและเห็นประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนได้จัดทาโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาประสบการณ์ในการดาเนินการศึกษาวิจัยจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ค

เพื่อให้การนาเอกสารนีไ้ ปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพื่อให้การจัดประสบการณ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้สอนจึงควรศึกษาเอกสารให้เข้าใจ
ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสูงสุดต่อไป

( นายประยงค์ มาแสง )
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ง

สำรบัญ

เรื่อง
คำนำ
คำชี้แจง
สำรบัญ
กำหนดกำรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์กำรใช้ชุดฝึกอบรม เล่มที่ 1
ขั้นตอนกำรใช้ชุดฝึกอบรม เล่มที่ 1
ตอนที่ 1 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ตอนที่ 2 ทักษะกำรคิด
ใบกิจกรรม แนวกำรตอบ และเกณฑ์กำรให้คะแนน
บรรณำนุกรม
คณะผู้จัดทำ

หน้า
ก
ข
ง
1
3
4
6
29
45
69
71

1

กาหนดการฝึกอบรม
การใช้ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

วันแรกของการฝึกอบรม
07.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 – 10.20 น.
10.20 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 13.45
14.45 – 16.30

น.
น.
น.
น.
น.
น.

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม
ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม
ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
จานวน 30 ข้อ)
พัก
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1
พักกลางวัน
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1 (ต่อ)
พัก
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 2

(ต่อ)

2

วันที่สองของการฝึกอบรม
07.30 - 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 15.40 น.
15.40 – 16.30 น.

รายงานตัว / กิจกรรมสัมพันธ์ยามเช้า
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 2 (ต่อ)
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 3
พัก
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 3 (ต่อ)
พักกลางวัน
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 4
พัก
ทดสอบหลังการฝึกอบรม (แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
จานวน 30 ข้อ)
สะท้อนผล / ประเมินผลการฝึกอบรม
/ มอบหมายภารกิจการนาไปใช้ในโรงเรียน
/ พิธีปิดการฝึกอบรม

.....................................................................
หมายเหตุ กาหนดการสามารถยืดหยุ่นได้
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วัตถุประสงค์
การใช้ชุดฝึกอบรมครู
เล่มที่ 1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และทักษะการคิด

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดในชุดฝึกอบรม
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิด ที่กาหนดใน
ชุดฝึกอบรม
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทากิจกรรมตามใบกิจกรรมในชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1
ทุกใบกิจกรรมได้ถูกต้อง และมีคะแนนแต่ละใบกิจกรรมร้อยละ 85 ขึ้นไป
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และทักษะการคิด ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ในโรงเรียนได้
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ขั้นตอนการใช้ชุดฝึกอบรมครู
เล่มที่ 1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และทักษะการคิด

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับฟังคาชี้แจงก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมจากวิทยากรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ การประเมินผลการใช้
และอื่น ๆ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดในชุดฝึกอบรม
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เสร็จแล้วส่งใบกิจกรรม
ให้วิทยากรตรวจให้คะแนน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดในชุดฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 เสร็จแล้วส่งใบกิจกรรม
ให้วิทยากรตรวจให้คะแนน
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการคิด ที่กาหนดใน
ชุดฝึกอบรม
7. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 เสร็จแล้วส่งใบกิจกรรม
ให้วิทยากรตรวจให้คะแนน
8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรสนทนาซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และทักษะการคิด ที่กาหนดในชุดฝึกอบรม
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-29. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาแบบทดสอบท้ายชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1 เสร็จแล้ว
ส่งกระดาษคาตอบให้วิทยากรตรวจให้คะแนน
10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับฟังคาชี้แจงหลังการใช้ชุดฝึกอบรมจากวิทยากรเกี่ยวกับ
การประเมินการใช้ชุดฝึกอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
การนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในโรงเรียน และอื่น ๆ

6

ตอนที่ 1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (2560) ได้กำหนดให้ใช้
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 สำหรับเด็กอำยุ 3-6 ปี ไว้ดังนี้
1. ปรัชญาศึกษาปฐมวัย
กำรศึกษำปฐมวัยเป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่ำงเป็นองค์รวมบน
พื้นฐำนกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรตำมวัยของ
เด็กแต่ละคนให้เต็มตำมศักยภำพ ภำยใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอำศัยอยู่ ด้ว ยควำมรัก
ควำมเอื้ออำทร และควำมเข้ำใจของทุกคน เพื่อสร้ำงรำกฐำนคุณภำพชีวิตให้เด็กพัฒนำไปสู่ควำมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
2. วิสัยทัศน์
หลักสู ตรกำรศึกษำปฐมวัยมุ่งพัฒ นำเด็กทุกคนให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
จิตใจ สั งคมและสติปั ญญำ อย่ ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุขและเหมำะสมตำมวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดีมีวินัย และสำนักควำมเป็นไทย โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ พ่อ แม่ ครอบครัว ชุมชน
และ ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก
3. จุดหมาย
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย สำหรับเด็กอำยุ 3 – 6 ปี มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนำกำรตำมวัยเต็ม
ตำมศักยภำพและมีควำมพร้ อมในกำรเรียนรู้ต่อ ไป จึงกำหนดจุดหมำยเพื่อให้ เกิดกั บเด็กเมื่อจบ
กำรศึกษำระดับปฐมวัย ดังนี้
1) ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
2) สุขภำพจิตดี มีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม
3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
4) มีทักษะกำรคิด กำรใช้ภำษำสื่อสำร และกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย
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4. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย ส ำหรั บ เด็ ก อำยุ 3 – 6 ปี ก ำหนดมำตรฐำนคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์จำนวน 12 มำตรฐำน ประกอบด้วย
1) พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ 1
ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มำตรฐำนที่ 2
กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
และประสำนสัมพันธ์กัน
2) พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ 3
มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
มำตรฐำนที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไว
มำตรฐำนที่ 5
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
3) พัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ 6
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำตรฐำนที่ 7
รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
มำตรฐำนที่ 8
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของสั ง คมในระบอบประชำธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
4) พัฒนำกำรด้ำนสติปัญหำ ประกอบด้วย 4 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ 9
ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 11 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
มำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย
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5. ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็กที่มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
6. สภาพที่พึงประสงค์
สภำพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถตำมวัยที่คำดหวังให้เด็กเกิดบนพื้นฐำน
พัฒนำกำรตำมวัยหรือควำมสำมำรถตำมธรรมชำติในแต่ละระดับอำยุ เพื่อนำไปใช้ในกำรกำหนดสำระ
กำรเรี ย นรู้ ใ นกำรจั ด ประสบกำรณ์ แ ละประเมิ น พั ฒ นำกำรเด็ ก โดยมี ร ำยละเอี ย ดของมำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภำพที่พึงประสงค์ของเด็กอำยุ 5-6 ปี ตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
1. ร่ำงกำยเจริญเติบโต 1.1 น้ำหนักและส่วนสูง
1.1.1 น้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
ตำมวัยและมี
ตำมเกณฑ์
ของกรมอนำมัย
สุขนิสัยที่ดี
1.2 มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยที่ดี 1.2.1 รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์
ได้หลำยชนิดและดื่มน้ำสะอำด
ได้ด้วยตนเอง
1.2.2 ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร
และหลังจำกใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลำ
1.2.4 ออกกำลังกำยเป็นเวลำ
1.3 รักษำควำมปลอดภัยของ
1.3.1 เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติ
ตนเองและผู้อื่น
ต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี (ต่อ)
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
2. กล้ำมเนื้อใหญ่และ 2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
2.1.1 เดินต่อเท้ำถอยหลังเป็น
กล้ำมเนื้อเล็ก
คล่องแคล่วประสำนสัมพันธ์
เส้นตรงได้
แข็งแรง ใช้ได้อย่ำง
และทรงตัวได้
2.1.2 กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำ
คล่องแคล่วและ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่เสีย
ประสำนสัมพันธ์กัน
กำรทรงตัว
2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำงได้อย่ำง
คล่องแคล่ว
2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจำก
พื้นได้
2.2 ใช้มือ – ตำ ประสำน
2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดำษตำมแนว
สัมพันธ์กัน
เส้นโค้งได้
2.2.2 เขียนรูปสำมเหลี่ยมตำมแบบ
ได้อย่ำงมีมุมชัดเจน
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.25 เซนติเมตรได้

11
ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี (ต่อ)
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
3. มีสุขภำพจิตดีและมี 3.1 แสดงออกทำงอำรมณ์ได้
3.1.1 แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึก
ควำมสุข
อย่ำงเหมำะสม
ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
อย่ำงเหมำะสม
3.2 มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3.2.1 กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำง
และผู้อื่น
เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
3.2.2 แสดงควำมพอใจในผลงำนและ
ควำมสำมำรถของตนเองและ
ผู้อื่น
4. ชื่นชมและ
4.1 สนใจ มีควำมสุขและ
4.1.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออก
แสดงออกทำงศิลปะ
แสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ
ผ่ำนงำนศิลปะ
ดนตรี และกำร
ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 4.1.2 สนใจ มีควำมสุข และแสดงออก
เคลื่อนไหว
ผ่ำนเสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจ มีควำมสุขและแสดง
ท่ำทำง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี
5. มีคุณธรรม
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.1.1 ขออนุญำตหรือรอคอยเมื่อ
จริยธรรม และมี
ต้องกำรสิ่งของของผู้อื่นด้วย
จิตใจที่ดีงำม
ตนเอง
5.2 มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ำใจ 5.2.1 แสดงควำมรักเพื่อนและมีเมตตำ
และช่วยเหลือแบ่งปัน
สัตว์เลี้ยง
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง
5.3 มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 5.3.1 แสดงสีหน้ำและท่ำทำงรับรู้
ควำมรู้สึกผู้อื่นอย่ำงสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์
5.4 มีควำมรับผิดชอบ
5.4.1 ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจน
สำเร็จด้วยตนเอง
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พงึ ประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี (ต่อ)
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
6. มีทักษะชีวิตและ
6.1 ช่วยเหลือตนเองในกำร
6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่ำง
ปฏิบัติตนตำมหลัก
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
คล่องแคล่ว
ปรัชญำของ
6.1.2 รับประทำนอำหำรด้วยตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงถูกวิธี
6.1.3 ใช้และทำควำมสะอำดหลังใช้
ห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยตนเอง
6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่อย่ำง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
6.2.2 เข้ำแถวตำมลำดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง
6.3 ประหยัดและพอเพียง
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่ำงประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง
7. รักธรรมชำติ
7.1 ดูแลรักษำธรรมชำติและ
7.1.1 ดูแลรักษำธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
วัฒนธรรม และ
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
ควำมเป็นไทย
7.2 มีมำรยำทตำมวัฒนธรรม
7.2.1 ปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทย
ไทยและรักษำควำมเป็นไทย
ได้ตำมกำลเทศะ
7.2.2 กล่ำวคำขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง
7.2.3 ยืนตรงและร่วมร้องเพลง
ชำติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบำรมี
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี (ต่อ)
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 8.1 ยอมรับควำมเหมือนและ
8.1.1 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
อย่ำงมีควำมสุขและ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ที่แตกต่ำงไปจำกตน
ปฏิบัติตนเป็น
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
8.2.1 เล่นหรือทำงำนร่วมมือกับเพื่อน
สมำชิกที่ดีของสังคม
อย่ำงมีเป้ำหมำย
ในระบอบ
8.2.2 ยิ้ม ทักทำย และพูดคุยกับผู้ใหญ่
ประชำธิปไตย อันมี
และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมำะสม
พระมหำกษัตริย์ทรง
กับสถำนกำรณ์
เป็นประมุข
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำร
8.3.1 มีส่วนร่วมสร้ำงข้อตกลงและ
เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
ปฏิบัติตำมข้อตกลงด้วยตนเอง
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำม
ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
8.3.3 ประนีประนอมแก้ไขปัญหำ
โดยปรำศจำกกำรใช้
ควำมรุนแรงด้วยตนเอง
9. ใช้ภำษำสื่อสำรได้ 9.1 สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่อง 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนำ
เหมำะสมกับวัย
ให้ผู้อื่นเข้ำใจ
โต้ตอบอย่ำงต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง
9.1.2 เล่ำเป็นเรื่องรำวต่อเนื่องได้
9.2 อ่ำน เขียนภำพและ
9.2.1 อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ คำ
สัญลักษณ์ได้
ด้วยกำรชี้หรือกวำดตำมอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อควำม
9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตำมแบบ
เขียนข้อควำมด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี (ต่อ)
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
10. มีควำมสำมำรถใน 10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิด 10.1.1 บอกลักษณะส่วนประกอบ กำร
กำรคิดที่เป็น
รวบยอด
เปลี่ยนแปลงหรือควำมสัมพันธ์
พื้นฐำนในกำร
ของสิ่งต่ำง ๆ จำกกำรสังเกต
เรียนรู้
โดยใช้
ประสำทสัมผัส
10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงและควำม
เหมือนของสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึ้นไป
10.1.3 จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่ำง ๆ
โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของและ
เหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ลำดับ
10.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิด 10.2.1 อธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและ
เชิงเหตุผล
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือ
กำรกระทำด้วยตนเอง
10.2.2 คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วมในกำรลง
ควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมี
เหตุผล
10.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิด 10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ และ
แก้ปัญหำและตัดสินใจ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
10.3.2 ระบุปัญหำ สร้ำงทำงเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหำ
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
ของเด็กอายุ 5-6 ปี (ต่อ)
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
11. มีจินตนำกำรและ 11.1 ทำงำนศิลปะตำม
11.1.1 สร้ำงผลงำนศิลปะเพื่อสื่อสำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
จินตนำกำรและควำมคิด
ควำมคิด ควำมรู้สึกของตนเอง
สร้ำงสรรค์
โดยมีกำรดัดแปลงแปลกใหม่
จำกเดิมและมีรำยละเอียด
เพิ่มขึ้น
11.2 แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว 11.2.1 เคลื่อนไหวท่ำทำงเพื่อสื่อสำร
ตำมจินตนำกำรอย่ำง
ควำมคิด ควำมรู้สึกของตนเอง
สร้ำงสรรค์
อย่ำงหลำกหลำยและ
แปลกใหม่
12. มีเจตคติที่ดีต่อกำร 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ 12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมำอ่ำนและ
เรียนรู้ และมี
เขียนสื่อควำมคิดด้วยตนเอง
ควำมสำมำรถใน
เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรแสวงหำควำมรู้
12.1.2 กระตือรือร้นในกำรร่วม
ได้เหมำะสมกับวัย
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
12.2 มีควำมสำมำรถในกำร
12.2.1 ค้นหำคำตอบของข้อสงสัย
แสวงหำควำมรู้
ต่ำง ๆ โดยใช้วีกำรที่
หลำกหลำยด้วยตนเอง
12.2.2 ใช้ประโยคคำถำมว่ำ “เมื่อไร”
“อย่ำงไร” ในกำรค้นหำ
คำตอบ
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7. การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำหรับเด็กอำยุ 3 – 6 ปี กำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำในกำรจัด
ประสบกำรณ์ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีกำรศึกษำโดยประมำณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอำยุของเด็กที่เริ่มเข้ำสถำนศึกษำ
หรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เวลำเรียนสำหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถำนศึกษำแต่ละแห่งโดยมีเวลำเรียน
ไม่น้อยกว่ำ 180 วันต่อ 1 ปีกำรศึกษำ ในแต่ละวันจะใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ชั่วโมง โดยสำมำรถปรับ
ให้เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
8. สาระการเรียนรู้
สำระกำรเรี ย นรู้ เป็น สื่ อกลำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้ กับเด็ก เพื่อส่ งเสริม
พัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนให้เป็นไปตำมจุดหมำยของหลักสูตรที่กำหนด สำระกำรเรียนรู้ประกอบด้วย
ประสบกำรณ์สำคัญและสำระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
8.1 ประสบการณ์สาคัญ
ประสบกำรณ์ส ำคัญ เป็ นแนวทำงส ำหรับผู้ ส อนนำไปใช้ ในกำรออกแบบกำรจั ด
ประสบกำรณ์ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรครอบคลุมทุกด้ำน ดังนี้
8.1.1 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำสพัฒนำกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก และกำรประสำน
สัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำทในกำรทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่ำง ๆ และ
สนับสนุนให้เด็กมีโอกำสดูแลสุขภำพและสุขนิสัย และกำรรักษำควำมปลอดภัย ตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
พัฒนาการด้านร่างกาย
ประสบการณ์สาคัญ
1. กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่
(1) กำรเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(2) กำรเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(3) กำรเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(4) กำรเคลื่อนไหวที่ใช้กำรประสำนสัมพันธ์ของกำรใช้
กล้ำมเนื้อใหญ่ในกำรขว้ำง กำรจับ กำรโยน กำรเตะ
(5) กำรเล่นเครื่องเล่นสนำมอย่ำงอิสระ
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ตารางที่ 2 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (ต่อ)
พัฒนาการด้านร่างกาย
ประสบการณ์สาคัญ
2. กำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก
(1) กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและกำรสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ
จำกแท่งไม้ บล็อก
(2) กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี
(3) กำรปั้น
(4) กำรประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ ด้วยเศษวัสดุ
(5) กำรหยิบจับ กำรใช้กรรไกร กำรฉีก กำรตัด กำรปะ
และกำรร้อยวัสดุ
3. กำรรักษำสุขอนำมัยส่วนตน
(1) กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจำวัน
4. กำรรักษำควำมปลอดภัย
(1) กำรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน
(2) กำรฟังนิทำน เรื่องรำว เหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และรักษำควำมปลอดภัย
(3) กำรเล่นเครื่องเล่นอย่ำงปลอดภัย
(4) กำรเล่นบทบำทสมมติเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
5. กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับร่ำงกำย (1) กำรเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทำง ระดับ
ตนเอง
และพื้นที่
(2) กำรเคลื่อนไหวข้ำมสิ่งกีดขวำง
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8.1.2 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองที่
เหมำะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพำะที่เป็นอัตลักษณ์ควำมเป็นตัวของตัวเอง มีควำมสุข ร่ำ
เริงแจ่มใส กำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภำพ ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และควำมเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ประสบการณ์สาคัญ
1. สุนทรียภำพ ดนตรี
(1) กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง และกำรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(2) กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
(3) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
(4) กำรเล่นบทบำทสมมติ
(5) กำรทำกิจกรรมศิลปะต่ำง ๆ
(6) กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม
2. กำรเล่น
(1) กำรเล่นอิสระ
(2) กำรเล่นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
(3) กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์/มุมเล่นต่ำง ๆ
(4) กำรเล่นนอกห้องเรียน
3. คุณธรรม จริยธรรม
(1) กำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำที่นับถือ
(2) กำรฟังนิทำนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(3) กำรร่วมสนทนำ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเชิงจริยธรรม
4. กำรแสดงออกทำงอำรมณ์
(1) กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
(2) กำรเล่นบทบำทสมมติ
(3) กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี
(4) กำรร้องเพลง
(5) กำรทำงำนศิลปะ
5. กำรมีอัตลักษณ์เฉพำะตนและ (1) กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมสำมำรถของตนเอง
เชื่อว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ
6. กำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(1) กำรแสดงควำมยินดีเมื่อผู้อื่นมีควำมสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่น
เศร้ำหรือเสียใจและกำรช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบำดเจ็บ
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8.1.3 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ
รอบตัวจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคม เช่น กำรเล่น กำรทำงำนกับผู้อื่น ฯลฯ
กำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน กำรแก้ปัญหำข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
พัฒนาการด้านสังคม
ประสบการณ์สาคัญ
1. กำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
(1) กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
(2) กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. กำรดู แ ลรั ก ษำธรรมชำติ แ ละ (1) กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
สิ่งแวดล้อม
และภำยนอกห้องเรียน
(2) กำรใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
(3) กำรทำงำนศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
มำใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมำใช้ใหม่
(4) กำรเพำะปลูกและดูแลต้นไม้
(5) กำรเลี้ยงสัตว์
(6) กำรสนทนำข่ำวและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
3. กำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรม
(1) กำรเล่นบทบำทสมมติกำรปฏิบัติตนในควำมเป็นคนไทย
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
(2) กำรปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อำศัยและ
ประเพณีไทย
(3) กำรประกอบอำหำรไทย
(4) กำรศึกษำนอกสถำนที่
(5) กำรละเล่นพื้นบ้ำนของไทย
4. กำรมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
(1) กำรร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
มีส่วนร่วมและบทบำทสมำชิก (2) กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของห้องเรียน
ของสังคม
(3) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ
(4) กำรดูแลห้องเรียนร่วมกัน
(5) กำรร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
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ตารางที่ 4 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (ต่อ)
พัฒนาการด้านสังคม
ประสบการณ์สาคัญ
5. กำรเล่นและทำงำนแบบร่วมมือ (1) กำรร่วมสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมใจ
(2) กำรเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(3) กำรทำศิลปะแบบร่วมมือ
6. กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง
(1) กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ
(2) กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง
7 กำรยอมรับในควำมเหมือนและ (1) กำรเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
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8.1.4 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่ำง ๆ ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อเปิดโอกำสให้เด็ก
พัฒ นำกำรใช้ภำษำ จิ นตนำกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ กำรคิดเชิง เหตุผล กำรคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว และมีควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำนของกำร
เรียนรู้ต่อไป ตำมตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 ประสบการณ์สาคัญส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
พัฒนาการด้านสติปัญญา
ประสบการณ์สาคัญ
1. กำรใช้ภำษำ
(1) กำรฟังเสียงต่ำง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) กำรฟังและปฏิบัติตำมคำแนะนำ
(3) กำรฟังเพลง นิทำน คำคล้องจอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ
(4) กำรพูดแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมต้องกำร
(5) กำรพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเอง
หรือพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง
(6) กำรพูดอธิบำยเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุกำรณ์ และ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ
(7) กำรพูดอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเล่นและกำรกระทำต่ำง ๆ
(8) กำรรอจังหวะที่เหมำะสมในกำรพูด
(9) กำรพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
(10) กำรอ่ำนหนังสือภำพ นิทำนหลำกหลำยประเภท/รูปแบบ
(11) กำรอ่ำนอย่ำงอิสระตำมลำพัง กำรอ่ำนร่วมกัน กำรอ่ำน
โดยมีผู้ชี้แนะ
(12) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรอ่ำนที่ถูกต้อง
(13) กำรสังเกตทิศทำงกำรอ่ำนตัวอักษร คำ และข้อควำม
(14) กำรอ่ำนและชี้ข้อควำม โดยกวำดสำยตำตำมบรรทัด
จำกซ้ำยไปขวำ จำกบนลงล่ำง
(15) กำรสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย
(16) กำรสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ ผ่ำนกำรอ่ำนหรือ
เขียนของผู้ใหญ่
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ตารางที่ 5 ประสบการณ์สาคัญส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ)
พัฒนาการด้านสติปัญญา
ประสบการณ์สาคัญ
(17) กำรคำดเดำคำ วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้ำงซ้ำ ๆ กัน
จำกนิทำน เพลง คำคล้องจอง
(18) กำรเล่นเกมทำงภำษำ
(19) กำรเห็นแบบอย่ำงของกำรเขียนที่ถูกต้อง
(20) กำรเขียนร่วมกันตำมโอกำส และกำรเขียนอิสระ
(21) กำรเขียนคำที่มีควำมหมำยกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย
(22) กำรคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อควำมหมำยด้วยตนเอง
อย่ำงอิสระ
2. กำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิง
(1) กำรสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง
เหตุผล กำรตัดสินใจและ
และควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้ประสำทสัมผัส
แก้ปัญหำ
อย่ำงเหมำะสม
(2) กำรสังเกตสิ่งต่ำง ๆ และสถำนที่จำกมุมมองที่ต่ำงกัน
(3) กำรบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทำง และระยะทำงของ
สิ่งต่ำง ๆ ด้วยกำรกระทำ ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ
(4) กำรเล่นกับสื่อต่ำง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
(5) กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจำแนกสิ่งต่ำง ๆ
ตำมลักษณะและรูปร่ำง รูปทรง
(6) กำรต่อของชิ้นเล็กเติมในชั้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และกำรแยก
ชิ้นส่วน
(7) กำรทำซ้ำ กำรต่อเติม และกำรสร้ำงแบบรูป
(8) กำรนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
(9) กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ
(10) กำรรวมและกำรแยกสิ่งต่ำง ๆ
(11) กำรบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่ำง ๆ
(12) กำรชั่ง ตวง วัดสิ่งต่ำง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน
(13) กำรจับคู่ กำรเปรียบเทียบ และกำรเรียงลำดับสิ่งต่ำง ๆ
ตำมลักษณะควำมยำว/ควำมสูง น้ำหนัก ปริมำตร
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ตารางที่ 5 ประสบการณ์สาคัญส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ)
พัฒนาการด้านสติปัญญา
ประสบการณ์สาคัญ
(14) กำรบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์
ตำมช่วงเวลำ
(15) กำรใช้ภำษำทำงคณิตศำสตร์กับเหตุกำรณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
(16) กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์
หรือกำรกระทำ
(17) กำรคำดเดำหรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมี
เหตุผล
(18) กำรมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล
(19) กำรตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแก้ปัญหำ
3. จินตนำกำรและควำมคิด
(1) กำรรับรู้และแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกผ่ำนสื่อ วัสดุ
สร้ำงสรรค์
ของเล่น และชิ้นงำน
(2) กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้รูปร่ำง รูปทรงจำกวัสดุ
ที่หลำกหลำย
4. เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และ
(1) กำรสำรวจสิ่งต่ำง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
กำรแสวงหำควำมรู้
(2) กำรตั้งคำถำมในเรื่องที่สนใจ
(3) กำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อค้นหำคำตอบของข้อสงสัยต่ำง ๆ
(4) กำรมีส่วนร่วมในกำรรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
จำกกำรสืบเสำะหำควำมรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ และแผนภูมิ
อย่ำงง่ำย
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8.2 สาระที่ควรเรียนรู้
สำระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องรำวรอบตัวเด็กที่นำมำเป็นสื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจำกนำสำระที่ควรเรียนรู้นั้น ๆ มำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมำยที่
กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นกำรท่องจำเนื้อหำ ผู้สอนสำมำรถกำหนดรำยละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย
ควำมต้องกำร และควำมสนใจของเด็กโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์สำคัญ ทั้งนี้อำจยืดหยุ่น
เนื้อหำได้โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
8.2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เด็กควรเรี ยนรู้เกี่ยวกับชื่อ นำมสกุล รูปร่ำงหน้ำตำอวัยวะต่ำง ๆ วิธีระวังรักษำ
ร่ำงกำยให้สะอำดและมีสุขอนำมัยที่ดี กำรรับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์กำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ตนเอง รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย กำรรู้จักประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว
กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน กำรเคำรพสิทธิของตนเองและผู้อื่น กำรรู้จัก
แสดงควำมคิดเห็นของตนเองและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรกำกับ ตนเอง กำรเล่น และทำสิ่ง
ต่ำง ๆ ด้วยตนเองตำมลำพังหรือกับผู้อื่น กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ควำมภำคภูมิใจในตนเอง
กำรสะท้อน กำรรับรู้อำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น กำรแสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึก
อย่ำงเหมำะสม กำรแสดงมำรยำทที่ดี กำรมีคุณธรรม จริยธรรม
8.2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถำนศึกษำ ชุมชน และบุคคลต่ำง ๆ ที่เด็กต้อง
เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถำนที่สำคัญ วันสำคัญ อำชีพของคนใน
ชุมชน ศำสนำ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยและกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นอื่น ๆ
8.2.3 ธรรมชาติรอบตัว
เด็ ก ควรเรี ย นรู้ เ กี่ย วกั บชื่ อ ลั ก ษณะ ส่ ว นประกอบ กำรเปลี่ ยนแปลงและ
ควำมสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช ตลอดจนกำรรู้ จั ก เกี่ ย วกั บ ดิ น น้ ำ ท้ อ งฟ้ ำ สภำพอำกำศ ภั ย
ธรรมชำติ แรงและพลังงำนในชีวิตประจำวัน ที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำร
รักษำสำธำรณสมบัติ
8.2.4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำเพื่อสื่ อควำมหมำยในชีวิตประจำวัน ควำมรู้
พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรใช้หนังสื อและตัวหนังสื อ รู้จักชื่อ ลั กษณะ สี ผิวสั มผัส ขนำด รู ปร่ำง รูปทรง
ปริมำตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว เวลำ เงิน
ประโยชน์ กำรใช้งำน และกำรเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยำนพำหนะ กำรคมนำคม เทคโนโลยีและกำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน อย่ำงประหยัด ปลอดภัย และรักษำสิ่งแวดล้อม
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9. การจัดประสบการณ์
กำรจัดประสบกำรณ์สำหรับเด็กอำยุ 3 – 6 ปี เป็นกำรจัดกิจกรรมในลักษณะกำรบูรณำกำรผ่ำน
กำรเล่ น กำรลงมือ กระท ำจำกประสบกำรณ์ ตรงอย่ ำ งหลำกหลำย เกิ ด ควำมรู้ ทัก ษะ คุ ณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ไม่จัดเป็นรำยวิชำ
โดยมีหลักกำรจัดประสบกำรณ์ แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมประจำวัน ดังนี้
9.1 หลักการจัดประสบการณ์
1) จัดประสบกำรณ์กำรเล่นและกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เพื่อพัฒนำเด็ก
โดยองค์รวมอย่ำงสมดุลและต่อเนื่อง
2) เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอำศัยอยู่
3) จัดให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ โดยให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้
และพัฒนำกำรของเด็ก
4) จัดกำรประเมินพัฒนำกำรให้เป็นกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรจัดประสบกำรณ์ พร้อมทั้งนำผลกำรประเมินมำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง
5) ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก
9.2 แนวทางการจัดประสบการณ์
1) จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำรและกำรทำงำนของสมอง
ที่เหมำะสมกับอำยุ วุฒิภำวะ และระดับพัฒนำกำร เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
2) จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับแบบกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ
เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้ น ทดลอง และคิดแก้ปัญหำ
ด้วยตนเอง
3) จัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และ
สำระกำรเรียนรู้
4) จัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วำงแผน ตัดสินใจลงมือกระทำ และนำเสนอ
ควำมคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
5) จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในบรรยำกำศที่อบอุ่น มีควำมสุข และเรียนรู้กำรทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่ำง ๆ กัน
6) จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
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7) จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะกำรใช้ชีวิตประจำวัน
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีวินัย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
8) จัดประสบกำรณ์ทั้งในลักษณะที่มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและแผนที่เกิดขึ้น
ในสภำพจริง โดยไม่ได้คำดกำรณ์ไว้
9) จัดทำสำรนิทัศน์ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรำยบุคคล นำมำไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็กและกำรวิจัยในชั้นเรียน
10) จัดประสบกำรณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งกำรวำงแผน
กำรสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร
9.3 การจัดกิจกรรมประจาวัน
กิจ กรรมสำหรับ เด็ก อำยุ 3 – 6 ปี สำมำรถนำมำจัด เป็น กิจ กรรมประจำวัน ได้
หลำยรูปแบบเป็นกำรช่ว ยให้ผู้ส อนหรือผู้จัดประสบกำรณ์ทรำบว่ำ แต่ล ะวันจะทำกิจกรรมอะไร
เมื่อใด และอย่ำงไร ทั้งนี้กำรจัดกิจกรรมประจำวันสำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมใน
กำรนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒ นำกำรทุก ด้ำ น กำรจัด กิจ กรรมประจำวันมีห ลัก กำรจัด กิจ กรรมประจำวันและขอบข่ำ ยของ
กิจกรรมประจำวัน ดังนี้
9.3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจาวัน
1) กำหนดระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมำะสมกับวัย
ของเด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก เช่น
วัย 3 – 4 ปี มีควำมสนใจประมำณ 8 – 12 นำที
วัย 4 – 5 ปี มีควำมสนใจประมำณ 12 – 15 นำที
วัย 5 – 6 ปี มีควำมสนใจประมำณ 15 – 20 นำที
2) กิจกรรมที่ต้องใช้ควำมคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลำ
ต่อเนื่องนำนเกินกว่ำ 20 นำที
3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหำ คิดสร้ำงสรรค์ เช่น กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลำประมำณ 40 – 60
นำที
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4) กิจกรรมควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกิจกรรมในห้องและนอกห้อง
กิจ กรรมที่ใช้กล้ ำมเนื้ อใหญ่และกล้ ำมเนื้อเล็ ก กิจกรรมที่เป็นรำยบุคคล กลุ่ มย่อย และกลุ่ มใหญ่
กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์ เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้
กำลั ง จั ดให้ ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกำลั งกำยควรจัดสลั บกับกิจกรรมที่ไม่ต้อง
ออกกำลังมำกนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
9.3.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน
กำรเลือกกิจกรรมที่จะนำมำจัดในแต่ละวัน สำมำรถจัดได้ห ลำยรูปแบบ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้อง
คำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำน ดังต่อไปนี้
1) กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรง กำรทรงตัว
กำรยืดหยุ่น ควำมคล่องแคล่วในกำรใช้อวัยวะต่ำง ๆ และจังหวะกำรเคลื่อนไหวในกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลำงแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนำม ปีนป่ำยเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่ำงกำย
ตำมจังหวะดนตรี
2) กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อเล็ก เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อเล็ ก
กล้ำมเนื้อมือ – นิ้วมือ กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำได้อย่ำงคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมกำรศึกษำ ฝึกช่วยเหลือตนเองในกำรแต่งกำย หยิบจับช้อนส้อม และใช้
วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว
3) กำรพัฒนำอำรมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำร
ปลูกฝั งให้เด็กมีควำมรู้ สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีควำมเชื่อมั่น กล้ำแสดงออก มีวินัย รับผิ ดชอบ
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมำรยำท และปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและ
ศำสนำที่ นั บ ถื อ โดยจั ด กิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ผ่ ำ นกำรเล่ น ให้ เ ด็ ก ได้ มี โ อกำสตั ด สิ น ใจเลื อ ก ได้ รั บ กำร
ตอบสนองตำมควำมต้องกำร ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
4) กำรพัฒนำสังคมนิสัย เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี
แสดงออกอย่ำงเหมำะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือตนเองในกำรทำกิจวัตร
ประจำวัน มีนิสัยรักกำรทำงำน รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรำย
จำกคนแปลกหน้ำ ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่ำงสม่ำเสมอ รับประทำนอำหำร พักผ่อนนอนหลับ
ขับ ถ่ำย ท ำควำมสะอำดร่ ำงกำย เล่ น และทำงำนร่ว มกับ ผู้ อื่น ปฏิบั ติตำมกฎกติกำ ข้อ ตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเข้ำที่เมื่อเล่นหรือทำงำนเสร็จ
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5) กำรพัฒนำกำรคิด เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำ คิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ สืบเสำะหำควำมรู้ สนทนำ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เชิญวิทยำกร
มำพูดคุยกับเด็ก ศึกษำนอกสถำนที่ เล่นเกมกำรศึกษำ ฝึกแก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและ
สร้ำงชิ้นงำน และทำกิจกรรมทั้งเป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
6) กำรพัฒนำภำษำ เป็นกำรพัฒนำให้เด็กใช้ภำษำสื่อสำรถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ ที่เด็กมีประสบกำรณ์ โดยสำมำรถตั้งคำถำมในสิ่งที่
สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทำงภำษำให้มีควำมหลำกหลำยในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้
เด็ก ได้ก ล้ำ แสดงออกในกำรฟัง พู ด อ่ำ น เขีย น มีนิสัย รัก กำรอ่ำ น และบุค คลแวดล้อ มต้อ งเป็น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภ ำษำ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักกำรจัดกิจกรรมทำงภำษำที่เหมำะสมกับเด็ก
เป็นสำคัญ
7) กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกำรส่งเสริมให้
เด็กมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ได้ถ่ ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกและเห็นควำมสวยงำมของสิ่งต่ำง ๆ โดย
จัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและจังหวะตำมจินตนำกำร ประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ
อย่ำงอิสระ เล่นบทบำทสมมติ เล่นน้ำเล่นทรำย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้ำง
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ตอนที่ 2

ทักษะการคิด
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ทักษะการคิด
1. ความหมายของการคิด
ความหมายของการคิดได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้
กรมสามัญศึกษา (2543) ให้ความหมายว่าการคิด หมายถึง กระบวนการทางานของ
สมองที่ทาให้การรับร้้สิ่งรร้า่่าง มีความหมาย ดดยการรรับข้อม้ลใหม่ให้สอดคล้องกับข้อม้ลที่มีอย้่
แล้ว หรือรรับข้อม้ลรดิมให้รข้ากับสถานการณ์ใหม่ หรือสิ่งรร้าใหม่
สานักวิชาการและมา่รฐานการศึกษา (2550) สรุรว่าการคิดรร็นการทางานของสมอง
ในการจัดการข้อม้ลที่ได้รับให้อย้่ในร้รแบบรหมาะสม ดดยการแรรข้อม้ลข่าวสารที่ได้รับ ส้่ร้รแบบใหม่ที่
แ่ก่่างไรจากรดิม ซึ่งในขณะใช้ความคิด สมองจะนารอาข้อม้ล ความร้้ รระสบการณ์่่าง ที่มีอย้่มา
คิดร่วมกัน ดดยใช้รหุ่ผลผสมผสานกับอารมณ์ และความ่้องการ รพื่อนาไรส้่รร้าหมายที่ได้วางไว้ในสิ่ง
ที่รรารถนา รช่น ่อบสนอง่่อวั่ถุรระสงค์ในการ่อบคาถาม หรือการแก้รัญหา หรือช่วยนาไรส้่
รร้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่รราใช้ความคิด รราจะพยายามรลือกวิธีการและหาทางรลือก่่าง ที่น่าจะ
รร็นไรได้ ไม่ว่าจะรร็นการกระทาที่น่าจะรร็นไรได้ กรอบความรชื่อที่น่ารชื่อถือ หรือจุดมุ่งหมายที่น่าจะ
รลือก
รรียม ศรีทอง (2552) สรุรว่าการคิด หมายถึง การรรุงแ่่ง การรับร้้ ดดยการทางานของ
สมองและจิ่ใจ
รกรียงศักดิ์ รจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) ให้ความหมายไว้ว่าการคิด (Thinking) หมายถึง
การใช้พลังทางสมองของคนในการนารอาข้อม้ล ความร้้ รระสบการณ์่่าง ที่มีอย้่มาจัดวางอย่าง
รหมาะสมรพื่อให้ได้มาซึง่ ผลลัพธ์ รช่น การ่ัดสินใจรลือกสิ่งที่ดีที่สุด รร็น่้น
จากความหมายของงนักการศึกษาดังกล่าวสรุรได้ว่าการคิด (Thinking) หมายถึง
กระบวนการทางานของสมอง ในการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้รรากฏในจิ่ใจ ก่อให้รกิ ดแนวรฏิบั่ิ
สาหรับพฤ่ิกรรมทั้งภายในและภายนอก

2. ประเภทของการคิด
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รกรียงศักดิ์ รจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) ได้แบ่งมิ่ิของการคิดรร็น 10 มิ่ิ คือ
1) การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) คือ ความ่ั้งใจที่จะพิจารณา่ัดสิน
รรื่ องใดรรื่ องหนึ่ ง ดดยการไม่รห็ น คล้ อย่ามข้อรสนออย่างง่าย แ่่่ั้งคาถามท้าทาย หรือด่้แย้ ง
สมมุ่ิฐาน และข้อสมมุ่ิที่อย้่รบื้องหลัง และพยายามรริดแนวทางความคิด ออกส้่ทาง่่าง ที่แ่ก่่าง
จากข้อรสนอนั้น รพื่อให้สามารถได้คา่อบที่สมรหุ่สมผลมากกว่าข้อรสนอรดิม
2) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ การจาแนกแจกแจง
องค์รระกอบ่่าง ของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง หรือรรื่องใดรรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์รชิงรหุ่ผล ระหว่าง
องค์รระกอบรหล่านั้น รพื่อค้นหาสารหุ่ที่แท้จริงของสิ่งที่รกิดขึ้น
3) การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) คือ ความสามารถในการ
ดึงองค์รระกอบ่่าง มาผสมผสานรข้าด้วยกัน รพื่อให้ได้สิ่งใหม่่ามวั่ถุรระสงค์
4) การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) คือ การพิจารณา
รทียบรคียงความรหมือน และ/หรือ ความแ่ก่่างระหว่างสิ่งนั้น กับ สิ่งอื่น รพื่อให้รกิดความรข้าใจ
สามารถอธิบายรรื่องนั้นได้อย่างชัดรจน รพื่อรระดยชน์ในการคิด การแก้รัญหา หรือการหาทางรลือก
รรื่องใดรรื่องหนึ่ง
5) การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) คือ ความสามารถในการ
รระสานข้อม้ลทั้งหมดที่มีอย้่รกี่ยวกับรรื่อ งหนึ่งรรื่องใดได้อย่างไม่ขัดแย้ง แล้วนามาสร้างรร็นความคิด
รวบยอด หรือกรอบความคิดรกี่ยวกับรรื่องนั้น
6) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การขยายขอบรข่ความคิด
ออกไรจากกรอบความคิดรดิมที่มีอย้่ ส้่ความคิดใหม่ ที่ไม่รคยมีมาก่อนรพื่อค้นหาคา่อบที่ดีที่สุดให้กับ
รัญหาที่รกิดขึ้น
7) การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) คือ ความสามารถในการนาสิ่งที่
มีอย้่รดิม ไรรรับใช้รระดยชน์ในบริบทใหม่ได้อย่างรหมาะสม ดดยยังคงหลักการของสิ่งรดิมไว้ การคิด
รชิงรระยุก่์จะช่วยรพิ่มรระสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งที่มีอย้่รดิมในบริบทใหม่ได้อย่างรหมาะสม อีกทั้ง
ช่ว ยให้รราหลุ ดจากการรร็ น ทาสของรระสบการณ์ ทาสของการดารนินชีวิ่่ามความรคยชิน แ่่
รรับ่ัวให้รหมาะสมรข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ที่บริบทแวดล้อมรรลี่ยนไร
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8) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) คือ ความสามารถในการกาหนด
แนวทางที่ดีที่สุดภายใ่้รงื่อนไข ข้อจากัด่่าง รพื่อบรรลุรร้าหมายที่่้องการ การคิดรชิงกลยุทธ์ รร็น
การคิดที่จะนารราไรส้่ชัยชนะ่ามรร้าหมายที่่้องการดดยร้้วิธีร่รียมความพร้อมรพื่อรอาชนะอุรสรรคที่
อาจรกิดขึ้น รริ่มด้วยการคิดวางแผนอย่ างรัดกุมและรร็นขั้นรร็น่อน การวิรคราะห์รระรมินจุดอ่อนจุด
แข็งของ่นรองและฝ่ าย่รงข้าม การรระรมินความได้รรรียบรสี ยรรรียบจากสถานการณ์ที่รกิดขึ้น
รวมทั้งการคิดคาดการณ์อนาค่ที่อาจรกิดขึ้น อันจะนาไรส้่การกาหนดทางรลือกกลยุทธ์ที่มีดอกาส
รระสบผลสารร็จมากที่สุด่ามรร้า หมายที่วางไว้ ในทาง่รงกันข้ามหากรราไม่ร้วิธีคิดรชิงกลยุทธ์ รรา
ย่อม่กรร็นรหยื่อและพ่ายแพ้่่อผ้้ที่มีความรชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์มากกว่าอย่างง่ายดาย
9) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) คือ ความสามารถในการ
รชื่อมดยงแนวคิดหรือองค์รระกอบ่่าง ที่รกี่ยวข้องรข้าหาแกนหลักได้อย่างรหมาะสม รพื่ออธิบายหรือ
ให้รหุ่ผลสนับสนุนรรื่องใดรรื่องหนึ่ง รร็นการคิดบนพื้นฐานบนฐานความรข้าใจในสัจธรรมที่ว่า สิ่ง่่าง
นั้นไม่ได้อย้่อย่างดดดรดี่ยว ไม่รกี่ยวข้องกับสิ่งใด แ่่รชื่อมดยงกับสิ่ง่่าง มากกว่าหนึ่งสิ่งอย่างรร็น
รหุ่ผลสัมพันธ์กัน ทั้งรหุ่ผลที่รชื่อมกันดดย่รงและดดยอ้อม
10) การคิ ด เชิ ง อนาคต (Futuristic Thinking) คื อ ความสามารถในการ
คาดการณ์
สิ่งที่อาจรกิดขึ้นในอนาค่อย่างมีหลักรกณฑ์ที่รหมาะสม ช่วยให้รข้าใจภาพรัจจุบันและคาดการณ์ภาพ
อนาค่ได้ ช่ ว ยให้ ร ราขยายขอบรข่การมองชี วิ ่ ให้ ก ว้ า งออกไรจากกรอบที่ ร คยมองแ่่ ร พี ย ง
ชีวิ่รระจาวัน
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ชัยพร วิชชาวุธ (2525, อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2548) จาแนกการคิดออกรร็น 2 รระรภท คือ การคิดฟุ้ง กับการคิด่รึก่รอง
ประเภทที่ 1 การคิดฟุ้ง รกิดขึ้นได้ทุกขณะจิ่ ่รงข้ามกับการคิดที่่้องใส่ใจแน่วแน่
จาแนกได้ 3 รระรภท ดังนี้
1) การคิดรชื่อมดยง รรารชื่อมดยงความร้้สึกสัมผัส่่าง รข้ารร็นความคิด รชื่อมดยง
ความคิด่่าง รข้ารร็นความคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รมื่อรกิดการรชื่อมดยงความคิดแล้วในดอกาส่่อไรจาก
รกิดความคิดหนึ่งจะทาให้รกิดอีกความคิดหนึ่ง รกิด่ามมารชื่อมดยง่่อไรรรื่อย
2) การนึกฝัน การคิดฟุ้งของคนรรามิได้มีรพียงคิดรชื่อมดยงจากรรื่องหนึ่งไรส้่อีก
รรื่องหนึ่งรท่านั้น รรื่องที่รชื่อมดยงรข้าด้วยกันอาจรวมกันรร็นรรื่องราว รรียกว่าการนึกฝัน
3) การฝัน การฝันรร็นการคิดฟุ้งในขณะหลับ มีความสมจริงมาก บางครั้งฝันรร็น
รรื่องราว่ิด่่อกัน ในขณะฝันผ้้ฝันจะไม่ทราบว่ารร็นความฝัน
ประเภทที่ 2 การคิดตรึกตรอง ่รงข้ามกับการคิดฟุ้ง การคิด่รึก่รอง รร็นการคิด
ทบทวนรพื่อค้นหาคา่อบที่ดีที่สุด รร็ นการคิดที่่้องใส่ใจในสิ่งที่รร็นรัญหา การคิด่รึก่รองทาให้
มนุ ษ ย์ ่่ า งจากสั ่ ว์ สามารถร่รี ย มการรพื่ อ อนาค่ สามารถรระดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ่่ า ง สามารถรข้ า ใจ
ความหมายของสิ่ง่่าง และจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่สาคัญรระการหนึ่ง คือ การฝึกให้ผ้รรียน
สามารถคิด่รึก่รองอย่างถ้ก่้อง จาแนกรร็น 4 รระรภท ดังนี้
1) การอุรนัย หมายถึง การสรุรรร็นกฎรกณฑ์จากผลการสังรก่บางส่วนจาก่ัวอย่าง
รพียงบางส่วนรท่านั้น ซึ่งรราไม่อาจจะสังรก่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งรร้าได้ทั้งหมด การอุรนัย จึงรร็น
หลักการรรียนร้้ที่รร็นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ การรรียนร้้รงื่ อนไขผลกรรมรร็นอุรนัย การรรียนร้้ภาษาก็
รร็นทางอุรนัย กล่าวดดยสรุร การรรียนร้้่่าง ล้วนรร็นการอุรนัยทั้งสิ้น
2) การนิรนัย หมายถึง การคิดจากข้อความหนึ่งไรยังอีกข้อความหนึ่ง ่ามหลัก
รหุ่ผล รช่น ถ้า A ไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า B รราก็สามารถคิด่่อ่ามหลักรหุ่ ผลได้ว่า A รท่ากับ B
การนิรนัยยึดถือหลักรหุ่ผลรร็นสาคัญ หากข้อความแรกรร็นจริง ข้อความที่สรุรจากข้อความแรก
่ามหลักรหุ่ผลก็จะ่้องรร็นจริงด้วย ดดยไม่คานึงถึงว่าข้อความรหล่านี้สอดคล้องกับรระสบการณ์จริง
หรือไม่ นักรราชญ์่ั้งแ่่อริสด่ร่ิล ได้พยายามสร้างระรบียบวิธีคิดนิรนัยอย่างมีระบบ รพื่อให้การ
ให้รหุ่ผลรร็นไรอย่างถ้ก่้อง วิธีนิรนัยรหล่านี้รรียกกันรวม ว่า ่รรกวิทยา (Logic) ่รรกวิทยารร็นวิธี
คิดขั้นส้งสุดที่มนุษย์สามารถคิดได้
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3) การแก้รั ญหา รัญหารกิ ดขึ้นรมื่อ สภาพที่่้อ งการแ่ก่่างจากสภาพที่รร็ น
รัจจุบัน
ความแ่ก่่างนี้คือรัญหา การแก้รัญหาก็คือ การทาให้ความแ่ก่่างนี้หมดไร กระบวนการแก้รัญหา
ที่พบมากในชีวิ่รระจาวันคือ การลองผิดลองถ้ก ซึ่งธอร์นไดก์ (Thorndike) รชื่อว่ารร็นวิธีการพื้นฐาน
ของการแก้รัญหา นักจิ่วิทยาหลายคนรชื่อว่าการแก้รัญหา่้องอาศัยการคิดแก้ รัญหาของมนุษย์ มี 5
ขั้น่อน คือ ร้้ว่ามีรัญหา กาหนดให้ชัดรจนขึ้นว่ารัญหาคืออะไร รสนอวิธีแก้รัญหา คาดคะรน ผลที่
รกิดจากวิธีแก้รัญหาแ่่ละวิธี และการสังรก่หรือทดลองรพิ่มร่ิมรพื่อรลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
4) การ่ัดสินใจ มนุษย์รรา่้อง่ัดสินใจ่ลอดรวลาว่าจะกินอะไร วันนี้จะทาอะไร
การ่ัดสินใจบางอย่างง่ายและบางอย่างยาก ่้องลังรลรร็นรวลายาวนาน และอาจ่้องรรึกษาคนดน้น
คนนี้ก่อนที่จะ่ัดสินใจได้
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ทิศนา แขมณี (2547) ได้แบ่งรระรภทของการคิดรร็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1
ทักษะการคิด กลุ่มที่ 2 ลักษณะการคิด และกลุ่มที่ 3 กระบวนการคิด
กลุ่มที่ 1 ทักษะการคิดหรือทักษะการคิดพื้นฐาน รร็นการกระทาหรือพฤ่ิกรรม่้องใช้
ความคิด คา่่าง บ่งบอกพฤ่ิกรรมที่ไม่มีคาว่า “คิด” แ่่มีความหมายของการคิดอย้่ใน่ัว ซึ่งมี
ขั้น่อนการคิดไม่ซับซ้อนและรร็นทักษะพื้นฐานของการคิดขั้นส้ง แบ่งรร็น 2 รระรภท คือ
1) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน รระกอบด้วย 2 ทักษะ ดังนี้
(1) ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสารที่แสดงถึงความคิดของ
ผ้้อื่นรข้ามารพื่อรับร้้ ่ีความแล้วจดจา และรมื่อ่้องการที่ จะระลึกรพื่อนามารรียบรรียง และถ่ายทอด
ความคิด ของ่นให้แก่ผ้อื่น ดดยแรลความคิดในร้รของภาษา่่าง ทั้งที่รร็นข้อความ คาพ้ด ศิลระ
ดน่รี หรื อ คณิ ่ ศาส่ร์ ได้ แ ก่ การฟั ง การอ่ า น การรั บ ร้้ การจ า การใช้ ข้ อ ความ การแสดง
ความสามารถ การบรรยาย การอธิบาย การทาให้กระจ่าง การพ้ด การรขียน
(2) ทักษะการคิดที่รร็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไร หมายถึง ทักษะการคิดที่
จารร็น่้องใช้ในชีวิ่รระจาวัน ได้แก่ การสังรก่ การสารวจ การ่ั้งคาถาม การรก็บรวบรวมข้อม้ล
การระบุ การจาแนกแยกแยะ การจัดลาดับ การรรรียบรทียบ การจัดหมวดหม้่ การสรุรอ้างอิง การ
แรล การ่ีความ การรชื่อมดยง การขยายความ การให้รหุ่ผล การสรุรย่อ
2) ทักษะการคิดขั้นส้งหรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน หมายถึงทักษะการคิดที่มีขั้น่อน
หลายขั้น และ่้องอาศัยทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการคิดที่รร็นแกนหลาย ทักษะในแ่่ละ
ขั้น ได้แก่ การสรุรความ การให้คาจากัดความ การวิรคราะห์ การผสมผสานข้อม้ล การจัดระบบ
ความคิด การสร้างองค์ความร้้ใหม่ การกาหนดดครงสร้างองค์ความร้้ การแก้ไขรรับรรุงดครงสร้าง
ความร้้ ใหม่ การค้นหาแบบแผน การรระยุก่์ใช้ความร้้ การหาความรชื่อพื้นฐาน การคาดคะรน/
พยากรณ์ การ่ั้งสมม่ิฐาน การ่ั้งรกณฑ์ การพิส้จน์ความจริง
กลุ่มที่ 2 ลักษณะการคิดหรือการคิดขั้นกลาง รร็นคาที่บ่งบอกลักษณะของการคิด
มีลักษณะรร็นคาวิรศษณ์ ซึ่งมีขั้น่อนการคิดที่ซับซ้อนมากกว่ากลุ่มที่ 1 การคิดกลุ่มนี้รร็นพื้นฐานของ
การคิดระดับส้ง ลักษณะการคิดแ่่ละลักษณะ่้องอาศัยการคิดพื้นฐานมารระกอบในการคิด รพื่อ
ส่งรสริมการคิด และรร็นแนวทางสาหรับการพัฒนาการคิดของนักรรียน ได้รสนอลักษณะการคิด 10
รระการ คือ กล้าคิด (Risk taking) คิดคล่อง (Fluency) คิดกว้าง (Flexibility) คิดคัดแรลง
(Elaboration) คิดซับซ้อน (Complexity) คิดวางแผน (Planning) คิด่ัดสินใจ (Decision
making) รวมหัวคิด (Brainstorming)
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กลุ่มที่ 3 กระบวนการคิด หรือการคิดระดับสูง รร็นคาที่แสดงลักษณะการคิด และ
ครอบคลุมพฤ่ิกรรมหรือการกระทาหลายรระการสัมพันธ์ กัน่ามลาดับขั้น่อน มีความหมายถึง
กระบวนการในระดับที่ส้ง หรือมากกว่า ซับซ้อนกว่าลักษณะการคิด แ่่่้องอาศัยทักษะการคิดและ
ลักษณะการคิด รร็นพื้นฐานในการคิด กระบวนการคิดที่สาคัญ ได้แก่
1) กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
2) กระบวนการคิดแก้รัญหา (Problem solving)
3) กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

3. สมองกับการพัฒนาการคิด
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สมองแบ่งรร็น 2 ซีก คือซีกซ้ายและซีกขวา สมองทั้งซีกซ้ายและขวานอกจากจะควบคุม
การทางานของกล้ามรนื้อ และรับรระสาทสัมผัสความร้้สึกจากร่างกายด้าน่รงข้ามกันกับซีกสมอง
แล้ว ยังมีหน้าที่แ่ก่่างกันและมีกฎของการรรียนร้้ดังนี้ (สานักพัฒนานวั่กรรมการจัดการศึกษา,
2548)
สมองซีกซ้าย คิดอย่างมีรหุ่ผล สามัญสานึกที่รร็นระรบียบ จิ่สานึก การจัดระบบ ลาดับ
มองภาพแบบรจาะรายละรอีย ด ทางานช้า ทาได้ทีละอย่าง ควบคุมภาษา ่ัวรลข สัญลักษณ์ การ
แสดงออก การวิรคราะห์ ภาษาพ้ด ภาษารขียน
สมองซีกขวา คิดอย่างสร้างสรรค์ จิ่นาการ ผ่อนคลาย/ดน่รี จิ่ใ่้สานึก แรงจ้งใจที่
รกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด มองภาพแบบรวม ทาอะไรหลายอย่างได้ใ นรวลารดียวกัน ควบคุมความ
งาม ศิลระ
กฎรกณฑ์รกี่ยวกับการรรียนร้้ของสมอง สมองรร็นระบบที่มีความซับซ้อน และยืดหยุ่นได้
กล่าวคือ สมองมีความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้หลายอย่างในรวลารดียวกัน รช่น ควบคุมความคิด
อารมณ์ จิ่นาการ รวมถึงระบบสรีระของร่างกาย สมองรร็นมิ่ิทางสังคม (Social brain) กล่าวคือ
สมองจะมีการรรลี่ยนแรลงอย่าง่่อรนื่องในขณะที่มนุษย์มีรฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นสมองจึงรร็น
ส่วนหนึ่งของระบบสังคม การค้นหาความหมาย รร็นคุณสมบั่ิพื้นฐานของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์
จะมี ส่ ว นร่ ว มในการค้ น หาความหมายและ่ี ค วามหมายจากรระสบการณ์ ข อง่น่ลอดชี วิ ่
กระบวนการค้นหาความหมายรกิดขึ้นอย่างรร็นร้รแบบ ดดยที่ สมองจะทาหน้าที่บันทึกรระสบการณ์ที่
คุ้นรคย และสร้างร้รแบบสาหรับรระสบการณ์ที่ไม่คุ้นรคยอารมณ์มีส่วนสาคัญ่่อการสร้างร้รแบบ
วิธีการ และสิ่งที่มนุษย์รรียนร้้ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ อาทิ ความคาดหวังของสังคม ความรชื่อมั่น
และรห็นคุณค่าใน่นรอง ่ลอดถึงความ่้องการในการมีรฏิสัมพันธ์ทางสังคม รร็น่้น สมองจะทา
หน้าที่รับสร้างข้อม้ลที่รร็นส่วนย่อย และองค์รวมไรในขณะรดียวกัน กล่าวคือ สมองจะทาหน้าที่
รกี่ยวพันกับการคิด ่ามลาดับขั้น การแยกแยะสิ่ง่่าง รร็นส่วนย่อย และการคิดแบบองค์รวม การ
รรียนร้้ครอบคลุมทั้งกระบวนการที่ร้่ัว (Conscious) และไม่ร้่ัว (Unconscious) รสมอ การรรียนร้้
ส่วนใหญ่ของมนุษย์จึงรร็นกระบวนการที่ไม่ร้่ัว การรับร้้รระสบการณ์ที่รกิดขึ้น ่่ากว่าระดับความ
ร้้่ัวของรรา ข้อม้ลทั้งที่มีความหมายและไม่มีความหมายจะถ้กจัดลาดับ และรก็บสะสมไว้ในสมองใน
ร้รแบบที่แ่ก่่างกัน คือ การจัดลาดับ ใช้ในการรก็บข้อม้ลที่ไม่สัมพันธ์กับรระสบการณ์ที่มีอย้่รดิม
และการรก็บในร้รแบบของอั่ชีวรระวั่ิ ใช้สาหรับข้อม้ลที่มีความสัมพันธ์กับรระสบการณ์ที่มีอย้่รดิม
การรรียนร้้รร็นพัฒนาการ การรรียนร้้ที่ซับซ้อนได้รับการส่งรสริมดดยการท้าทาย ขณะรดียวกันก็ถ้ก
จากัดดดยอุร สรรค คือ รซลรระสาทในสมองจะสร้างจุดรชื่อม่่อในระดับส้ งสุดรมื่ออย้่ในสภาวะ
แวดล้อมที่รริดดอกาสให้ผ้รรียนลองผิดลองถ้ก สมองของมนุษย์มีการจัดระบบรร็นพิรศษ รฉพาะแ่่ละ
บุคคลซึง่ มีร้รแบบการรรียนร้้ และการคิดที่หลากหลายดดยขึ้นอย้่กับพันธุกรรมและวัฒนธรรม
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สมองกับการรรีย นร้้ สานักวิช าการและมา่รฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2550) ได้กล่าวถึงสมองกับการรรียนร้้ไว้ดังนี้
วัยอนุบาลที่ผ่านมาสมองรด็กด่รร็น 9 ใน 10 ของขนาดสมองผ้้ใหญ่ แ่่ร่างกายของรด็ก
กลับร่ิบด่ไรอย่างช้า รมื่อรทียบกับสมอง การที่สมองของรด็กด่รวดรร็วยิ่งกว่าส่วนใด ของร่างกาย
ก็รนื่องมาจากการขยาย่ัวด้านจานวนและขนาดของรลายรระสาทรดนไดร่์ ซึ่งอย้่ในระหว่ างรซลล์
สมองในส่ ว น่่ า ง ของสมองรด็ ก และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง รนื่ อ งมาจากการรพิ่ ม ขึ้ น จากกระบวนการ
Myelination ที่รลาย รดนไดร่์ นั้นคือ ซินแนรส์ (Synapse) หรือจุดรชื่อม่่อระหว่างรซลล์สมอง
่่าง การรพิ่มขึ้น ของจานวนจุ ดรชื่อม่่อ และความรร็วในการรชื่อม่่อ ซึ่งรกิดจากการมี ไมยาลิ น
(Myelin) ห่อหุ้มรส้นรระสาทสมองนั้น ทาให้รกิดวงจรข้อม้ล (networks) ขึ้นจานวนมาก วงจรข้อม้ล
รหล่านี้ก็คือ การทางานของสมองในการรชื่อมดยงสัมพันธ์ระหว่างข้อม้ล่่าง การรชื่อมดยงสัมพันธ์
ระหว่างข้อม้ลรหล่านี้ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “input” จากสิ่งแวดล้อม พัฒนาขึ้นรร็น
จิน่นาการและมดนภาพแห่งความรข้าใจดลกรอบ่ัว รวมทั้งความรข้าใจสิ่งที่รรียกว่า “ภาษา” ด้วยจุด
รชื่อม่่อ (synapse) จานวนมากมายในสมองมีพอทาให้รด็กสามารถรรียนภาษา่่าง ได้ทั่วดลกและ
นี่รองคือที่มาของรหุ่ผล ที่ควรสอนภาษาไทยให้แก่รด็ก่ั้งแ่่ยังรล็ก นักวิทยาศาส่ร์ด้านสมองมุ่งความ
สนใจรรื่อง emotional brain คาว่า emotion แรลว่า อารมณ์ หมายความว่า สมองจะทางานส้งสุด
รมื่ออารมณ์รับร้้ ถ้ากระุ่้นสมองน้อย อารมณ์ก็ไม่รับร้้ สมองจะหลั่งสารรคมีจานวนมาก่่อ่้านการ
รรียนร้้ รช่น ถ้าคิดว่าไม่ชอบภาษาไทย สมองก็จะไม่ รับร้้ รราอาจจะรรับวิธีการได้แ่่ไม่ใช่ทั้งหมด
รพราะความสารร็จของผ้้รรียนจะรกิดขึ้นรมื่อการรับร้้ทางอารมณ์รกิดขึ้นส้งสุด ซึ่ง่ามทฤษฎี brain
based จะพัฒนาส้งกว่านี้ คือรมื่อผ้้รรียนพบหนังสือที่รขาสนใจ รขาก็จะอ่านด้วยความ่ื่นร่้น หรือถ้า
ฟังคร้รล่านิทาน รมื่อรล่าจบผ้้รรียนจะมีความสุข และหลังจากมีความสุขแล้วก็สามารถรชื่อมดยงไรส้่การ
แยกแยะ่่อยอดความร้้ได้ รช่น รด็กอนุบาลแ่่ละคนจะร้้คาศัพท์ พื้นฐานที่รรียนร้้มาจากครอบครัวแล้ว
รระมาณ 6,000 คา นักภาษาศาส่ร์หรือนักการศึกษาทางภาษา่ั้งรร้าหมายว่าสมองของรด็กระดับนี้
รมื่อรรียนภายในชั้นรระถมศึกษารีที่ 3 จะรรียนร้้คาพื้นฐานได้ 1,000 คา แ่่รมื่อใช้วิธีการสอนให้
รรียนร้้ด้วยอารมณ์ (emotion) แล้ว จะรรียนร้้คาได้ถึง 100,000 คา การที่กาหนดไว้ 1,000 คา รพราะ
่้องการ ความแ่กฉาน ผ้้อ่านอาจไม่รข้าใจ อาจคิดว่ารมื่อรรียนหนังสือรล่มนี้จนจบแล้ว จะรรียนร้้ได้แ่่
คาพื้นฐานรท่านั้น แ่่ในความรร็นจริง สมองอาจจะรรียนร้้คาในหนังสือการ์่้น หรือสื่อ Video ซึ่ง
รัจจุบันมีรรื่องราว่่าง มากมายรกิดขึ้นในดลก ที่ไม่สามารถนามาบรรจุในหนังสือได้หมดทาให้รนื้อหา
ในหนังสือน้อยรกินไร รด็กจึงรกิดความรบื่อหน่าย
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พระราชบั ญ ญั ่ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชา่ิ พ.ศ. 2542 มา่รา 24 ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า การจั ด
กระบวนการรรี ย นร้้ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ ร กี่ ย วข้ อ งด ารนิ น การ ดั ง ่่ อ ไรนี้ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549)
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การรผชิญสถานการณ์ และรระยุก่์ความร้้มาใช้รพื่อ
ร้องกันและแก้ไขรัญหา ดังนั้น การจัดกระบวนการรรียนร้้จึงจารร็น่้องรน้นให้ผ้รรียนได้รรียนร้้ด้วย
สมอง ด้วยกาย และด้วยใจ รพื่อให้ผ้รรียนรร็นผ้้สร้างความร้้ ผ่านกระบวนการคิดด้วย่นรอง ดดยให้มี
การรชื่อมดยงกับธรรมชา่ิ จิน่นาการ ความงาม รัญญา และฐานความจริง ผ้้รรียนที่พึงรรารถนาใน
อนาค่ ควรรร็นผ้้รรียนที่มีทักษะการคิดระดับส้ง ทั้งนี้รพราะทักษะการคิดรร็นหัวใจในการรรียนร้้ ช่วย
ให้ผ้รรียนได้รข้าถึงความร้้และความสามารถที่จะนาความร้้ไรรระยุก่์ใช้ในการดารงชีวิ่ได้ การรล้กฝัง
หรือการพัฒนาการคิด ่้องริรริ่ม่ั้งแ่่ผ้รรียนรข้าส้่สถานศึกษา รพราะผ้้รรียนมีธรรมชา่ิของการอยากร้้
อยากรห็นส้งอย้่แล้ว ถ้าผ้้รรียนได้รับการกระุ่้นส่งรสริม่ั้งแ่่รริ่ม่้นก็จะรร็นการช่วยพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดที่มีอย้่ใน่ัว ให้ก้าวหน้าถึงขีดส้งสุด ซึ่งรร็นรร้าหมายของการพัฒนาความสามารถในการคิด
ที่่้องการให้รกิดขึ้นใน่ัวผ้้รรียน
กระบวนการคิ ด รร็ น การคิ ด ที่ ่้ อ งด ารนิ น ไร่ามล าดั บ ขั้ น ่อน ที่ จ ะช่ ว ยให้ ร ระสบ
ความส ารร็ จ ่ามจุ ดมุ่งหมายของการคิดนั้น กระบวนการคิดมีองค์รระกอบที่ส าคัญ 3 ส่ ว น คือ
จุดมุ่งหมายของกระบวนการ ลาดับขั้น่อน และการรฏิบั่ิ ่ามขั้น่อน กระบวนการคิดที่ใช้กันใน
รัจจุบันมีหลายกระบวนการ อาทิ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดแก้รัญหา
กระบวนการคิดริรริ่มสร้างสรรค์ ฯลฯ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548)

4. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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Center for Critical Thinking (1996. อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2548) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กับการแก้รัญหา (Problem
solving) คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณรร็นทักษะสาคัญของการแก้รัญหา (Critical thinking is a
major tool in problem solving) และการแก้รัญหาส่วนใหญ่่้องใช้วิจารณญาณ (The problem
solving is a major use of critical thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณรร็นการคิดอย่างมีรหุ่ผล
ซึ่งองค์รระกอบของการคิดอย่างมีรหุ่ผล รระกอบด้วย 7 รระการ คือ
1) จุดหมาย คือรร้าหมายหรือวั่ถุรระสงค์ของการคิด คือคิดรพื่อหาแนวทางแก้รัญหา
หรือคิดรพื่อหาความร้้
2) รระรด็นคาถาม คือ รัญหาหรือคาถามที่่้องการร้้ ผ้้คิดสามารถระบุคาถามของ
รัญหา่่าง รวมทั้งระบุรัญหาสาคัญที่่้องการแก้ไขหรือคาถามสาคัญที่่้องการร้้
3) สารสนรทศ คือ ข้อม้ล ข้อความร้้่่าง รพื่อใช้รระกอบการคิด ข้อม้ล่่าง ที่
ได้มาควรมีความกว้าง
4) ข้อม้ลรชิงรระจักษ์ คือ ข้อม้ลที่ได้มานั้น่้องรชื่อถือได้ มีความชัดรจน ถ้ก่้อง
และมีความรพียงพอ่่อการใช้รร็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีรหุ่ผล
5) แนวคิดอย่างมีรหุ่ผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีอาจรวมถึง กฎ ทฤษฏี หลักการ
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความจารร็น สาหรับการคิดอย่างมีรหุ่ผล และแนวคิดที่ได้มานั้น ่้องมีความ
รกี่ยวข้องกับรัญหา หรือคาถามที่่้องการหาคา่อบ และ่้องรร็นแนวคิดที่ถ้ก่้องด้วย
6) ข้อสันนิษฐาน รร็นองค์รระกอบสาคัญของทักษะการคิดอย่างมีรหุ่ผล รพราะผ้้คิด่้อง
มีความสามารถในการ่ั้งข้อสันนิษฐาน ให้มีความชัดรจน สามารถ่ัดสินได้ รพื่อรระดยชน์ในการหา
ข้อม้ลมาใช้ในการคิดอย่างมีรหุ่ผล
7) การนาไรใช้และผลที่่ามมา รร็นองค์รระกอบสาคัญของการคิดอย่างมีรหุ่ผล ซึ่งผ้้คิด
่้องคานึ งถึงผลกระทบ คือ่้องมีความคิดไกล มองรห็นถึงผลที่่ามมา รวมการนาไรใช้ได้ห รือไม่
รพียงใด
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ร้รแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของรอนนิส (1985. อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2548) กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คื อ การคิ ด พิ จ ารณาไ่ร่ ่ รองอย่ า งมี ร หุ่ ผ ล ที่ มุ่ ง รพื่ อ การ
่ัดสิ น ใจว่าสิ่ งใดควรรชื่อ หรื อสิ่งใดควรทา ช่ว ยการ่ัดสิ นใจในสภาพการณ์่่าง การคิดอย่างมี
วิจารณญาณรระกอบด้วย ลักษณะของผ้้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะความสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
1) ลักษณะของผ้้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ รร็นผ้้มีใจกว้าง คือยอมรับฟัง และ
พิจารณาความคิดรห็นของผ้้อื่น ไม่ยึดมั่นถือมั่นความคิดรห็นของ่นรร็นหลัก และ่ัดสินใจด้วยข้อม้ล
รระกอบรพียงพอมีความไว่่อความร้้สึกของผ้้อื่น รข้าใจผ้้อื่น รรลี่ยนความคิดรห็นที่่นมีอย้่ได้ ถ้ามี
ข้อม้ลที่มีรหุ่ผลมากกว่า กระ่ือรือร้นในการค้นหาข้อม้ลและความร้้ รร็นผ้้มีรหุ่ผล
2) ทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรรระกอบด้วยความสามารถในการ
กาหนดหรือระบุรระรด็นคาถาม หรือรัญหา คิดวิรคราะห์ข้อด่้แย้ง ดดยระบุข้อม้ลที่มีรหุ่ผล ระบุ
ความรหมือนและความแ่ก่่างของความคิดและสรุรได้ สามารถถามด้วยคาถามที่ท้าทาย และการ
่อบคาถามได้อย่างชัดรจน รช่น รพราะรหุ่ใด รระรด็นสาคัญคืออะไร ข้อความที่กาหนดนี้หมายความ
ถึงอะไร สามารถพิจารณาความรชื่อถือของแหล่งข้อม้ล สามารถสังรก่และ่ัดสินผลข้อม้ล สามารถ
นิรนัยและ่ัดสินผลการนิรนัย คือสามารถนาหลักการใหญ่ไรแ่กรร็นหลักย่อย ได้ หรือนาหลักการ
ไรรระยุก่์ใช้ในสถานการณ์่่าง ได้ สามารถอุรนัยและ่ัดสินผลการอุรนัย คือในการสรุรอ้างอิงไร
ยังกลุ่มรระชากรนั้น กลุ่ ม่ัวอย่าง่้องรร็น่ัวแทนรระชากร และก่อนที่จะมีการอุรนัยนั้น่้องมีการ
รก็บ รวบรวมข้อ ม้ล อย่ างถ้ ก่้ อง ่ามแผนที่ กาหนด และมีข้ อม้ ล รพีย งพอ่่อ การสรุร แบบอุ รนั ย
สามารถ่ัดสินคุณค่าได้ สามารถให้ความหมายคา่่าง ได้ สามารถระบุข้อสันนิษฐานได้ สามารถ
่ัดสินใจรพื่อนาไรรฏิบั่ิได้ และรฏิสัมพันธ์กับผ้้อื่นได้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) กล่าวถึงลักษณะของผ้้รรียนที่มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้
1) ่รวจสอบ
2) ทาให้กระจ่าง
3) จัดระบบ
4) ให้รหุ่ผล
5) วิรคราะห์
6) ่ั้งสมมุ่ิฐาน
7) ทานาย
8) รระรมิน
9) สังรคราะห์

5. กระบวนการคิดแก้ปัญหา
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รดรสรซลและรมย์ฮิว (1957. อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2548) กล่าวถึงกระบวนการคิดแก้รัญหาไว้ ดังนี้
1) การ่ระหนักถึงความรร็นไรของรัญหา ได้แก่ การล่วงร้้ถึงรงื่อนไข่่าง ที่มี
ความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์ การร้้ถึงความขัดแย้งและรรื่องราวที่สาคัญในสภาพการณ์ การระบุ
จุดรชื่อม่่อที่ขาดหายไรของชุดรหุ่การณ์ หรือความคิด และการร้้ถึงสภาพรัญหาที่ยังไม่มีคา่อบ
2) การนิยามรัญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชา่ิของรัญหา ความรข้าใจถึงสิ่งที่รกี่ยวข้อง
และจ ารร็ น ในการแก้ รั ญหา นิ ย ามองค์ รระกอบของรัญหา ซึ่ งมีค วามยุ่งยากและรร็นนามธรรม
ให้รร็นร้รธรรม จาแนกแยกแยะองค์รระกอบของรัญหาที่มีความซับซ้อนออกรร็นส่วนรระกอบที่
สามารถ จัดกระทาได้ ระบุองค์รระกอบที่สาคัญของรัญหา จัดองค์รระกอบของรัญหาให้รร็นลาดับ
ขั้น่อน
3) การรลือกข้อม้ลที่รกี่ยวข้องกับการหาคา่อบของรัญหา คือการ่ัดสินใจว่าข้อม้ลใดมี
ความจ ารร็น ่่อการแก้รั ญหา การจาแนกแหล่ งข้อม้ลที่มีความรพียงพอและรชื่อได้ ่ลอดจนการ
จัดระบบระรบียบของข้อม้ล
4) การระบุข้อ่กลงรบื้อง่้น รระกอบด้วย การระบุข้อ่กลงรบื้อง่้น ที่ผ้อ้างรหุ่ผลไม่ได้
กล่าวไว้ การระบุข้อ่กลงรบื้อง่้นที่คัดค้านการอ้างรหุ่ผล และการระบุข้อ่กลงรบื้อง่้นที่ไม่รกี่ยวข้อง
กับการอ้าง
5) การกาหนดและรลือกสมมุ่ิฐาน รระกอบด้วย การค้นหา การชี้แนะ่่อคา่อบรัญหา
การกาหนดสมมุ่ิฐาน่่าง ดดยอาศัยข้อม้ลและข้อ่กลงรบื้อง่้น การรลือกสมมุ่ิฐานที่มีความรร็นไร
ได้มากที่สุด มาพิจารณารร็นอันดับแรก การ่รวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมุ่ิฐานกับข้อม้ล
และข้อ่กลงรบื้อง่้น การกาหนดสมมุ่ิฐานที่รกี่ยวข้องกับข้อม้ลที่ยังไม่ทราบและรร็นข้อม้ลที่จารร็น
6) การสรุรอย่างสมรหุ่ผล และการ่ัดสินความสมรหุ่ผล รระกอบด้วย
(1) การลงสรุรอย่างสมรหุ่สมผล ดดยอาศัยข้อ่กลงรบื้อง่้น สมมุ่ิฐาน และข้อม้ลที่
รกี่ยวข้อง ได้แก่ การระบุความสัมพันธ์ระหว่างคากับรระพจน์ การระบุถึงรงื่อนไขที่จารร็นและรงื่อนไข
ที่รพียงพอ การระบุความสัมพันธ์รชิงรหุ่ผล และกาหนดข้อสรุร
(2) การพิจารณา่ัดสินความสมรหุ่สมผลของกระบวนการที่นาไรส้่ข้อสรุร ได้แก่
การจาแนกการสรุรที่สมรหุ่สมผลจากการสรุรที่อาศัยค่านิยม ความพึงพอใจ และความลารอียง การ
จาแนกระหว่างการคิดหารหุ่ผลที่มีข้อสรุรได้แน่นอนกับการคิดหารหุ่ผลที่ไม่สามารถหาข้อสรุรที่รร็น
ข้อยุ่ิได้
(3) การรระรมินข้อสรุรดดยอาศัยรกณฑ์การรระยุก่์ใช้ ได้แก่ การระบุรงื่อนไขที่
จารร็น่่อการพิส้จน์ข้อสรุร การร้้ถึงรงื่อนไขที่ทาให้ข้อสรุรไม่สามารถนาไรรฏิบั่ิได้ และการ่ัดสิน
ความรพียงพอของข้อสรุรในลักษณะที่รร็นคา่อบของรัญหา
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) กล่าวถึงกระบวนการคิด
แก้รัญหาว่ารร็นความพยายามที่จะไรให้ถึงรร้าหมาย ดดยดารนินการอย่างรร็นระรบียบไม่สับสน และ
สามารถแก้รัญหาอย่างได้ผล มีขั้น่อน ดังนี้
1) ระบุรัญหา
2) วิรคราะห์สารหุ่ของรัญหา
3) แสวงหาทางแก้รัญหาหลาย ทาง รลือกทางแก้รัญหาที่ดีที่สุด
4) ลงมือดารนินการแก้รัญหา่ามวิธีการที่รลือกไว้
5) รวบรวมข้อม้ลและรระรมินผล

6. กระบวนการคิดสร้างสรรค์
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) กล่าวว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์
รร็นกระบวนการขยายขอบรข่ความคิดที่มีอย้่รดิมส้่ความคิดที่แรลกใหม่ ที่ไม่รคยมีมาก่อน รพื่อหา
คา่อบที่ดีที่สุด มีขั้น่อน ดังนี้
1) กาหนดรัญหาและวั่ถุรระสงค์ของรัญหาที่่้องการแก้ไข
2) แสวงหาแนวคิดใหม่
3) รระรมินและคัดรลือกแนวคิด
4) สร้างสรรค์ผลงาน่ามแนวคิดที่รลือก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) กล่าวถึงลักษณะของผ้้รรียนที่มีการ
คิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1) สร้างแนวความคิดใหม่
2) แสวงหาทางรลือกอย่างหลากหลาย
3) พลิกแพลงรรับรข้าหาแนวทาง
4) สารวจทางรลือกที่รหมาะสม
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ใบกิจกรรม
แนวการตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน
ชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และทักษะการคิด
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ใบกิจกรรมที่ 1
แนวการตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน
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ใบกิจกรรมที่ 1
ชุดฝึกอบรมครูเล่มที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิดของนักเรียน
ชื่อ-สกุล ................................................................ โรงเรียน ......................................................

คาชี้แจง

จงอธิบายความหมายของคาหรือข้อความหรือประโยค ที่กาหนดในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต่อไปนี้พอเข้าใจ
( ข้อละ 1 คะแนน รวม10 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. พัฒนาการของเด็ก หมายถึง ......................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ตัวบ่งชี้ หมายถึง
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. สาระการเรียนรู้ หมายถึง
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. ประสบการณ์สาคัญ หมายถึง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. ประสบการณ์สาคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
7.1 ..............................................................................................................................................
7.2 ...............................................................................................................................................
7.3 ...............................................................................................................................................
7.4 ...............................................................................................................................................
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-28. สาระที่ควรเรียนรู้ หมายถึง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
9.1 ...............................................................................................................................................
9.2 ...............................................................................................................................................
9.3 ...............................................................................................................................................
9.4 ...............................................................................................................................................
10. กิจกรรมประจาวัน หมายถึง .....................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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แนวการตอบใบกิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง

จงอธิบายความหมายของคา หรือข้อความ หรือประโยค
ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต่อไปนี้พอเข้าใจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. พัฒนาการของเด็ก หมายถึง....... พฤติกรรมที่เป็นความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของเด็กแต่ละอายุ…….
2. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง.......... คุณลักษณะสาคัญโดยรวมของเด็ก
ในแต่ละช่วงอายุของเด็กทุกคน ที่ถือเป็นมาตรฐานกลาง
3. ตัวบ่งชี้ หมายถึง.......... เป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง..........พฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด
บนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อนาไปใช้
ในการกาหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก
5. สาระการเรียนรู้ หมายถึง สื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กาหนด ประกอบด้วย
ประสบการณ์สาคัญและสาระที่ควรเรียนรู้
6. ประสบการณ์สาคัญ หมายถึง แนวทางสาหรับผู้สอนนาไปใช้ในการออกแบบ
การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุม
ทุกด้าน
7. ประสบการณ์สาคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
7.1 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
7.2 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
7.3 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
7.4 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
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8. สาระที่ควรเรียนรู้ หมายถึง เรื่องราวรอบตัวเด็กที่นามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็ก
เกิดแนวคิดหลังจากนาสาระที่ควรเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่
กาหนดไว้
9. สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
9.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
9.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
9.3 ธรรมชาติรอบตัว
9.4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
10. กิจกรรมประจาวัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้กับ เด็กในแต่ละวันเพื่อให้ครอบคลุม
พัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใบกิจกรรมที่ 1 เล่มที่ 1 เกมการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับคะแนน
0
.5
1
หมายเหตุ

รายการประเมิน
- ไม่ตอบ
- ตอบผิดไม่ตรงประเด็นคาถาม
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
แต่ไม่ครบจานวนข้อที่กาหนด
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
ครบจานวนข้อที่กาหนด

1. ข้อละ 1 คะแนน
2. การตรวจให้คะแนนสามารถยืดหยุ่นได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยากร
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ใบกิจกรรมที่ 2
แนวการตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน
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ใบกิจกรรมที่ 2
ชุดฝึกอบรมครูเล่มที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิดของนักเรียน

........................................................
ชื่อ-สกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................

คาชี้แจง

จงอธิบายความหมายของคา หรือข้อความ หรือประโยค
ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต่อไปนี้พอเข้าใจ
( ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. การสร้างรอยเชื่อมต่อ หมายถึง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. บทบาทสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
2.1 ...................................................................... .........................................................................
........................................................................................................................................................
2.2 ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. บทบาทสาคัญของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
3.1 ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.2 ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. บทบาทสาคัญของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
4.1 ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4.2 ........................................................................... ....................................................................
........................................................................................................................................................
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-25. บทบาทสาคัญของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
5.1 ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5.2 ...................................................................... .........................................................................
........................................................................................................................................................
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แนวการตอบใบกิจกรรมที่ 2
คาชี้แจง

จงอธิบายความหมายของคา หรือข้อความ หรือประโยค
ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต่อไปนี้พอเข้าใจ
(ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
1. การสร้างรอยเชื่อมต่อ หมายถึง .......... การจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยในช่วง
ปลายภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้เด็กเข้าใจ ได้เตรียมความพร้อม สามารถปรับตัวรับความ
เปลี่ยนแปลง
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ....
2. บทบาทสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
2.1 จัดประชุมครูผู้สอนปฐมวัยและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจ
รอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับ
2.2 จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งสองระดับมาให้ครูผู้สอนได้ศึกษา

หมายเหตุ

หรือข้ออื่น ๆ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูผู้สอนทั้งสองระดับได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2) จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ
3) จัดกิจกรรมให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้เข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ

3. บทบาทสาคัญของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
3.1 จัดทาข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.2 พูดคุยกับเด็กเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ

หรือข้ออื่น ๆ ดังนี้
1) จัดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักกับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2) จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับการสร้างรอยเชื่อมต่อในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

-2-
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4. บทบาทสาคัญของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
4.1 จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีโอกาสได้สร้างความคุ้นเคยกับครูผู้สอน
และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน
4.2 จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย เพื่อช่วยในการปรับตัวและเรียนรู้

หมายเหตุ

หรือข้ออื่น ๆ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กในการสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติตน
2) จัดกิจกรรมช่วยเหลือ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน

5. บทบาทสาคัญของพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างรอยเชื่อมต่อ ที่สาคัญเช่น
(ระบุเพียง 2 ข้อ เท่านั้น)
5.1 ศึกษาและทาความเข้าใจหลักสูตรทั้งสองระดับ
5.2 จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก

หมายเหตุ

หรือข้ออื่น ๆ ดังนี้
1) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด
2) จัดเวลาในการทากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กาลังใจ
3) ร่วมกับครูผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อช่วยให้บุตรหลานของตน
ปรับตัวได้ดีขึ้น
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใบกิจกรรมที่ 2 เล่มที่ 1 เกมการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับคะแนน
0
.5
1
หมายเหตุ

รายการประเมิน
- ไม่ตอบ
- ตอบผิดไม่ตรงประเด็นคาถาม
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
แต่ไม่ครบจานวนข้อที่กาหนด
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
ครบจานวนข้อที่กาหนด

1. ข้อละ 1 คะแนน
2. การตรวจให้คะแนนสามารถยืดหยุ่นได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยากร
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ใบกิจกรรมที่ 3
แนวการตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน
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ใบกิจกรรมที่ 3
ชุดฝึกอบรมครูเล่มที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิดของนักเรียน
ชื่อ-สกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................

คาชี้แจง

จงตอบคาถาม จงเติมข้อความ ต่อไปนี้พอเข้าใจ (6 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. การคิด หมายถึง ( 1 คะแนน) .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. จงยกตัวอย่างพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่เป็นสภาพที่พึงประสงค์หรือทักษะการคิด
ของเด็กอายุ 5-6 ปี ตามมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาอย่างน้อย 6 ทักษะ
(3 คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. จงยกตัวอย่างประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านการคิดที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ และด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ที่สามารถนาเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนนาไปใช้ในการจัดประสบการณ์
ให้เด็กได้เรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติ ของเด็กอายุ 5-6 ปี มาจานวนอย่างน้อย 4 ข้อ
(2 คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
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แนวการตอบใบกิจกรรมที่ 3
ชื่อ-สกุล ................................................................ โรงเรียน ..........................................................

คาชี้แจง

จงตอบคาถาม จงเติมข้อความ ต่อไปนี้พอเข้าใจ (6 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. การคิด หมายถึง (1 คะแนน)
หมายถึง กระบวนการทางานของสมองที่ทาให้การรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ ให้มีความหมาย
หรือ
หมายถึง การทางานของสมองในการจัดการข้อมูลที่ได้รับให้อ ยู่ในรูปแบบเหมาะสม โดย
การแปรข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ สู่รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
หรือ
หมายถึง การใช้พลังทางสมองของคนในการนาเอาข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่
มาจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์
หรือ
หมายถึง กระบวนการทางานของสมอง ในการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้ปรากฏในจิตใจ
ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติสาหรับพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก
2. จงยกตัวอย่างพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่เป็นสภาพที่พึงประสงค์หรือทักษะการคิด
ของเด็กอายุ 5-6 ปี ตามมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาอย่างน้อย 6 ทักษะ
(3 คะแนน)
2.1 บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
2.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป
2.3 จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์
2.4 เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลาดับ
2.5 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง
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2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

-2คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา
สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่

3. จงยกตัวอย่างประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านการคิดที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ และด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่สามารถนาเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนนาไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติ ของเด็กอายุ 5-6 ปี
มาจานวนอย่างน้อย 4 ข้อ (2 คะแนน)
3.1 ให้นักเรียนสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม
3.2 ให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
3.3 ให้นักเรียนบอกและแสดงตาแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่าง ๆ
ด้วยการกระทา ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
3.4 ให้นักเรียนเล่นกับสื่อต่าง ๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก
ทรงกรวย
3.5 การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง
3.6 ให้นักเรียนต่อของชิ้นเล็กเติมในชั้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
3.7 ให้นักเรียนต่อเติม และการสร้างแบบรูป
3.8 ให้นักเรียนนับและแสดงจานวนของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3.9 ให้นักเรียนเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนของสิ่งต่าง ๆ
3.10 ให้นักเรียนรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ
3.11 ให้นักเรียนบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่าง ๆ
3.12 ให้นักเรียนชั่ง ตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
3.13 ให้นักเรียนจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
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3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

-3ให้นักเรียนบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
ให้นักเรียนใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
ให้นักเรียนอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทา
ให้นักเรียนคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ให้นักเรียนตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
ให้นักเรียนรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน
ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใบกิจกรรมที่ 3 เล่มที่ 1 เกมการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับคะแนน
0
1
1
2
3
หมายเหตุ

รายการประเมิน
- ไม่ตอบ
- ตอบผิดไม่ตรงประเด็นคาถาม
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ (ข้อ 1)
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
แต่ไม่ครบจานวนข้อที่กาหนด (ข้อ 2 หรือข้อ 3)
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
ครบจานวนข้อที่กาหนด (ข้อ 2)
- ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็นคาถาม อ่านเข้าใจ
ครบจานวนข้อที่กาหนด (ข้อ 3)

การตรวจให้คะแนนสามารถยืดหยุ่นได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยากร
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แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ
ท้ายชุดฝึกอบรม
เล่มที่ 1
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แบบทดสอบท้ายชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิด
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
………………………………………………….………
คาชี้แจง

1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง
3. ให้กากบาท (x) ในข้อตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
แบ่งออกเป็นกี่มาตรฐาน
ก. 12 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้
ข. 13 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้
ค. 14 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้
ง. 15 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้
2. ข้อใดคือหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ก. การให้ความรู้กับพ่อแม่เด็กเท่านั้นเพราะพ่อแม่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด
ข. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
ค. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ง. การพัฒนาเด็กผ่านการเล่นควบคู่กับสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ข้อใดคือสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะร่างกายแข็งแรง
ก. เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์
ข. น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ค. มีภูมิต้านทางโรค ไม่ป่วยบ่อย ขับถ่ายเป็นเวลา
ง. เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วสมวัย
4. ข้อใดไม่ใช่สาระที่ควรเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี
ที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ก. ธรรมชาติรอบตัว
ข. สัตว์ต่างๆ รอบตัวเด็ก
ค. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ง. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
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5.

6.

7.

8.

9.

-2ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเด็กสามารถใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กันในเด็ก
ก. รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้
ข. ระบายสีตามแบบได้อย่างสวยงาม
ค. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
ง. ใช้กรรไกรตัดกระดาษในแนวเส้นตรงและโค้งได้
กิจกรรมใดที่สามารถพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยได้มากที่สุด
ก. กิจกรรมเสรี
ข. กิจกรรมสร้างสรรค์
ค. กิจกรรมเกมการศึกษา
ง. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ใครเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับ ป.1
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย และครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1 และพ่อแม่ผู้ปกครอง
ง. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 1
และพ่อแม่ผู้ปกครอง
ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเด็กมีพัฒนาการและความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้
ก. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ข. การจาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
ค. การเรียงลาดับเหตุการณ์
ง. ถูกทุกข้อ
เมื่อเด็กสามารถเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ แสดงว่าเด็กมีความสามารถในการคิดข้อใด
ก. การคิดรวบยอด
ข. ความคิดสร้างสรรค์
ค. การคิดแบบเชิงเหตุผล
ง. การคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
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-310. เหตุการณ์สมมุติ “หากนักเรียนๆ มีเงิน 100 บาท และฝนกาลังจะตกหนัก นักเรียนควร
จะนาเงินไปซื้ออะไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด” จากเหตุข้างต้นเป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการคิดในข้อใด
ก. การคิดรวบยอด
ข. ความคิดสร้างสรรค์
ค. การคิดแบบเชิงเหตุผล
ง. การคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
*******************************************************************************
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เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดฝึกอบรมเล่มที่ 1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิด
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
………………………
1.
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3.
4.
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