การจัดประสบการณแบบศูนยการเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ

บทที่ 1 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย
การเรียนรูเชิงบูรณาการผ#านการเล#น
ศูนยการเรียนเปนรูปแบบการจัดประสบการณแบบบูรณาการอยางเปนธรรมชาติ เนื่องจาก
เด็กเรียนรู!เกี่ยวกับมโนทัศนตางๆ ผานการเลนที่หลากหลายอยางกลมกลืนกับชีวิต การเลนเปนงาน
ของเด็กและเด็กต!องการที่จะเลน ในการเลน เด็กได!พัฒนาทักษะการป/ญหาโดยการลองทําสิ่งตางๆ ใน
วิธีการที่หลากหลาย พร!อมทั้งเฝ4าคอยค!นหาวิธีการที่ดีที่สุด ในการเลน เด็กได!ใช!ภาษาสื่อสารการทํา
กิจกรรมของตน มีการขยายวงคําศัพทและปรับเปลี่ยนแก!ไขการใช!ภาษาของตนขณะพูดอยางอัตโนมัติ
เชนเดี ย วกั บ การเรี ย นรู! ที่ จ ะฟ/ งผู! อื่น พู ด ขณะที่ เ ลน เด็ ก คอยๆ เรี ย นรู! ถึง ความแตกตางของผู! ค น
บทบาท และทักษะในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อให!เลนด!วยกันได!อยางมีความสุขและสนุกสนาน การ
เลนจึงเปรียบ เสมือนอาหารหลักในการบํารุงพัฒนาการเด็กอยางถ!วนทั่วทั้งด!านรางกาย ด!านอารมณ
ด! า นสั ง คม และด! า นสติ ป/ ญ ญา ดั ง นั้ น การเลนจึ งเปนองคประกอบที่ จํ า เปนในการจั ด โปรแกรม
การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
การจั ดประสบการณแบบศูนยการเรียนตระหนั กถึงความสํ าคัญของการเลนในลักษณะที่
บูรณาการองคความรู!ตางๆ อยางเปนธรรมชาติ นั่นคือ เด็กได!พูดคุย ซักถาม หยอกล!อ และชวยเหลือ
กันขณะทํากิจกรรมร!อยดอกรักบูชาพระ (ภาษา) ได!ใช!กล!ามเนื้อเล็กในการถักทอเศษผ!า (ทักษะกลไก)
ได!ทํางานรวมกันกับเพื่อน (ทักษะทางสังคม) ได!จัดลําดับสิ่งของบนโต?ะ (คณิตศาสตร) ได!ค!นพบการ
ทําฟองสบูจากสื่อตางๆ ที่จัดเตรียมให! (วิทยาศาสตร) ได!ทําตามขั้นตอนของภาพที่กําหนดให! (การ
อาน) ได!วาดภาพไอศกรีมที่ชอบ (การเขียน) ได!เคาะขวดดนตรีน้ําหลากสีตางระดับพร!อมกับการฮัม
เพลง (สุนทรียะ) ทั้งหมดนี้คือการบูรณาการ กลาวคือ การเรียนรู!เกิดขึ้นทั่วบริเวณและตลอดเวลา
ในชวงของกิจ กรรมศูน ยการเรี ยน ศู นยการเรีย นจึ งเปนรูป แบบการจัด ประสบการณการเรี ยนรู! ที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอยางยิ่ง
บทที่ 2 ความรูเกี่ยวกับศูนยการเรียน
ความหมายและความสําคัญของศูนยการเรียน
นักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นที่สอดคล!องกันวา การพัฒนาบุคคลให!มีคุณภาพ
นั้นเปนผลมาจากการสงเสริมพัฒนาการตั้งแตชวงปฐมวัย พัฒนาการทางสติป/ญญาในชวงปฐมวัยเปน
รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาสติป/ญญาในระดับที่สูงขึ้น การจัดประสบการณการเรียนรู!ให!กับเด็ก
ปฐมวัยจึงต!องเปAดโอกาสให!เด็กได!ใช!ประสาทสัมผัสทุกๆ ด!านในการรับรู!สิ่งตางๆ ให!มาก กลาวคือ
สติป/ญญาจะพัฒนาเร็วหรือช!าขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดล!อมหรือประสบการณที่เด็กได!รับใน
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แตละวัน การจัดการเรียนรู!ที่เหมาะสมจึงควรมุงความสําคัญมาสูเด็ก โดยให!โอกาสเด็กได!เลือกทํา
กิจกรรมด!วยตนเองตามที่ตนสนใจ เรียน สํารวจ หยิบจับ และทดลองจากประสบการณตรง สวนครู
เปนผู!สังเกต อํานวยความสะดวก ให!คําแนะนํา ดูแลความปลอดภัย และประเมินผลการเรียนรู!
การเรียกชื่อศูนยการเรียนอาจแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการใช!งาน เชน ศูนยการ
เรียนรู! ศูนยกิจกรรม ศูนยวิชาการ มุม (เฉยๆ) มุมประสบการณ หรือกิจกรรมเสรี แตไมวาจะเรียกชื่อ
อยางไรก็ตาม ศูนยการเรียนก็ยังคงเปนรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู!แบบบูรณาการประเภท
หนึ่งที่ยนยอชวงเวลาของเรียนรู!แบบกลุมใหญให!ลดลงและเพิ่มชวงเวลาของการเรียนรู!แบบกลุมยอย
และรายบุคคลให!มากขึ้น ศูนยการเรียนรู!ใช!สภาพทางกายภาพของห!องเรียนหรือพื้นที่ที่กําหนดขึ้นมา
ในห!องเรียน โดยมีจุดหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีความหมายและหลากหลายให!แกเด็ก เปน
กิจกรรมที่เปAดโอกาสให!เด็กได!ใช!ความสามารถทางป/ญญาในด!านตางๆ ตามความสามารถ ความพร!อม
วุฒิ ภ าวะ ประสบการณ และความสนใจของตนเอง ให! อิส ระเด็ กในการทํ า งานกั บ วั ส ดุอุป กรณที่
จัดเตรียมไว!อยางเพียบพร!อมในแตละศูนย เด็กได!มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นในลักษณะของการ
เลนบทบาทสมมุ ติ ได! พูดคุ ยกั นและเรีย นรู! ไปตามความสามารถของตนเองเชนเดี ยวกั บการแก! ไข
ข!อผิดพลาดของตนเองในบรรยากาศที่ไมเปนทางการ
ศูนยการเรียนจะจัดไว!ทั่วทั้งห!องตามความเหมาะสม อาจใช!พื้นที่บนโต?ะ ในถัง ในอางบริเวณ
ข!างฝาห!อง หรือแม!แตในถุงใสของก็ได! หรืออาจเปนกิจกรรมที่ให!เด็กทุกคนทํา เปนบางคนทําหรือเปน
ทางเลือกของเด็กทั้งหมดก็ได! ในขณะที่ทํากิจกรรมศูนยการเรียน เด็กจะเคลื่อนที่ได!อยางอิสระจาก
ศูนยหนึ่งไปยังอีกศูนยหนึ่ง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํากิจกรรมในแตละศูนย โดยอาจมีสัญญาการ
เรียน (Learning contact) เปนเสมือนผู!นําทางในการเลือกวาจะไปศูนยไหน และจะทํากิจกรรมอะไร
เมื่อไปถึงศูนยนั้น สัญญาการเรียนจึงชวยกระตุ!นความสนใจและความรับผิดชอบของเด็กได!ดี
เมื่ อธรรมชาติ ของเด็ กปฐมวั ยสะท!อนซึ่ งการเปนผู! เ รี ยนรู! ที่กระฉับ กระเฉงในการหยิ บ จั บ
ทดลอง และสร!างสรรคสิ่งตางๆ การจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ใช!
สภาพแวดล!อมเปนเครื่องมือในการขับ เคลื่ อนการเรียนรู! ศู นยการเรียนจัดสรรโอกาสสํา หรับ เด็ ก
ปฐมวัยในการสํารวจมโนทัศนตางๆ ด!วยวิธีการที่หลากหลายอยางไมมีที่สิ้นสุด ศูน ยการเรียนที่ มี
ประสิทธิภาพต!องออกแบบกิจกรรมให!สัมพันธและเชื่อมโยงกับโลกแหงการเรียนรู!ที่กระฉับกระเฉงนั้น
อีกทั้งยั งต! องมี การวางแผนที่ ดีในการสงเสริมให!เ ด็ กปฐมวั ยได!มีส วนรวมในการจัด กระทํา กั บวั ส ดุ
อุปกรณและกิจกรรมตางๆ อยางเปนธรรมชาติ
ศูนยการเรียนที่มุงเน!นการทํางานหรือกิจกรรมเปนกลุมเล็กๆ ยิ่งสนับสนุนให!เด็กมีโอกาสใน
การปฏิ สั มพั น ธกั บ คนรอบข! า งมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ การเรี ย นรู! ในกลุ มใหญ เด็ ก ได! ทํา งานเพื่ อ
ตอบสนองความคิดของตนเองอยางมีความหมาย มีการสื่อสารหลายระดับและหลายรูปแบบ และที่
สําคัญคือ มีการลงมือทํางานนั้นๆ อยางจริงจังด!วยใจจดจอ ศูนยการเรียนจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ
ในการนําเสนอโลกแหงการเรียนรู!ในมิติตางๆ ที่เด็กสามารถสํารวจ ตรวจสอบ และทดลองความคิด
ของตนเองภายใต!สถานการณที่ปลอดภัย และเปนมิตร สามารถเรียบเรียงหรือจัดระเบียบ สิ่งตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหมครั้งแล!วครั้งเลา เพื่อให!เหมาะสมกับระดับความเข!าใจของตน ในสภาพแวดล!อมเชนนี้ ยอม
เปนการสร!างเสริมความมั่นใจและเปนจุดเริ่มในการยอมรับนับถือความสามารถในตนเองของเด็กอยาง
จริงจัง
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ประเภทของศูนยการเรียน
ศูนยการเรียนมีหลายประเภทจําแนกได!ตามสถานที่ในการใช!งานดังนี้
1. ประเภทไมแยกเปนเอกเทศจากห!องเรียน หมายถึง การใช!ห!องเรียนเปนสถานที่ในการ
เรียนรู! โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสวนของห!องเรียนให!เหมาะสมกับการใช!งานใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ห!องเรียนแบบศูนยการเรียน (Learning Center Classroom)
เปนการเปลี่ยนแปลงห!องเรียนที่สอนแบบธรรมดามาเปนห!องเรียนที่จัดการเรียน
การสอนแบบศูนยการเรียน หรือเปนศูนยกิจกรรมสําหรับเด็ก โดยมุงให!เด็กได!มีประสบการณในการ
ลงมือทํากิจกรรมตางๆ ที่ครูจัดเตรียมไว!และเรียนรู!ด!วยตนเองผานวัสดุอุปกรณตางๆ ในลักษณะของ
การทํางานกลุมและการศึกษาเปนรายบุคคล
ในห!องเรียนแบบนี้ยังสามารถจัดกลุมของศูนยการเรียนรู!ตางๆ ตามวัตถุประสงคการ
ใช!งานได!เปน 2 กลุม คือ
(1) ศูนยการเรียนตามวัตถุประสงคหรือศูนยการเรียนหลัก หมายถึง ศูนยการเรียน
ที่ออกแบบกิจกรรมให!สัมพันธสอดคล!องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู!ที่สอนแตละครั้ง จึงมีการกําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู! วัตถุประสงคเพื่อการประเมิน และทําการประเมินอยางชัดเจน ศูนยการเรียน
ลักษณะนี้มักเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปเรื่อยๆ แล!วแตความสร!างสรรคและความสามารถในการคิด
ออกแบบกิจกรรมของครูแตละคน กิจกรรมที่ศูนยการเรียนจึงมีความหลากหลายแตกตางกันไป เชน
ศูนยประดิษฐแมลงจําลอง ศูนยทําแซนวิช ศูนยไปวัด ศูนยปอกเปลือกไข เปนต!น
(2) ศู น ยการเรี ย นแบบถาวรหรื อศู น ยการเรี ย นเสริ ม หมายถึ ง ศู น ยการเรี ย นที่
ออกแบบกิจกรรมให!เด็กได!เลือกทํางานอยางอิสระตามความสนใจและความถนัดที่ตางกัน ทั้งนี้เพื่อ
ผอนคลายความตึงเครียดของเด็กที่ยังไมพร!อมในการเรียนรู! ศูนยการเรียนลักษณะนี้มักปรากฏให!เห็น
เหมือนๆ กันในทุกๆ ห!องเรียน อาจแตกตางกันเฉพาะวัสดุอุปกรณที่เปลี่ยนแปลงบ!าง เพิ่มเติมบ!าง
บางครั้งเทานั้น เชน ศูนยบ!าน ศูนยดนตรี ศูนยหนังสือ ศูนยทราย ศูนยบทบาทสมมติ ศูนยไม!บล็อก
ศูนยศิลปะ เปนต!น
1.2 ศูนยการเรียนในห!องเรียน (Classroom Learning Center)
เปนการจัดห!องเรียนโดยมีศูนยการเรียนตางๆ ไว!ข!างๆ ผนังห!อง หรือตามมุมห!อง
ทั้งนี้ มีวัสดุอุปกรณและกิจกรรมให!ผู!เรียนได!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเองเมื่อมีเวลาวาง ศูนยการเรียน
ลักษณะนี้อยูในกลุมของศูนยการเรียนแบบถาวรหรือศูนยการเรียนเสริม ครูไมได!ใช!เปนสวนหนึ่งของ
การสอนอยางที่สอดคล!องกับเนื้อหาจริงจัง เพราะเปนการจัดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห!องเรียนแบบ
ปกติเทานั้น เชน ศูนยหนังสือ ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยบทบาทสมมุติ เปนต!น
2. ประเภทแยกเปนเอกเทศจากห!องเรียน หมายถึง ศูนยการเรียนที่ไมใช!ห!องเรียนในการจัด
หรือแยกออกจากห!องเรียนโดยเอกเทศแตอยูในบริเวณเดียวกันเพื่อสะดวกในการใช!สําหรับผู!เรียน
(Resource Learning Center) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให!ผู!เรียนได!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเองตามความ
สนใจ หรือตามเนื้อหาสาระที่ได!เรียนรู!รวมกันมาแล!วในห!องเรียน ศูนยการเรียนลักษณะนี้ต!องการการ
วางแผนอยางดีที่จะกําหนดให!ผู!เรียนเข!าไปศึกษาในศูนยที่เตรียมไว!
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แบบของศูนยการเรียน
ศูนยการเรียนมีหลายแบบการเลือกศูน ยการเรีย นแบบเดี ยวหรื อผสมผสานหลายๆ แบบ
รวมกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผู!ใช!งาน ทั้งนี้มี 3 แบบ พอสรุปได!ดังนี้
1. แบบเน!นหลักสูตร
ศูนยการเรียนแบบเน!นหลักสูตรมักจําแนกตามสาระการเรียนรู!หรือยึดเนื้อหาวิชา เชน
ศูนยภาษา ศูนยคณิตศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยสังคมศึกษา ศูนยดนตรี และศูนยศิลปะ เปนต!น
ศูนยการเรียนแบบนี้จะงายในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อให!บรรลุเป4าหมายทางวิชาการ
สําหรับเด็ก
2. แบบเน!นสื่อการเรียนรู!
ศูนยการเรียนแบบเน!นสื่อการเรียนรู! เชน ศูนยไม!บล็อก ศูนยหนังสือ ศูนยเครื่องเลน
สัมผัส ศูนยน้ํา ศูนยทราย และศูนยบ!าน เปนต!น
3. แบบเน!นกิจกรรม
ศูนยการเรียนแบบเน!นกิจกรรมตามหัวข!อเรื่องต!องคํานึงถึงการพัฒนากิจกรรมที่สัมพันธ
กับสาระการเรียนรู!ตางๆ ตามศูนย เชน ศูนยศึกษาเกี่ยวกับแมลง อาจนําเสนอในรูปแบบของกิจกรรม
ศิลปะคือ การประดิษฐแมลงจําลอง หรือกิจกรรมวิทยาศาสตรคือ การเลี้ยงหนอนแก!ว หรือกิจกรรม
คณิตศาสตรคือ การจําแนกแมลงรูปรางตางๆ ซึ่งสะท!อนให!เห็นถึงการบูรณาการอยางชัดเจน
สื่อการเรียนรู
ศูนยการเรียนเปนรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู!แบบบูรณาการประเภทหนึ่งที่พึ่งพิง
สื่อการเรียนรู!ที่หลากหลาย เพื่อเปนเครื่องมือในการนําเด็กไปสูการเรียนรู!สิ่งตางๆ ได!อยางเข!าใจ สื่อ
การเรียนรู!มีหลายประเภทและแนวทางในการจัดหาและใช!สื่อการเรียนรู!เพื่อพัฒนาเด็กมีดังนี้
1. ประเภทของสื่อการเรียนรู!เพื่อพัฒนาเด็กวัยอนุบาล
สื่อที่ครูอนุบาลสามารถนํามาใช!พัฒนาเด็กมีมากมายหลายชนิด เชน
1.1 สื่อที่เปนสภาพแวดล!อมทางกายภาพ เชน ห!องเรียน โรงเรียน บ!าน ชุมชน สังคม
วัฒนธรรม และสื่อที่เปนสภาพแวดล!อมทางบุคคล เชน ครู เด็ก พอแม บุคคลในชุมชน
1.2 สื่อที่เปนของจริง ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่เปนธรรมชาติ เชน ทราย น้ํา ดินเหนียว พืช ผัก
ผลไม! และสิ่งที่มนุษยสร!างขึ้น เชน เครื่องใช!ในครัวเรือน เครื่องนุงหม
1.3 สื่อที่เปนเครื่องเลน เกม และการละเลน ซึ่งครอบคลุมเครื่องเลนที่สร!างขึ้นจากวัสดุ
ธรรมชาติที่หาได!ในท!องถิ่น และเครื่องเลนที่ผลิตโดยใช!เทคโนโลยี เกม และการละเลนพื้นเมืองของ
ท!องถิ่นไทยที่นํามาปรับให!สอดคล!องกับพัฒนาการของเด็ก
1.4 สื่อที่เปนปริศนาคําทาย เพลง นิทาน หนังสือเด็ก ซึ่งครอบคลุมปริศนาคําทายที่มี
ลักษณะเปนประโยคบอกเลาหรือคํากลอน เชน อะไรเอยต!นเทาขาใบวาเดียว เพลงที่นํามาใช!ควรเปน
เพลงที่มีเนื้อหาและทวงทํานองเหมาะสมกับเด็ก สนุกสนาน เนื้อร!องสั้น รวมทั้งเพลงที่ใช!ร!องเพื่อให!
จังหวะในการเลนเกมตางๆ นิทานที่นํามาใช!เปนสื่อควรเปนเรื่องใกล!ตัวเด็ก เทพนิยายหรือตํานานที่ให!
ความรู!และสงเสริมจินตนาการ ให!แงคิดและคติสอนใจ ให!ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ขนาดความยาว
ของนิทานและจํานวนตัวหนังสือควรพิ จารณาให!สอดคล!องกับความสนใจและพัฒนาการของเด็ ก
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หนังสือเด็กควรมีภาพประกอบคําบรรยายที่ให!แนวคิดอันเปนประโยชน รวมทั้งให!ความบันเทิงแกเด็ก
ตัวหนังสือควรมีขนาดโตเหมาะสมกับวัย พิมพชัดเจน มีภาพประกอบสอดคล!องกับเนื้อเรื่อง ภาพใหญ
ชัดเจน สีสดใสเปนธรรมชาติ รูปเลมพอเหมาะ แข็งแรงและคงทน
2. แนวทางในการจัดหาและใช!สื่อเพื่อพัฒนาเด็กวัยอนุบาล
สื่อการเรียนรู!ที่พัฒนาเด็กควรเปนสื่อที่มีคุณภาพ ดังนั้น การจัดหาสื่อและการใช!สื่ออยาง
ถูกวิธีจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน แนวทางในการจัดหาและใช!สื่อเพื่อพัฒนาเด็กมีดังนี้
2.1 การเลือกใช!สื่อนอกจากเพื่อสนองวัตถุประสงคในการสอน และมีความปลอดภัยตอ
เด็กแล!ว ยังต!องเปนสื่อที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดล!อมน!อยที่สุด เปนสื่อที่เมื่อไมได!ใช!แล!วสามารถยอย
ทําลายได! เชน สื่อธรรมชาติตางๆ กระดาษรีไซเคิล เปนต!น
2.2 สื่อและอุปกรณตางๆ ควรสะท!อนวัฒนธรรมพื้นบ!าน เชน การใช!เสื่อกกทํากระเปZา
ชองใสหนังสือ การใช!ผ!าพื้นเมืองตัดเย็บเครื่องแบบของเด็กในโรงเรียน
2.3 สื่ อที่ เ น! น คุ ณ ธรรมเรื่ องการประหยั ด การสงวนทรั พยากรธรรมชาติ และการใช!
ความคิดสร!างสรรค สื่อและอุปกรณควรมีลักษณะที่สามารถเวียนใช!ประโยชนในสภาพที่เปลี่ยนไป
เชน การใช!ผ!าตั้งแตยังใหมจนเกาในกิจกรรมตางๆ กัน การใช!วัสดุเหลือใช!หรือเศษวัสดุ สื่อแตละชิ้น
ควรใช!ได!หลายๆ อยาง
2.4 สื่ อ ที่ ช วยฝ[ ก นิ สั ย รั บ ผิ ด ชอบให! แ กเด็ ก สื่ อ และอุ ป กรณควรจะวางอยู ในที่ ที่ เ ด็ ก
สามารถหยิบมาใช!และนําไปเก็บเองได! อีกทั้งรู!วิธีรักษา
2.5 สื่อที่ชวยสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเด็ก ผู!ปกครอง และครู เพื่อให!ผู!ปกครองมี
ความรู!ในการสอนเด็ก และเพื่อให!เด็กมีสื่ออุปกรณที่เพียงพอแกความต!องการ ผู!ปกครองจึงควรมีสวน
รวมในการจัดหาสื่อการเรียนรู!สําหรับเด็ก
2.6 สื่อและอุปกรณชวยทําให!เด็กสนุกสนานกับการเรียน เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และ
ได!ฝ[กหัดเรียนรู!ด!วยตนเอง ดังนั้นจึงควรเปนสื่อที่จะไมทําให!เด็กเกิดความรู!สึกล!มเหลว สื่อและอุปกรณ
จะต!องมีหลากหลาย เพื่อสนองความแตกตางของอายุ ความสามารถ และความสนใจของเด็กแตละ
คน ทั้งนี้สื่อและอุปกรณควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ
(1) สื่อชิ้นเดียวสามารถสอนได!หลายเรื่อง
(2) เปนสื่อที่เด็กสามารถจัดกระทําให!เกิดผลตางๆ ได!หลายรูปแบบ ตามแตเด็กจะ
คิดสร!างสรรคขึ้น
(3) เปนสื่อที่เด็กได!ใช!ประสาทสัมผัสหลายๆ ด!าน ทั้งการมอง การฟ/ง การสัมผัส
การดม และการชิมได!อยางปลอดภัย
(4) เปนสื่อที่เด็กค!นคว!าและค!นพบข!อความรู!ตางๆ จากการใช!สื่อนั้น โดยไมใชการ
บอกโดยตรง
(5) เปนสื่อที่เด็กเลนตามลําพังคนเดียวหรือเลนกับเด็กอื่นๆ ก็ได!
(6) เปนสื่อที่เด็กสามารถเลนหรือใช!ได!เอง โดยไมจําเปนต!องได!รับการดูแลใกล!ชิด
จากครู
(7) เปนสื่อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพรายกายของผู!ใช!
(8) เปนสื่อที่หาได!หรือทําขึ้นจากทรัพยากรในชุมชน
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(9) เปนสื่อที่ชวยสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
(10)เปนสื่อที่เด็กสามารถตรวจสอบความถูกต!องของงานของตนเองได!
ประโยชนของศูนยการเรียน
การจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนกอให!เกิดประโยชนและมีคุณคาตอครูและเด็กในเรื่อง
ตางๆ ดังนี้
สําหรับครู
1. ชวยทําให!มีเวลาปฏิสัมพันธกับเด็กมากขึ้น
2. ชวยทําให!มีการจัดกลุมได!ยืดหยุน มีกิจกรรมหลากหลาย
3. เอื้อตอรูปแบบการเรียนรู!ของเด็กที่แตกตางกัน
4. เปนการสร!างบรรยากาศในการเรียนรู!ที่ตอบสนองความสนใจและระดับความสามารถที่
แตกตางกันของเด็ก
5. เปนการจัด ประสบการณการเรีย นรู!แบบลงมื อกระทํ าโดยได!ปฏิ บัติ กับวั สดุ อุปกรณที่
หลากหลาย กอให!เกิดประสบการณตรงที่สอดคล!องกับธรรมชาติการเรียนรู!ของเด็ก
6. สงเสริมพฤติกรรมทางบวกของเด็ก เพราะเด็กได!มีสวนรวมในการทํางาน และมีโอกาส
เลือกทํางาน
สําหรับเด็ก
1. สร!างบรรยากาศการเรียนรู!ตามความสนใจของเด็ก
2. สงเสริมความรู!สึกวาตนเองประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมและพัฒนาความมั่นใจ
ตามระดับความสามารถในการแก!ป/ญหาของตน
3. สงเสริมภาพลักษณของตนเอง โดยเรียนรู!วาตนเองมีอิทธิพลตอโลกแวดล!อมในขณะที่ทํา
กิจกรรมในศูนยการเรียน
4. สงเสริมความสามารถเชิงสร!างสรรค การกําหนดทิศทางการเลนของตนเอง และการเลือกใช!
วัสดุอุปกรณ
5. สงเสริมการแสวงหาความรู!ด!วยตนเอง
6. ขยายชวงความสนใจให!มีระยะที่ยาวนานขึ้น
7. พัฒนาความก!าวหน!าในการเลนระดับที่สูงขึ้น
8. พัฒนาความรับผิ ดชอบในฐานะที่ ตนเปนผู!ส ร!างเชนเดี ยวกั บการรู!จักระมัด ระวัง การ
รักษาและดูแลวัสดุอุปกรณในการเรียนรู!ที่ตนเองใช!
9. พัฒนาความเข!าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ โดยพัฒนาจากสิ่งที่เปนรูปธรรมในการเลนสูการ
นําเสนอความคิดที่เปนนามธรรม
10. พัฒนาทักษะพื้นฐานที่ดีในการรู!หนังสือ เชน การพูด การฟ/ง การอาน และการเขียน
11. พัฒนาทักษะทางสังคมในการทํางานเปนกลุมยอยและการทํางานเปนรายบุคคล เคารพ
ในสิทธิ เปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการติดตอสัมพันธกับผู!อื่น
12. ฝ[กฝนกระบวนการคิดและการแก!ป/ญหาผานวัสดุอุปกรณชนิดตางๆ
13. เปนการเรียนรู!การมีประสบการณเชิงบูรณาการอยางมีความหมาย
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14. เปนการเรียนรู!ที่จะวางแผนและดําเนินการให!สําเร็จตามแผน รวมทั้งการพัฒนาสมาธิ
และความมุงมั่นในการทํางาน
15. เปนการฝ[กการตัดสินใจในการรู!จักเลือกทํากิจกรรมตางๆ ด!วยตนเอง
16. เปนการขยายประสบการณในการพูดและการใช!คําศัพทในขณะที่ทํากิจกรรม
17. เปนการเข!าใจผู!อื่นตามบทบาทของการมีสวนรวมในการเลนและผลที่ตามมา
ประโยชนที่ ห ลากหลายและคุ ณคาของศู นยการเรี ย นดังกลาวทํ าให!การจัด ประสบการณ
รูปแบบนี้เปนที่ยอมรับและนิยมใช!ในโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยทั่วโลก
บทที่ 3 การเตรียมการ
การเตรียมหองเรียน
ห! องเรี ย นแบบศู น ยการเรี ย นจํ า เปนต! องมี ก ารเตรี ย มการให! พร! อมกอนที่ จ ะมี ก ารใช! งาน
เหตุผลประการสําคัญคือ เปนการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของห!องเรียนแบบเดิมๆ ให!มีลักษณะเปน
การกระจายอํานาจการเรียนรู! นั่นหมายความวา การควบคุมการเรียนรู!ถูกถายโอนบทบาทจากครูไปสู
เด็กมากขึ้ น โต? ะเรี ยนไมสามารถจะตั้งเปนแถวยาวหน!ากระดานอีกตอไปได! เพราะศูนยการเรีย น
ต!องการให!อิสระเด็กในการเคลื่อนไหวอยางกระฉับกระเฉง ดังนั้น เด็กจึงต!องสามารถจัดกระทํากับ
วั ส ดุ อุ ป กรณตางๆ ได! ต ามความต! อ งการ ห! อ งเรี ย นแบบศู น ยการเรี ย นจึ ง ต! อ งเปนห! อ งเรี ย นที่ มี
สภาพแวดล!อมที่เชิญชวนตอการทํากิจกรรมของเด็ก สิ่งที่ต!องคํานึงในการจัดห!องเรียนสําหรับศูนย
การเรียนมีดังนี้
1. มีที่สําหรับทุกคนที่จะนั่งทํางานในแตละศูนย
2. มีที่สําหรับนั่งรวมกลุมเล็กๆ บนพื้น
3. มีที่สําหรับทุกคนนั่งรวมกลุมใหญ (ในวงกลม)
4. มีที่สําหรับการจัดศูนยการเรียน
5. มีที่สําหรับวางโต?ะและวัสดุอุปกรณของครู
6. มีที่สําหรับเก็บของใช!และวัสดุอุปกรณของเด็ก
นอกจากนี้ การเตรี ยมห! องเรี ยนแบบศู น ยการเรี ย นที่ จ ะทําให! เกิ ด ประโยชนสูงสุ ด ยังต! อง
คํานึงถึงประเด็นตางๆ เหลานี้เพิ่มเติมด!วย
1. การกําหนดขอบเขตของศูนยการเรียน
เด็กจําเปนที่จะต!องรู!ถึงขอบเขตการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนวา เริ่มต!นตรงไหนและ
จบลงตรงไหน การกําหนดขอบเขตที่มองเห็นได!ชัดเจนชวยนําพาให!เด็กเกิดการเรียนรู!แบบกํากับ
ตนเองได!ดียิ่งขึ้น ถ!าไมมีตัวกั้นพื้นที่ เด็กก็จะวิ่งเข!าวิ่งออกระหวางศูนยการเรียนอยางไร!ทิศทาง การ
จัดตั้งตัวกั้นพื้นที่ทําให!เด็กเรียนรู!ที่จะจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง เชนเดียวกับการสร!างความตั้งใจ
และความมุงมั่นในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนนั้นๆ ตัวกั้นพื้นที่ยังชวยในการกําจัดสิ่งเร!าที่รบกวน
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ตางๆ ทางสายตาของเด็กอันอาจเปนเหตุให!เด็กเสียสมาธิและความสนใจในการทํากิจกรรมเมื่อเห็น
เด็กคนอื่นๆ วิ่งไปวิ่งมาในห!อง
การจัดตั้งตัวกั้นพื้นจําเปนต!องคํานึงถึงระดับสายตาของเด็กเปนสําคัญ การนั่งบนพื้นหรือ
คลานไปรอบๆ พื้นห!องเรียนชวยให!เข!าถึงสภาพการณวาเด็กจะเห็นอะไรบ!าง การเลือกตัวกั้นพื้นที่จึง
ควรมีขนาดที่สัมพันธหรือเหมาะสมกับขนาดของตัวเด็ก สําหรับเด็กเล็กความสูงอาจประมาณ 2 ฟุต
ครึ่ง-3 ฟุต ไมจําเปนต!องใช!ตู!หรือกําแพงที่สูงถึงเพดานในการกั้นพื้นที่ศูนยการเรียน นอกจากนี้ ตัวกั้น
พื้นที่ยังรวมไปถึง ขอบเขตของเสื่อ ไม!ระแนง กลองใสวัสดุตางๆ หรือการใช!กระถางต!นไม! ซึ่งนับวา
เปนตัวกั้นพื้นที่ที่มีชีวิตจึงเหมาะกับศูนยการเรียนที่เกี่ยวข!องกับธรรมชาติ เปนต!น ดังนั้น ราคาหรือ
ความซับซ!อนของตัวกั้นพื้นที่จึงไมใชเรื่องสําคัญ แตสิ่งสําคัญอยูที่วา แตละศูนยการเรียนมีตัวกั้นพื้นที่
ที่เปนที่เข!าใจอยางชัดเจนของเด็กหรือไม ประโยชนอีกประการของตัวกั้นพื้นที่ที่เตี้ยๆ คือ ครูสามารถ
สั งเกตเห็ น พฤติ กรรมตางๆ ของเด็ กวาเกิ ด อะไรขึ้ น ขณะที่ ทํา งานในแตละศู น ยการเรี ย นได! อยาง
งายดาย
2. การจราจรในห!องเรียน
การจราจรในห!องเรียนอาจหมายรวมถึงความคลองตัวในการทํากิจกรรมตางๆ ได!อยาง
สะดวกของเด็กด!วย การคํานึงถึงการจราจรระหวางศูนยการเรียนที่จัดตั้งขึ้น ชวยลดความวุนวายหรือ
ป/ญหาที่อาจเกิดขึ้นได!อยางไมคาดคิดในระหวางการทํากิจกรรม อีกทั้งยังเปนการประหยัดเวลาเพื่อให!
เกิดการเรียนรู!สําหรับเด็กมากยิ่งขึ้น แตถ!าศูนยการเรียนใดบรรจุด!วยกิจกรรมยอยๆ ที่ตอเนื่องกันก็
อาจทิ้งระยะหางเพียงเล็กน!อยระหวางกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการตอบสนองการ
เรียนรู!อยางตอเนื่องของเด็ก เทคนิคหนึ่งที่ชวยให!การจราจรในห!องเรียนไมติดขัดคือ การเวียนศูนย
การเรียนตามเข็มนาฬิกา (วนขวา) หรือตรงกันข!ามกับเข็มนาฬิกา (วนซ!าย)
3. พื้นที่ห!องเรียน
เด็กเล็กต!องการพื้นที่ห!องเรียนที่มีบริเวณกว!าง แสงสวางที่เพียงพอ และอากาศถายเทได!
สะดวก ห!องเรียนแบบศูนยการเรียนจึงต!องมีพื้นที่เปนสองเทาของจํานวนเด็กที่เข!ามาทํากิจกรรมใน
ศูนยการเรี ยนหรือมีขนาดใหญเพี ยงพอ สะดวกและปลอดภัย ตอการทํากิจกรรมเคลื่อนไหว การ
สงเสริมพัฒนาการ และการตอบสนองความต!องการในการเรียนรู!ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความ
พร!อมให!เด็กในทุกๆ ด!าน หรือถ!าวางแผนไว!วา 50% ในแตละวันจะเปนการทํางานในศูนยการเรียน ก็
ต!องพิจารณาจัด 50% ของพื้นที่ทั้งหมดนั้นสําหรับการจัดศูนยการเรียน ขนาดของห!องเรียนและ
ความเพี ย งพอของวั ส ดุ อุ ป กรณมี ผ ลตอการตั ด สิ น ใจในการเพิ่ ม หรื อลดจํ า นวนศู น ยการเรี ย นใน
ห!องเรี ย นเพื่ อให! มีทางเลื อกที่ มากขึ้ น บางครั้งครู แตละห! องก็ ส ามารถใช! พื้น ที่ รวมกัน ได!ในการทํ า
กิ จ กรรมศู น ยการเรี ย น โดยเพิ่ มจํ า นวนศู น ยการเรี ย นให! มากขึ้ น เพื่ อให! เ ด็ กทุ ก คนสามารถเข! า ถึ ง
กิจกรรมศูนยการเรียนได!อยางทั่วถึง การรู!พื้นฐานพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็กในห!องเรียนจะ
ชวยให!ครูสามารถออกแบบศูนยเสริม โดยเลือกวัสดุอุปกรณที่ใช!ในศูนยการเรียน และศูนยหลักได!งาย
และเหมาะสมยิ่งขึ้น การผสมผสานของศูนยเสริมและศูนยหลักจะชวยให!ห!องเรียนมีความหลากหลาย
อยางนาสนใจ
การกํ า หนดพื้ น ที่ ในการจั ด ตั้ งศู น ยการเรี ย น หมายถึ ง 1) ความสั มพั น ธของพื้ น ที่ กั บ
ธรรมชาติของแตละศูนย (ลักษณะเฉพาะของศูนยนั้นๆ) เชน ศูนยไม!บล็อกต!องใช!พื้นที่มากเนื่องจาก

9

เด็กมักเลนกันหลายคน ศูนยหนังสือใช!พื้นที่น!อย แตควรอยูในบริเวณที่สงบ มีความสบายและมีแสง
สวางเพี ยงพอ 2) การใช! พื้นที่ ให! เปนประโยชนในการทํ ากิจ กรรม การวางแผนให! มีเนื้ อที่ เพีย งพอ
สํ า หรั บ การเคลื่ อ นไหว การจราจรในห! อ งเรี ย นหรื อ การเดิ น ทางนํ าไปยั งศู น ยการเรี ย นตางๆ ไม
จําเปนต!องมีโต?ะและเก!าอี้สําหรับศูนยการเรียนทุกศูนย ไมควรปลอยให!มีเนื้อที่วางกลางห!องมาก
เกิ น ไป ทั้ งนี้ เ พื่ อป4 องกั น การที่ เ ด็ กจะวิ่งจากมุ มห! องหนึ่ งไปยั งอี กมุ มห! องหนึ่ ง ศู น ยการเรี ย นจึ งไม
จําเปนต!องอยูมุมห!องเสมอไป และ 3) ความสัมพันธของพื้นที่กับระดับการใช!เสียงในศูนยการเรียน
การกําหนดพื้นที่ในห!องเรียนแบบศูนยการเรียนมีหลายลักษณะตามวัตถุประสงคในการ
ทํากิจกรรม ซึ่งสรุปได!ดังนี้
3.1 พื้นที่ในการใช!เสียง
สิ่งสําคัญในการจัดพื้นที่ในห!องเรียนแบบศูนยการเรียนคือ ต!องแยกกิจกรรมที่สงบ
ออกจากกิจกรรมที่ต!องใช!เสียง ทั้งนี้เพื่อป4องกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางศูนยการเรียนที่มัก
เกิดเสียงดัง เชน ศูนยบทบาทสมมติ ศูนยดนตรี ศูนยไม!บล็อก และศูนยงานไม! เปนต!น ตัวอยาง ศูนย
การเรียนที่ต!องการความสงบ เชน ศูนยหนังสือศูนยศิลปะ ศูนยวิทยาศาสตร และศูนยคณิตศาสตร
เปนต! น หลั กงายๆ ของการจั ด พื้ น ที่ คือ รวมกลุ มกิ จ กรรมศู นยการเรี ย นที่ใช! เ สี ย งไว!ด! ว ยกั น และ
กิจกรรมศูนยการเรียนที่สงบไว!ด!วยกัน
3.2 พื้นที่ที่ต!องใช!บริเวณ
ศูนยการเรียนแตละศูนยต!องใช!บริเวณในการทํากิจกรรมแตกตางกัน บางศูนยต!อง
ใช!บริเวณกว!างมากกวาศูนยอื่นๆ เพราะอาจทําให!เลอะเทอะ จึงควรให!ใช!พื้นที่บริเวณนอกห!องเรียน
เชน ศูนยทราย ศูนยน้ํา ศูนยเคลื่อนไหว และศูนยการเลนกลางแจ!ง เปนต!น
3.3 พื้นที่กลุมใหญ
แม!วาศูนยการเรียนจะเอื้อตอการเรียนรู!ของเด็กเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอยก็
ตามพื้นที่ในการทํากิจกรรมกลุมใหญก็ยังเปนสิ่งที่ต!องคงอยู การพบกันและพูดคุยกันอยางพร!อมหน!า
พร!อมตา การฟ/ งคํ าชี้ แจงตางๆ ตลอดจนการรวมกั นอานหนั งสื อนิทานสนุ กๆ หรือเลาเรื่องราวที่
ประสบพบเห็น ล!วนเกิดขึ้นในพื้นที่กลุมใหญ ครูจึงควรพิจารณาถึงการเลือกพื้นที่กลุมใหญวาจะเปน
มุมใดมุมหนึ่งของห!องเรียนที่มีขนาดใหญพอสําหรับเด็กทุกคนได!นั่งอยางสบาย
3.4 พื้นที่ในการเก็บสิ่งของ
ข!อควรคํานึงถึงเกี่ยวกับพื้นที่ในการเก็บสิ่งของมี 2 ประการคือ 1) พื้นที่ในการเก็บ
ของใช!สวนตัวของเด็ก เชน กระเปZา รองเท!า ที่นอน แก!วน้ํา แปรงสีฟ/น เปนต!น และ 2) พื้นที่ในการ
เก็บวัสดุอุปกรณที่ใช!ในการจัดกิจกรรมศูนยการเรียน เชน ศูนยศิลปะจําเปนต!องมีวัสดุที่หลากหลายไว!
ใช!สร!างสรรคชิ้นงาน ศูนยคณิตศาสตรจําเปนที่จะต!องมีวัสดุในการหยิบจับ เพื่อพัฒนาความรู!ความ
เข!าใจเกี่ยวกับมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่เปนนามธรรม เปนต!น ครูจึงควรพิจารณาสิ่งเหลานี้ในการ
เตรียมการห!องเรียน โดยพยายามจัดพื้นที่ในการเก็บสิ่งของตางๆ ให!เอื้ออํานวยตอความสะดวกในการ
ทํางานของเด็กที่สุด รวมทั้งการสร!างระบบในการใช!งาน
3.5 พื้นที่ในการนําเสนอผลงาน
พื้นที่ในการนําเสนอผลงานประเภทตางๆ ควรจัดตั้งให!อยูใกล!กับกิจกรรมในศูนยการเรียน
ที่ผลิตผลงานประเภทนั้นๆ เชน ศูนยการขีดเขียนควรตั้งอยูใกล!กับบอรดที่แสดงผลงานการขีดเขียน
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นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให!เด็กได!มีโอกาสในการพูดคุยถึงชิ้นงานของตนและแบงป/นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
วิธีนี้นับวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสงเสริมการทํางานของเด็ก
3.6 พื้นที่สําหรับวัสดุภัณฑที่ติดตั้งถาวร
แม!จะดูวาเปนเรื่องไร!สาระที่ครูจะต!องคํานึงถึงปลั๊กไฟ ตู!ติดฝาผนัง ห!องน้ํา และอาง
ล!างมือ เพราะสิ่งเหลานี้มีผลตอการใช!พื้นที่ในห!องเรียนอยางมีประสิทธิภาพ คงไมใชเรื่องสนุกนักที่จัด
ศูนยคอมพิวเตอรไว!มุมห!องที่ไมมีปลั๊กไฟหรือมีปลั๊กไฟหางออกไป 30 ฟุต หรือจัดศูนยศิลปะไว!คนละ
ด!านกับห!องน้ําหรืออางล!างมือ ถ! าห!องเรียนมีพื้นที่กว!างขวางและมีเฟอรนิเจอรเพียงพอ ก็อาจจะ
จัดเปนศูนยการเรียนถาวรที่สอดคล!องกับพื้นที่นั้นๆ และเปลี่ยนเฉพาะวัสดุอุปกรณหรือกิจกรรมใน
ศูนยการเรียนก็ได!
4. จํานวนเด็ก
โดยปกติแล!วควรมีครู 1 คน ตอเด็ก 20-25 คน ซึ่งเปนจํานวนพอเหมาะที่ครูจะสามารถ
ดูแลเด็กได!ทั่วถึงและใกล!ชิด การจัดศูนยการเรียนจะมีกี่ศูนยก็ได!ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใช! ศูนย
การเรียนสวนใหญเหมาะกับการใช!งานของเด็กจํานวน 4-6 คน บางศูนยการเรียนอาจมีคนน!อยกวาใน
การทํากิจกรรม เชน ศูนยกอสร!าง หรือบางศูนยการเรียนอาจมีคนมากกวา เชน ศูนยศิลปะ ศูนยงาน
ป/gน
5. กิจกรรมในศูนยการเรียน
ศูนยการเรียนควรเปAดโอกาสให!เด็กได!เรียนรู!สิ่งใหมและฝ[กฝนทักษะที่เรียนมาแล!ว เน!น
การมีสวนรวมในการลงมือกระทํากับกิจกรรมหรือกับวัสดุอุปกรณอยางกระฉับกระเฉง ฝ[กการสังเกต
และการมีปฏิสัมพันธของเด็กรวมกับผู!อื่น โดยมุงสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็กอยางองค
รวม รวมทั้งสนองตอบความต!องการที่เหมาะสมตามวัย ดังนั้น การเลือกสื่อและวัสดุอุปกรณตางๆ จึง
ควรมีหลากหลายเพื่อเข!าถึงระดับพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการเลือกสื่อที่เปนของจริง ของจําลอง
สัญลักษณ และสื่อปลายเปAดตางๆ เชน แทงไม! กลองเล็กๆ เศษผ!าลักษณะตางๆ ซึ่งล!วนชวยผลักดัน
การใช!จินตนาการของเด็กได!ดี อันเปนการสงเสริมให!เด็กที่มีความพร!อมเพียงพอที่จะเรียนรู!สิ่งที่เปน
นามธรรมยิ่งขึ้นตอไป
สํ า หรั บ ครู ที่ยั งไมมี ป ระสบการณในการจั ด ศู น ยการเรี ย นอาจขาดความมั่ น ใจในการ
ออกแบบและสร!างสรรคกิจกรรมในศูนยการเรียน ดังนั้น อยาคาดหวังความสมบูรณแบบในการจัด
ศูนยการเรียนระยะแรกๆ เพราะทั้งครูและเด็กจําเปนต!องใช!เวลาในการปรับตัวกับการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหมๆ นี้เชนกัน ประสบการณในการจัดศูนยการเรียนบอยครั้งเทานั้นที่จะสรรคสร!างศูนย
การเรียนที่ดีและมีคุณภาพ
เทคนิคการจัดการในหองเรียน
การมี ร ะบบการจั ด การในห! อ งเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถทํ า ให! ค รู แ ละเด็ ก ประสบ
ความสํ า เร็ จ ตามเป4 า หมายการเรี ย นรู! เทคนิ ค การจั ด การในห! อ งเรี ย นที่ ค รู นิ ย มใช! ใ นการจั ด
ประสบการณแบบศูนยการเรียนมีรายละเอียดดังนี้
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1. สัญลักษณและสี
การใช!สัญลักษณและสีอยางเปนระบบชวยให!เด็ กทําหน!าที่ได!อยางอิสระและประสบ
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมภายใต!สภาพแวดล!อมที่ซับซ!อน การใช!สัญลักษณและสีเปนวิธีที่งายและ
มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการจราจรในห!องเรียน ทําให!เด็กรู!ตําแหนงของศูนยการเรียนและ
จัดการการเคลื่อนไหวของตนเองได!อยางราบรื่นตามแผนที่ครูได!กําหนดไว!ลวงหน!า เด็กวัยอนุบาลมี
ความสามารถในการเรียนรู!เกี่ยวกับสัญลักษณและสีได!รวดเร็ว แม!วาจะยังไมมีทักษะในการอานก็ตาม
เมื่อเริ่มกิจกรรมศูนยการเรียน ครูจะกําหนดสัญลักษณและสีประจําศูนยการเรียนเพื่อให!เด็กได!สังเกต
เด็กที่ยังไมได!ทํากิจกรรมในศูนยการเรียนใดก็จะทราบและเข!าไปทํากิจกรรมในศูนยการเรียนนั้นให!
ครบ นอกจากนี้ การจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณให! เ ปนระบบระเบี ย บยั ง ชวยให! เ ด็ ก ทํ า หน! า ที่ อ ยางมี ค วาม
รับผิดชอบและมีอิสรภาพด!วย
วิธีการจัดการ เชน ทางเข!าศูนยการเรียนแตละศูนยจะมีแผนป4ายบอกชื่อศูนยการเรียน
มีสัญลักษณและสีประจําศูนยการเรียน มีไม!หนีบผ!าสีหนีบไว!แสดงจํานวนเด็กที่อนุญาตให!เข!าทํางานที่
ศูนยการเรียนนั้นๆ ในแตละครั้ง ตัวอยางเชน ศูนยการอานจะมีแผนภาพที่มีสัญลักษณหนังสือคูกับคํา
และใช!ไม!หนีบผ!าสีฟ4าทั้งหมด เมื่อเด็กเข!าศูนยนี้ เด็กจะหยิบไม!หนีบผ!าสีฟ4ามาหนีบที่เสื้อของตนเอง
และเมื่อทํางานเสร็จก็จะนําไม!หนีบผ!าสีฟ4านั้นหนีบกลับคืนไว!ที่เดิม หรือศูนยศิลปะอาจใช!สัญลักษณ
เปนรูปภาพแปรงทาสีติดบนไม!ไอศกรีมสีเหลือง ศูนยวิทยาศาสตรอาจใช!สัญลักษณเปนรูปดอกไม!ทาสี
ติดบนไม!ไอศกรีมสีชมพู ซึ่งสัญลักษณนี้จะแขวนไว!ที่ทางเข!าของศูนยการเรียนนั้นๆ เปนต!น
2. สัญญาการเรียน
สัญญาการเรียนคือ การทําข!อตกลงรวมกันระหวางครูกับเด็กเกี่ยวกับการทํากิจกรรมใน
ศูนยการเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งครอบคลุมทั้งคําแนะนําของครูและความสนใจของเด็ก การทําสัญญา
เรี ย นเปนกลไกที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสงเสริ มพฤติ กรรมการทํ า งานของเด็ กชวยในการกํ า หนด
โครงสร! า งสภาพแวดล! อม/การวางแผนกิ จ กรรมในอนาคต/การจั ดโปรแกรมการเรี ย นตามความ
ต!องการของเด็กเปนรายบุคคล เปนการจัดระบบจราจรภายในห!องเรียน เปนการตรวจสอบควบคุม
การใช!ศูนยการเรียน และเปนการประเมินผลการทํากิจกรรมของเด็กในแตละวัน สัญญาการเรียนมี
ประโยชนสําหรับเด็กเชนกันคือ ทําให!เด็กสามารถจัดการกับกิจกรรมในศูนยการเรียนได!ตามความ
ต!องการและตามระดับความสามารถของตน ซึ่งเปนตัวสะท!อนถึงตารางสอนในการทํางานของเด็ก
ทั้งนี้เด็กอาจแบงชวงเวลาที่ทํากิจกรรมในศูนยการเรียนที่มุงเน!นการเลือกด!วยตนเอง หรือมุงเน!นการ
ทํากิจกรรมอิสระที่วางแผนโดยครู หรือทั้งสองลักษณะควบคูกันไป เพื่อฝ[กความรับผิดชอบตอการ
ทํางานของเด็กในแตละวัน นอกจากนี้ ผู!ปกครองยังได!รับประโยชนจากการใช!สัญญาการเรียนคือ ทํา
ให!สามารถติดตามความก!าวหน!าในการทํากิจกรรมประจําวันของเด็กไปพร!อมๆ กับครู เชน การใช!
เปนใบรายงานผลและให!เด็กนํากลับบ!านในแตละวัน เปนต!น
3. การกําหนดจํานวนเด็ก
จํานวนของเด็กที่จะเข!าไปทํากิจกรรมในแตละศูนยการเรียนขึ้นอยูกับการวางแผนและ
ตัดสิ นใจของครู โดยต!องพิ จารณาให!ส อดคล!องกับ วัตถุ ประสงคในศูนยการเรี ยนนั้ นๆ บางครั้ งถ! า
ต!องการให!เด็กมีเวลาคิดสะท!อนความคิดของตนเองอาจให!เด็กใช!เวลาทํากิจกรรมเพียงลําพังคนเดียว
หรือ 2 คน ถ! าต!องการให! เด็กได!มีปฏิสั มพัน ธและรวมมือกันทํ างานกับ ผู!อื่น อาจต!องการให!เ ด็กทํ า
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กิจกรรมในศูนยการเรียน 4-5 คน ก็ได!เมื่อกําหนดจํานวนเด็กในศูนยการเรียนแล!ว จะต!องดําเนินการ
จัดสื่อตอไปให!รู!ว า ศูนยการเรีย นนั้นต!องการเด็กเข!าไปทํากิจกรรมกี่คน มีตัวอยางวิธีการตางๆ ที่
สามารถนํามาพิจารณาประกอบการปฏิบัติได!ดังนี้
(1) การจัดเก!าอี้สําหรับนั่งทํากิจกรรมเทาจํานวนเด็กที่กําหนดในแตละศูนยการเรียน
เชน ศูนยภาษาต!องการให!เด็กทํากิจกรรม 6 คน การจัดเก!าอี้ไว!ในศูนยการเรียนก็ควรมีจํานวน 6 ตัว
(2) การทําสัญลักษณแสดงจํานวนเด็กที่ให!ทํากิจกรรมในศูนยการเรียนในแตละชวงเวลา
ที่กําหนด
(3) การใช!ป4ายสัญลักษณประจําศูนยการเรียนแขวนไว! มีตะกร!าใสไม!หนีบวางเอาไว!ตาม
จํานวนเด็กที่อนุญาตให!เข!าไปทํากิจกรรมในศูนยการเรียนนั้น เมื่อเด็กเข!าไปทํางาน ก็ใช!ไม!หนีบหนีบ
ไว!ที่ป4าย ถ!าไม!หนีบหมด คนอื่นก็เข!ามาทํากิจกรรมไมได!
(4) การทําหวงให!แขวนป4ายชื่อเด็กไว!ตรงป4ายสัญลักษณประจําศูนยการเรียน เมื่อหวงมี
ป4ายชื่อเต็ม คนอื่นก็เข!าไปทํากิจกรรมไมได!
4. การจัดตารางเวลา
การจัดตารางเวลาในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนต!องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก
เด็กเล็กอาจจะต!องการเวลามากกวาในการเลือกทํากิจกรรมอะไรสักอยาง ตัวอยางตารางเวลาสําหรับ
การทํากิจกรรมในศูนยการเรียนของเด็กอายุ 3-4 ปi และ 5-6 ปi อาจควรใช!เวลาประมาณ 45 นาที
สวนเด็กประถมศึกษาตอนต!นอาจใช!เวลาประมาณ 30 นาที
การใช!เวลาในการจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนแบงเปน 3 สวน ดังนี้
ช#วงแรก หมายถึง การพบกันทั้งกลุมใหญ หรือเรียกวา กิจกรรมรวม/กิจกรรมวงกลม
ชวงเวลานี้ ค รู และเด็ กทั้ งห! องได! ร วมพู ด คุ ย สนทนาและเรี ย นรู! สิ่ งใหมๆ รวมกั น วางแผนการทํ า
กิจกรรม ในศูนยการเรียนรวมกัน แนะนํากิจกรรมใหม ทบทวนคําสั่งและข!อตกลงในการทํากิจกรรม
ตางๆ เตือนเด็กให!ตั้งใจทํากิจกรรม ตอบข!อสงสัยและคําถามที่เกี่ยวข!องกับกิจกรรม ชวงนี้ใช!เวลา
ประมาณ 15-20 นาที
ช#วงที่สอง หมายถึง ชวงเวลาการทํากิจกรรมในศูนยการเรียน เวลาจะมากน!อยขึ้นอยูกับ
อายุของเด็กและความยากงายของกิจกรรม ชวงต!นๆ ปi อาจจะใช!เวลา 10-15 นาที ในแตละศูนยแล!ว
คอยๆ เพิ่มเวลาไปได!ตลอดทั้งปi การจัดระบบให!เด็กเข!าไปทํางานในศูนยการเรียน Holliman (1996)
เสนอวิธีการไว! 2 วิธี ดังนี้
(1) ระบบการหมุนเวียน ระบบนี้อาจจะต!องมีการกําหนดเลาสําหรับการทํากิจกรรมใน
แตละศูนยการเรียนให!ชัดเจน เมื่อเด็กทํากิจกรรมตามเวลาที่กําหนดเสร็จ ก็จะต!องย!ายจากศูนยการ
เรียนหนึ่งไปอีกศูนยการเรียนหนึ่ง
(2) ระบบการเลือกด!วยตนเอง ระบบนี้เด็กจะมีสัญญาการเรียน หรือแผนงานเปนสิ่งที่
นําทางให!เด็กรับผิดชอบทํากิจกรรมได!อยางเปนระบบ เด็กจะเลือกทํากิจกรรมในศูนยการเรียนด!วย
ตนเองและบันทึกการทํากิจกรรมนั้นลงไปในสัญญาการเรียนของตน หรือมีแผนงานวา ตนได!เข!าไปทํา
กิจกรรมในศูนยการเรียนใดไปบ!างแล!ว
การพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดเด็กเข!าศูนยการเรียนอยางไรขึ้นอยูกับวาระบบใด
จะทําให!ผู!ใช!มีความสบายใจและทําได!สะดวก แตถ!าเปนการเริ่มต!นกับเด็กที่ยังเล็กอาจจะดี ถ!าเริ่มด!วย

13

ระบบการหมุนเวียน เพราะเปนระบบที่มีโครงสร!างการทํางานที่ชัดเจนมากกวา เมื่อเด็กได!พัฒนาการ
ทํากิจกรรมได!อยางอิสระด!วยตนเองแล!วจึงคอยเปลี่ยนมาใช!ระบบการเลือกด!วยตนเอง อยางไรก็ตาม
อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได!ในแตละปi วิธีการที่เหมาะกับห!องหนึ่งอาจจะไมเหมาะกับอีกห!องหนึ่งก็
ได!
ช#วงที่สาม หมายถึง ชวงเวลาของการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู!กับเด็กทั้งชั้นอาจมี
การพูดคุยถึงกระบวนการทํากิจกรรมในศูนยการเรียน ผลงานที่ทําในศูนยการเรียน เชน เลาถึงการ
ทดลองและผลการทดลองในศูนยวิทยาศาสตร นําเสนอภาพที่วาดหรืองานประดิษฐที่ทําจากศูนย
ศิลปะตอหน! าเพื่อนๆ เปนต!น ชวงเวลานี้เ ปนชวงเวลาที่จะได! ประเมิ นผลการจั ดศูน ยการเรีย นวา
กิจกรรมที่จัดให!แกเด็กในแตละศูนยมีความยาก-งายเพียงใด เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม และเด็ก
ให! ความสนใจในกิ จ กรรมใดมาก-น! อยกวากั น ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชนสํ า หรั บ ครู ในการวางแผนหรื อ
ออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให!แกเด็กตอไป
เมื่อเด็กได!ทํากิจกรรมในศูนยการเรียนเสร็จแล!ว หรืออาจเปนชวงเวลากอนเข!าสูชวงที่
สามหรือหลังชวงที่สาม แล!วแตสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง ครูอาจมีสัญญาณให!เด็กทราบถึง
เวลาในการเริ่มเก็บวัสดุอุปกรณและการทําความสะอาด ทั้งนี้ควรให!สัญญาณเพื่อให!เด็กได!เตรียมตัว
กอนลงมือปฏิบัติ สัญญาณอาจจะเปนการใช!เสียงเพลง การปรบมือ หรือปAดไฟชั่วคราวในห!องก็ได! ใน
การนี้ ครูควรจะกระตุ!นเด็กทุกคนให!ชวยกันจัดเก็บเช็ดล!าง ถึงแม!วาจะไมใชสิ่งที่ตนเองทําทิ้งไว!ก็ตาม
เพื่อเปนการสร!างวินัยและฝ[กความรับผิดชอบ ที่สําคัญคือ ครูเองก็ต!องทําตัวเปนแบบอยางในการ
จัดเก็บเช็ดล!างเชนกัน และยังต!องคอยดูแลชวยเหลือให!คําแนะนําตางๆ เพื่อให!การดําเนินงานเปนไป
ด!วยความราบรื่นอีกด!วย
บทบาทครู
การจั ด ประสบการณแบบศู น ยการเรี ย นทํ าให! ครู มีบ ทบาทในการสอนเปลี่ ย นไปจากเดิ ม
บทบาทหลักของครูที่จัดประสบการณแบบศูนยการเรียนมีดังนี้
1. การเปนผู!เตรียมการ
ครู ต! อ งเตรี ย มการให! พ ร! อ มโดยเฉพาะในเรื่ อ งของการศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะ วิ ธี ก ารจั ด
ตลอดจนวิธีการใช!ศูนยการเรียนอยางละเอียดให!เข!าใจลึกซึ้งทุกแงมุมและทุกขั้นตอน การรู!เห็นเพียง
ผิวเผินและไมลึกซึ้งแล!วนําไปจัด มักจะไมประสบผลสําเร็จ จนสุดท!ายต!องล!มเลิกไป เพราะศูนยการ
เรียนแบบนี้มีลักษณะการจัดที่มีเหตุผลประกอบและมีวิธีใช!ที่ละเอียดซับซ!อนทุกขั้นตอน ซึ่งแตละ
ขั้นตอนสามารถชวยสงเสริมเด็กให!เกิดการเรียนรู!และเพิ่มพูนประสบการณได!ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ครูยังต!องเตรียมการในเรื่องการจัดห!องเรียน การออกแบบกิจกรรม การคัด
สรรวัสดุอุปกรณ และแหลงสืบค!นข!อมูลเพื่อประกอบการเรียนรู! กอนที่จะให!เด็กได!ทํากิจกรรมศูนย
การเรียน ทั้งนี้ต!องคํานึงถึงสภาพการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวันด!วย เชน ฝนตก ประเพณี
หรือวันสําคัญตางๆ เปนต!น
2. การเปนผู!ประสานงาน
ความก!าวหน!าของการเรียนรู!จําเปนต!องได!รับความรวมมือจากทุกๆ ฝkายที่เกี่ยวข!องกับ
เด็ ก เพราะครู ค นเดี ย วไมสามารถดํ า เนิ น การตางๆ ได! เ พี ย งลํ า พั ง ครู จึ ง ต! อ งทํ า หน! า ที่ ใ นการ
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ประสานงานที่ ดีโดยเฉพาะกั บ ผู! บริ ห ารและผู! ป กครอง เพื่ อให! ได!รั บ การสนับ สนุ นอยางเต็ มที่ และ
ราบรื่นในการจัดศูนยการเรียนที่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการเรียนรู!
การที่ผู!บริหารสามารถสนับสนุนครูได!อยางดีนั้น จําเปนต!องมีความเข!าใจ เห็นคุณคาเห็น
ความสําคั ญ และมี เจตคติที่ดีตอการจัดศูนยการเรียนด! วย ครูจึ งต!องหาวิธีการตางๆ ที่จ ะสร!างสิ่ ง
เหลานี้ เชน การหาเอกสาร/ตํา รา มานํ าเสนอผู! บ ริห าร การไปทั ศนศึ กษาดู งานในสถานศึ กษาที่
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน การฟ/งบรรยาย เปนต!น
เมื่อผู!เกี่ยวข!องทุกฝkายมีความเข!าใจตรงกัน ขั้นตอไปคือ การจัดหาครุภัณฑที่จําเปนต!อง
ใช! ซึ่งสามารถดําเนินการได! 2 วิธี ดังนี้
(1) การเลือกซื้อหรือสั่งทําขึ้นใหม เพื่อให!ได!สัดสวนที่ถูกต!องตามมาตรฐาน
(2) การดัดแปลงหรือตอเติมจากวัสดุครุภัณฑที่มีอยูแล!ว หรือจัดหาได!จากท!องถิ่น หรือ
จัดซื้อวัสดุมาทําเอง เพื่อให!ได!ลักษณะตามความต!องการหรือใกล!เคียงกับเกณฑมาตรฐาน นับวาเปน
วิธีการที่ประหยัดวิธีหนึ่ง
3. การเปนผู!สังเกต
ในชวงเวลาที่ กิจ กรรมศูน ยการเรี ยนดํา เนิ น อยู ครูจ ะเปนผู!เ ฝ4า มองเด็ก สั งเกตการณ
ทํางานรวมกันของเด็ก จดบันทึกการใช!ภาษาที่เด็กใช!ทําการประเมินการใช!ทักษะบางอยางของเด็ก
อยางเฉพาะเจาะจง หรือสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็กเปนรายบุคคล การบันทึกข!อมูล
เหลานี้ก็เพื่อใช!ในแฟ4มสะสมข!อมูลหรือใช!เปนข!อมูลเพื่อดูพัฒนาการในด!านตางๆ ของเด็กเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ข!อมูลเหลานั้นยังสามารถใช!ในการวางแผนและออกแบบศูนยการเรียนใหมๆ ในครั้งตอๆ ไป
เพื่อให!ได!กิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได!เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. การเปนผู!กํากับการเรียนรู!และอํานวยความสะดวก
ขณะที่ ผู! เ รี ย นทํ า กิจ กรรมในศู น ยการเรี ย นด! ว ยการลงมื อจั ด กระทํา วั ส ดุ อุป กรณที่ ครู
กําหนดและจัดเตรียมด!วยตนเอง ครูจึงต!องศึกษาถึงลักษณะการจัดศูนยการเรียน ตลอดจนวิธีการใช!
ศูนยการเรียนอยางละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อป4องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอยางไมคาดคิด และยังเปนการ
นําข!อมูลที่ได!นั้นไปใช!ออกแบบกิจกรรมในศูนยการเรียนที่สงเสริมการพัฒนาการเรียนรู!ของเด็กตอไป
5. การเปนแหลงความรู!
ขณะที่ครูเดินดูเด็กทํากิจกรรมในศูนยการเรียนไปรอบๆ ห!อง เทากับวาครูเปนแหลงความรู!
สําหรับเด็กที่ต!องการความชวยเหลือ ในบทบาทนี้ ครูเปนผู!ฟ/งและผู!ถามคําถามที่ดี เพื่อชวยเด็กใน
การพัฒนาทักษะการแก!ป/ญหา ถ!าเด็กคนไหนมีความยากลําบากในการเรียนรู! ครูก็สามารถเข!าไปรวม
เลนหรือทํากิจกรรมนั้นๆ รวมกับเด็กได!ในชวงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้เพื่อการเปนแบบอยางแกเด็กนั่นเอง การ
เข!าไปรวมเลนเชนนี้ทําให!เด็กรู!สึกถึงความอบอุน ความเปนมิตร และชวยสนับสนุนให!เด็กได!มีความ
มุงมั่นในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนมากยิ่งขึ้น สิ่งสําคัญที่ควรระมัดระวังคือ การเข!าไปมีอิทธิพล
หรือควบคุมความคิดหรือการทํากิจกรรมของเด็ก แตครูควรจะทําในลักษณะที่ตนเปนเพียงสมาชิก
ของกลุมเทานั้น นอกจากนี้ครูยังทําหน!าที่เปนผู!เชี่ยวชาญในการให!ความรู!ความเข!าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ที่ทําด!วย
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6. การเปนผู!จัดเตรียมสภาพแวดล!อม
ครูเปนผู!จัดเตรียมสภาพแวดล!อมซึ่งรวมถึงสื่อและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่บรรจุอยูในศูนย
การเรียน เนื่องจากกิจกรรมในศูนยการเรียนมีลักษณะที่เน!นการลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณภายใต!
สภาพแวดล!อมและบรรยากาศที่คุ!นเคยและเปนมิตร ความหลากหลายในการเลือกใช!วัสดุอุปกรณใน
การทํ า กิ จ กรรมศู น ยการเรี ย นชวยสงเสริ ม ให! เ ด็ กสามารถเรี ย นรู! สิ่ ง ตางๆ ได! อ ยางเข! า ใจ และมี
ประสบการณที่หลากหลายเชนกัน ประเภทของสื่อการเรียนรู!เพื่อพัฒนาเด็กวัยอนุบาลที่ควรมุงเน!น
คือ สื่อและวัสดุอุปกรณจากธรรมชาติ
7. การเปนผู!ประเมิน
ครูควรประเมินศูนยการเรียนในด!านตางๆ เหลานี้ตลอดเวลา ได!แก ความปลอดภัยใน
การทํ า กิ จ กรรม การคาดเดากิ จ กรรม พื้ น ที่ ในการทํ า งานเปนรายบุ ค คลหรื อ เปนกลุ มยอม การ
จัดเตรียมโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด!าน ความต!องการศูนยการเรียนหรือสิ่งใหมๆ ที่เด็กสนใจ
ความเพียงพอของโอกาสในการรู!หนังสือ ความท!าทายการเรียนรู!ในด!านตางๆ ของเด็ก การมีโอกาสใน
การใช!ศูนยการเรียนอยางทั่วถึงของเด็ก เปนต!น การสังเกตในชวงเวลาการทํากิจกรรมในศูนยการ
เรียนสามารถนําไปสูการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนศูนยการเรียนที่เหมาะสมกับความต!องการของเด็ก
ยิ่งขึ้น
บทที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน
การใชศูนยการเรียน
ชวงเวลาที่ ย ากลํ า บากในการจั ด ศู น ยการเรี ย นของครู คื อ ชวง 1 ปi แรกของการสะสม
ประสบการณศูนยการเรียน เพราะต!องใช!เวลาอยางมากกับการกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ
สนใจและระดับความสามารถของเด็ก การรวบรวมวัสดุอุปกรณในการเรียนรู! และการออกแบบศูนย
การเรียนลักษณะตางๆ นี่คือเหตุผลสําคัญสําหรับครูมือใหมที่จะเรียนรู!ถึงการเริ่มต!นจัดศูนยการเรียน
และการคอยๆ เพิ่มจํานวนศูนยการเรียนใหมๆ เข!ามาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สิ่งที่ควรคํานึง
เปนสําคัญคือ การจัดศูนยการเรียนที่ดีเพียงไมกี่ศูนยยอมดีกวาการจัดศูนยการเรียนจํานวนมากมาย
แตขาดความหมายในการเรียนรู!สําหรับเด็ก
ศู น ยการเรี ย นถู ก ออกแบบมาเพื่ อ เปA ด โอกาสในการเรี ย นรู! ใ ห! แ กเด็ ก ศู น ยการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพจึงต!องการวางแผนที่ดี การวางแผนในศูนยการเรียนจําเปนต!องพิจารณาป/จจัยที่สัมพันธ
กันหลายอยางประกอบกันไป เชน เป4าหมายการเรียนรู! วัตถุประสงคการเรียนรู! และการประเมินผล
การเรี ย นรู! นอกจากนี้ ศู น ยการเรี ย นยั งต! องสะท! อนให! เ ห็ น ถึ งการพั ฒ นาป/ ญ ญาด! า นตางๆ อยาง
เหมาะสมตามวัย โอกาสในการเลือกทํากิจกรรมที่มีความยากงายหลายระดับ การบูรณาการความรู!
การลงมือจัดกระทํากับวัสดุอุปกรณตางๆ ความสนุกและความท!าทายในการเรียนรู! เปนต!น
หัวใจสําคัญของการวางแผนคือ การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู!ที่ชัดเจนในแตละศูนยการ
เรี ย น ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นเส! น ทางสํ า คั ญ สู ความสํ า เร็ จ ทางการศึ ก ษา ถ! า ศู น ยการเรี ย นปราศจาก
วัตถุประสงคการเรียนรู!ที่ชัดเจน อาจทําให!ครูไมสามารถนําพาเด็กไปถึงเป4าหมายปลายทางที่ตั้งไว!ได!
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นอกจากนี้ ยั งทํ าให! ครู ขาดความคาดหวั ง ในการเรี ย นรู! ของเด็ ก ทํ า ให! ผู! ป กครองไมอาจสามารถ
ชวยเหลือบุตรหลานของตนในการพัฒนาทางการศึกษาได!ทันทวงที ซึ่งล!วนแตเปนการเสียเวลาในการ
เรียนรู!ของเด็กทั้งสิ้น ดังนั้น การวางแผนจึงต!องทําอยางระมัดระวัง คิดอยางละเอียดรอบคอบ และ
ต!องแนใจวา ตนเข!าใจในเป4าหมายของตนเองชัดเจนกอนที่จะวางเป4าหมายสําหรับเด็ก วิธีการที่มี
ประสิทธิผลวิธีการหนึ่งคือ การให!เด็กได!มีสวนในการวางแผนการทํากิจกรรมในชวงเวลาของศูนยการ
เรียน ทั้งนี้ นับวาเปนการเลือกอยางมีความหมายและสงเสริมการรู!จักควบคุมตนเองของเด็ก อยางไร
ก็ตาม แม!วาวัตถุประสงคการเรียนรู!ในศูนยการเรียนจะเปนตัวกําหนดของเขตของการวางแผน แต
ควรระลึกไว!เสมอวา วัตถุประสงคการเรียนรู!เหลานี้มีสวนสงเสริมการเรียนรู!ในศูนยการเรียนเพียง
เล็กน!อยเทานั้น แตจะสะท!อนให!เห็นถึงความคิด การตัดสินใจ และการลงมือกระทํา อันนําไปสูการ
เรียนรู! ซึ่งเกิดขึ้นพร!อมๆ กันกับการที่เด็กได!เลือกและควบคุมทิศทางการเลนของตนเอง ศูนยการ
เรียนจึงเปนเสมือนแหลงที่เตรียมเด็กให!สร!างการเรียนรู!ด!วยตนเองและเติบโตไปในทิศทางที่ตนสนใจ
คําถามที่ใช!เปนแนวทางในการพิจารณาวางแผนการจัดศูนยการเรียนที่ดีมีดังนี้
(1) เป4าหมายและวัตถุประสงคการเรียนรู!ในศูนยการเรียน
(2) การดําเนินการเพื่อให!บรรลุวัตถุประสงค
(3) การใช!งานของศูนยการเรียน เชน เพื่อเสริมการเรียนรู! เพื่ออิสระในการเลือกเรียนรู! หรือ
เพื่อเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาทั้งหมด
(4) ความท!าทายในการเรียนรู!ของเด็ก เชน กิจกรรมในศูนยการเรียนไมยากหรืองายเกินไป
(5) การบูรณาการความรู!และทักษะ
(6) ลักษณะเฉพาะของศูนยการเรียน เชน ศูนยที่ต!องการความสงบ ศูนยที่ต!องการการเคลื่อนไหว
(7) การจัดตารางเวลาสําหรับศูนยการเรียน
(8) จํานวนของศูนยการเรียน
(9) การออกแบบพื้นที่และขอบเขตของศูนยการเรียน
(10)ระบบการจัดวางวัสดุอุปกรณในศูนยการเรียน เชน ความสะดวกในการหยิบใช! ความปลอดภัย
ความหลากหลาย
(11)ระยะเวลาในการทําศูนยการเรียน
(12)ความหลากหลายของกิจกรรม
(13)โอกาสในการเลือกเข!าศูนยการเรียน
(14)การหมุนเวียนในการทําศูนยการเรียน
(15)การกําหนดเวลาสิ้นสุดในการทําศูนยการเรียน
(16)ความคาดหวังของครูตอเด็กในชวงเวลาที่ทําศูนยการเรียน
(17)การทํางานรวมกันกับผู!อื่น
(18)บทบาทครูกับเด็ก
(19)การนําเสนอผลงานเด็ก
(20)การทําความสะอาดหลังเสร็จสิ้นศูนยการเรียน
(21)การประเมินผลการเรียน
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ขอปฏิบัติในการเขาศูนยการเรียนมีดังนี้
1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน
เด็กต!องการเวลาอยางจริงจังในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน การมีโอกาสได!ปฏิสัมพันธ
กับศูนยการเรียนศูนยใดศูนยหนึ่งอยางแท!จริงยอมเปนสิ่งที่พึงประสงคมากกวาการได!ไปแวะเวียนทํา
กิจกรรมในศูนยการเรียนหลายๆ ศูนยอยางฉาบฉวย ระยะเวลาในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนที่
เหมาะสมสํ าหรั บเด็กควรครอบคลุมถึ งการเลือกวัสดุ อุปกรณ การกํา หนดบทบาท การสนทนาถึ ง
กิจกรรม และการลงมือเลนของเด็ก เพราะอยางน!อยที่สุดต!องใช!เวลาประมาณ 30 นาที กวาการเลน
จะเกิดขึ้น โดยปกติแล!ว การจัดเวลาในการเข!าศูนยการเรียนแตละครั้งจะประมาณ 45 นาที ถึง 1
ชั่วโมง ซึ่งยิ่งชวยสงเสริมการมีปฏิสัมพันธในการเลนของเด็กที่ดีขึ้น
สําหรับครูที่เพิ่งเริ่มทดลองจัดศูนยการเรียน (ระยะเริ่มต!น) อาจใช!เวลาประมาณ 30
นาทีตอวันในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน หรืออาจใช!ศูนยการเรียนในลักษณะที่เปนกิจกรรมเสริม
สํ า หรั บ เด็ ก ภายหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การทํ า กิ จ กรรมหลั ก ที่ กํ า หนด (กิ จ กรรมวงกลม) แตเมื่ อ ครู มี
ประสบการณและเข!าใจธรรมชาติของศูนยการเรียนมากขึ้น ครูจะสามารถนําศูนยการเรียนมาใช!เพื่อ
บูรณาการกับการจัดประสบการณการเรียนรู!ประจําวันสําหรับเด็กได!
2. ขั้นตอนการเข!าศูนยการเรียน
2.1 อธิบายหรือแนะนําการใช!ศูนยการเรียน และข!อตกลง
ถ!าเด็กไมเคยใช!ศูนยการเรียนมากอน ไมวาเด็กจะอายุเทาไรก็จําเปนต!องเรียนรู!ถึง
การทํางานของการจัดประสบการณแบบนี้ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู!คือ การอธิบายวา เด็ก
สามารถเลนอะไรได!บ!างและเลนสิ่งเหลานั้นอยางไร ขั้นตอนนี้ต!องทําทุกครั้ง โดยเฉพาะครั้งแรกๆ
ต!องอธิบายทุกกิจกรรม ครั้งตอๆ ไป เมื่อเด็กเริ่มคุ!นเคยอาจอธิบายเฉพาะกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข!ามา
ใหมเทานั้น
นอกจากนี้ ครูยังต!องแนะนําการใช!วัสดุอุปกรณตางๆ ในศูนยการเรียน รวมทั้งสร!าง
ข!อตกลงหลักเกี่ยวกับการทํากิจกรรมศูนยการเรียนนั้นอยางสั้นๆ ให!กับเด็กทั้งห!องได!รับทราบ เชน
การเก็บของให!เปนระเบียบ การเลนควรแบงป/นกัน การกําหนดจํานวนผู!ที่จะเข!าเลนในแตละกิจกรรม
เปนต!น ทั้งนี้ เพื่อฝ[กเด็กในเรื่องสิทธิหน!าที่และความรับผิดชอบตอตนเอง ตอเพื่อน และตอสังคม
เล็กๆ ในห!องเรียน อันเปนพื้นฐานในการปฏิบัติตนในสังคมใหญเมื่อเด็กเติบโตขึ้นตอไป การคุ!นเคยกับ
การเลนกิจกรรมตางๆ ของเด็กจะเปนสัญญาณบงบอกแกครูวา ควรเพิ่มข!อตกลงกับเด็กทีละน!อยๆ ได!
แล!ว
ขณะที่ สร!า งข!อตกลงรวมกัน กับเด็ก ยังชวยให! เด็กได!มีโอกาสสํ ารวจอยางคราวๆ
กอนลงมือทํากิจกรรม เข!าใจถึงลักษณะศูนยการเรียน และเตรียมความคิดตนเองเกี่ยวกับการทํ า
กิจกรรมในศูนยการเรีย นลวงหน! า สวนการรวบรวมสิ่งของบางอยางในแตละศูน ยการเรี ยนมาอยู
ในชวงกิจกรรมวงกลม และให!เด็กสนุกกับการทายวา วัสดุอุปกรณนั้นมาจากศูนยการเรียนใดก็เปนอีก
เทคนิคหนึ่งในการเพิ่มความเข!าใจให!กับเด็กเกี่ยวกับศูนยการเรียนมากขึ้น
2.2 วางแผนเพื่อจัดสรรเด็กเข!าศูนยการเรียน
การเลื อ กทํ า กิ จ กรรมในศู น ยแตละศู น ยการเรี ย นของเด็ กขึ้ น อยู กั บ การวางแผน
ลวงหน!าของเด็กเอง หรือการวางแผนแบบรวมมือกันระหวางเด็กกับครูก็ได! เมื่อเด็กเริ่มเรียนรู!ถึงการ
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เลือกศูนยการเรียน จดบันทึกการเลือกของตนเอง และย!ายจากศูนยการเรียนหนึ่งไปยังอีกศูนยการ
เรียนหนึ่งที่เหมาะสมได! เปนสัญญาณที่แสดงให!เห็นถึงความเข!าใจในการเลือกศูนยการเรียนใหมเมื่อ
ทํ า ศู น ยหนึ่ งเสร็ จ สิ้ น แล! ว สํ า หรั บ เด็ ก ที่ ข าดประสบการณในการเลื อ กอาจมี ค วามยากลํ า บากใน
กระบวนการตัดสินใจ ครูสามารถชวยเหลือเด็กเหลานี้ได!โดยการจํากัดตัวเลือกให!จนกวาเด็กจะรู!สึก
มั่นใจในทางเลือกหลากหลายที่มีให!นั้น เมื่อเด็กยิ่งมีประสบการณในการเลือกทางเลือกก็ยิ่งควรเพิ่ม
ปริมาณให!มากขึ้นตาม
ระยะเวลาในการทํางานในแตละศูนยการเรียน ควรสอดคล!องกับความต!องการและ
ความสนใจของเด็ก ยิ่งเด็กมีโอกาสได!เลือกศูนยการเรียนด!วยตนเอง ความมุงมั่นในการเลนตามความ
สนใจก็ยิ่งขยายขึ้น สมาธิในการทํางานก็ยิ่งยาวนานขึ้น แตละวันเด็กจึงควรมีโอกาสได!เลือกศูนยการ
เรียนที่จะทํากิจกรรมด!วยตนเอง อยางไรก็ตาม ครูสามารถใช!วิธีจัดการที่หลากหลายในการเลือกศูนย
การเรียนของเด็กได! นอกจากนี้ การจัดสภาพพื้นที่ทางกายภาพภายในศูนยการเรียนสามารถใช!เปนตัว
ควบคุมจํานวนของเด็กในศูนยนั้นๆ ได!เชนกัน การมีกระดานขาหยั่ง 2 อัน และเก!าอี้ล!อมโต?ะอีก 4 ตัว
ในศูนยศิลปะชวยสื่อสารแกเด็กวา ศูนยนี้สามารถทํางานได! 6 คน บางครั้งบอรดสําหรับวางแผนงานก็
สามารถชวยให!เด็กเข!าใจถึงระบบการเลือกศูนยการเรียนและยังสามารถระบุได!ถึงทิศทางในการเลือก
ศูนยการเรียนอื่นตอไปได!ด!วย ดังนั้น เพื่อให!งายตอความเข!าใจของเด็ก บอรดสําหรับวางแผนงานจึง
ควรมีเครื่องหมาย ภาพ หรือคํางายๆ ที่นําเสนอศูนยการเรียนที่วางในแตละวัน ครูสามารถใช!บอรด
สําหรับวางแผนงานในชวงของกิจกรรมวงกลม เพื่อชวยให!เด็กเห็นวาศูนยการเรียนศูนยไหนที่วางบ!าง
องคประกอบในบอรดสําหรับวางแผนงานนั้นควรระบุถึงศูนยเสริมใดบ!างที่วาง ศูนยหลักใดบ!างที่เพิ่ม
ใหม และถ!าศูนยการเรียนใดปAดก็ให!แสดงสัญลักษณที่ชัดเจนให!เด็กได!รู!ด!วย
บอรดสําหรับวางแผนงานอาจจะมีตะขอเทาจํานวนพื้นที่ที่วางในศูนยการเรียนนั้น
เด็กจะนําชื่อของตนมาวางที่บอรดสําหรับวางแผนงานเพื่อแสดงถึงการเลือกศูนยการเรียนที่ตนสนใจ
บอรดสําหรับวางแผนงานลักษณะนี้เปรียบเสมือนหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงให!เห็นถึงการเลือกเข!าศูนย
การเรียนของเด็กเชนเดียวกับการมีพื้นที่วางในศูนย เมื่อเด็กออกจากศูนยก็จะเอาชื่อตัวเองไปด!วยจึง
ทําให!เกิดที่วาง บอรดสําหรับวางแผนงานนี้ควรจัดวางไว!กอนเข!าศูนย การทําเชนนี้จะชวยลดความ
วุนวายของการจราจรในห!องและยังเปนตัวนําทางให!เด็กรู!วาศูนยการเรียนไหนควรจะตัดสินใจเลือก
ตอไป อยางไรก็ตาม ระบบไหนดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพ ยอมขึ้นอยูกับวาเทคนิคไหนเปนที่ถนัดของ
ครูและใช!ได!ผลกับเด็กในห!องของตน เทคนิคที่เลือกสรรนั้นควรใช!งานอยางสม่ําเสมอและเปนที่เข!าใจ
ของเด็กในการปฏิบัติตามขั้นตอน เด็กเรียนรู!การใช!ศูนยการเรียนได!เร็ว ถ!าได!รับการอธิบายและการ
สาธิตวิธีใช!ตั้งแตเริ่มแรก
ตัวอยางวิธีการจัดระบบการเลือกศูนยการเรียน ได!แก ครูกําหนดเด็กในการเข!าศูนย
การเรียนด!วยตนเอง ครูใช!สื่อลักษณะตางๆ ในการแบงกลุมเด็กเพื่อเลือกศูนยการเรียน เชน กระปZอง
วางแผน กระดานวางแผน กงล!อวางแผน เปนต!น หรือเด็กเลือกศูนยการเรียนที่ตนสนใจอยางอิสระ
2.3 ทํากิจกรรมที่ออกแบบไว!ในศูนยการเรียน
ให!โอกาสเด็กเลือกเลนกิจกรรมตามสบาย ตามสะดวก และตามใจชอบ โดยครูคอย
แนะนําให!ความชวยเหลือตามความต!องการของเด็ก เทคนิคในการปลอยให!เด็กเข!าศูนยการเรียนควร
คํานึงถึงการให!โอกาสแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน
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2.4 รวมกันกับเด็กสรุปกิจกรรมศูนยการเรียน ป/ญหา และการแก!ไข
3. การเวียนศูนยการเรียน
ครูบางคนคิดวา การที่เด็กได!รับประสบการณในการทํากิจกรรมทุกศูนยการเรียนเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับเด็ก แตไมวาระบบบริหารจัดการในการเลือกศูนยการเรียนจะเปนอยางไร สิ่งที่ต!อง
คํานึงถึงในแตละวันก็คือ โอกาสของเด็กในการเลือกทํากิจกรรมในศูนยการเรียนที่ตนสนใจ ซึ่งนับวา
เปนโอกาสที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาความเปนป/จเจกบุคคลที่สําคัญ อยางไรก็ตามพบวา ครูสวนใหญใช!
ศูนยการเรียนเปนเครื่องมือในการจัดสรรโอกาสให!เด็กได!ทํางานรวมกับเพื่อนที่ตนคุ!นเคย การจัดกลุม
เด็กลักษณะนี้อาจกอให!เกิดข!อจํากัดได!โดยไมรู!ตัว โดยเฉพาะโอกาสในการฝ[กฝนการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมและการพัฒนาความก!าวในการบริหารจัดการของเด็ก การเลือกศูนยการเรียนจึงต!องใช!วิธีการ
หลายๆ วิธีสลับกั นไป เชน จัดกลุมตามความสนใจ ความสามารถความต!องการ และรูปแบบการ
เรียนรู!ของเด็ก สรุปแล!ว เด็กควรได!หมุนเวียนการใช!ศูนยการเรียนทั้งกับเพื่อนสนิทกลุมเดียวกันและ
กับเพื่อนตางกลุมบ!าง
4. การทําความสะอาด
การทําความสะอาดเปนขั้นตอนสุดท!ายในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน นอกจากเด็กได!
เรียนรู!ถึงการเลือก การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมแล!ว ยังควรที่จะต!องมีประสบการณในการเก็บ
สิ่งของตางๆ เข!าที่ด!วย ครูสามารถชวยเหลือกระบวนการดังกลาวให!งายขึ้นได!โดยจัดเตรียมกลองหรือ
ตะกร!าไว!สําหรับเก็บของในแตละศูนยการเรียน ซึ่งมีสัญลักษณ ภาพ หรือคํางายๆ บอกไว!ด!วย การมี
สวนรวมในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ ในศูนยการเรียนชวยพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ง
ความรับผิดชอบสําหรับเด็กวัยอนุบาล
ลักษณะเฉพาะของศูนยการเรียน
การจัดศูนยการเรียนได!มีการจัดกลุมตั้งชื่อศูนยแตกตางกันไปแล!วแตความเหมาะสม และ
การเน!นของหลักสูตรในแตละสถานศึกษา อยางไรก็ตาม ศูนยการเรียนแตละศูนยมีลักษณะเฉพาะ
และเทคนิคการจัดการที่แตกตางกัน ตัวอยางลักษณะเฉพาะของศูนยการเรียนแบบถาวรหรือศูนยการ
เรียนหลักที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีดังนี้
1. ศูนยไม!บล็อก
มากกวา 150 ปi มาแล!วที่ศูนยไม!บล็อกเปนศูนยการเรียนที่จําเปนในห!องเรียนสําหรับ
เด็ กวั ย อนุ บ าลในทุ กยุ คทุ กสมั ย การเลนบล็ อกชวยสงเสริ มพั ฒ นาการของเด็ กทุ กๆ ด! า น ทั้ งด! า น
รางกาย อารมณ สั ง คม และสติ ป/ ญ ญา โดยเฉพาะการเรี ย นรู! ที่ จ ะจั ด กระทํ า กั บ วั ต ถุ การสร! า ง
บ!านเรือนที่สะท!อนถึงโลกความจริง การแก!ป/ญหาและการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร!างชิ้นงานประเภท
ตางๆ การเรียนรู!วิธีที่จะใช!วัสดุอุปกรณในการกอสร!าง การทํางานรวมกับผู!อื่น การแบงป/นความคิด
และการวางแผนในการสร!างสิ่งตางๆ ที่เยี่ยมยอดตามจินตนาการ เปนต!น
ศูนยไม!บล็อกจึงต!องรวบรวมวัสดุอุปกรณตางๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับการกอสร!าง โดย
มุงให!เด็กได!มีโอกาสขยายความคิดรวบยอด ทํางานได!อยางอิสระ ทํางานรวมกับเด็กอื่นได! เรียนรู!มิติ
สัมพันธ เรียนรู!ความสมดุล สร!างสรรคชิ้นงาน พัฒนาการประสานสัมพันธระหวางตามือ/กล!ามเนื้อ
ใหญและเล็ก และรู!สึกประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังนั้น วัสดุอุปกรณในศูนยไม!บล็อกจึงควรมี
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ทั้งบล็อกขนาดใหญ บล็อกขนาดกลาง บล็อกขนาดเล็ก และมีรูปรางตางๆ กัน เชน ทั้งสามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม แทงทรงกระบอก และสวนโค!ง นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณหลากหลายอื่นๆ เชน เสื่อ พรม
ตุ?กตาไม!รูปคน/สัตว/ต!นไม! รูปภาพ รถจําลองชนิดตางๆ ที่สามารถใช!ประกอบในการเลนกอสร!างและ
ตกแตง ยิ่งชวยสงเสริมให!เด็กมีจินตนาการและความคิดสร!างสรรคมากยิ่งขึ้น
เนื่ อ งจากเปนศู น ยที่ อ าจกอให! เ กิ ด เสี ย งดั ง บ! า งเปนครั้ งคราว จากการพั งทลายของ
สิ่งกอสร!างลงมาเพื่อสร!างสิ่งใหมขึ้นแทน หรือพังทลายด!วยสาเหตุอื่น (เมื่อสร!างสูงเกินไป) การจัดศูนย
นี้จึงควรจัดให!หางจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ต!องการความสงบ เชน ศูนยหนังสือ ศูนยเครื่องเลนสัมผัสจัดให!
หางจากทางเดินของเด็ก และมีความเปนอิสระโดยอาจมีชั้นวางของกั้น การจัดไม!บล็อกควรจัดตาม
ลักษณะรูปรางและขนาด และวางไว!บนชั้นที่เด็กสามารถมองเห็นได!สะดวก งายตอการหยิบใช! รวมทั้ง
การเก็บไว!ที่เดิมหลังเลนเสร็จได!ด!วยตนเอง นอกจากนี้ ยังควรมีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอเพื่อ
ขยายความคิดของเด็กให!กว!างขวางขึ้น วัสดุอุปกรณที่นํามาเลนประกอบควรจัดวางไว!เปนระบบ
2. ศูนยบ!าน/ศูนยการแสดงสร!างสรรค/ศูนยบทบาทสมมติ
ศูนยบ!าน/ศูนยการแสดงสร!างสรรค/ศูนยบทบาทสมมติมีกลไกการทํางานที่คล!ายคลึงกัน
แตกตางกั น เพี ย งการเรี ย กชื่ อ และการจั ด สรรวั ส ดุ อุ ป กรณประกอบศู น ยเทานั้ น ศู น ยบ! า นเปน
องคประกอบที่จําเปนในห!องเรียนแบบศูนยการเรียน มีขนาดใหญกวาศูนยอื่นๆ เพราะสามารถจัด
กิ จ กรรมได! อยางกว! า งขวาง สวยงาม เชน จั ด เปนร! า นค! า ห! อ งเสริ ม สวย สหกรณ โรงพยาบาล
ห!องอาหาร เปนต!น ทั้งนี้ควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามหนวยที่เรียนหรือตามความเหมาะสม
เพื่อให!เปนที่นาสนใจอยูตลอดเวลา พื้นที่บริเวณนี้เปรียบเสมือนสะพานในการถายทอดและเชื่อมโยง
ระหวางบ!านและโรงเรียนที่ดีเยี่ยมของเด็กๆ โดยปกติแล!ววัยอนุบาลมักคุ!นเคยกับบทบาทและวัสดุ
อุปกรณในศูนยบ!านเปนอยางดี เด็กเหลานี้ชอบที่จะเลียนแบบผู!ใหญหรือร!องไห!เลียนแบบเด็กทารกใน
สภาพแวดล!อมที่เปนธรรมชาติ ปลอดภัย และมีสภาพที่มั่นคงเชนนี้ เด็กได!สนุกกับการเลนกับความคิด
ของตนเองและมีประสบการณเกี่ยวกับสื่อตางๆ เพิ่มขึ้น บอยครั้งที่เด็กหวนกลับมาหาศูนยบ!านเสมอๆ
เมื่อพบวาตนไมแนใจวาอะไรเกิดขึ้นในห!องเรียนตอไป ทั้งนี้เพื่อสร!างความมั่นใจของตนให!กลับคืนมา
การแนะนําศูนยบ!านตั้งแตวันแรกของการเปAดเรียนและการไปเยี่ยมเยียนศูนยบ!านเปน
กลุมเล็กๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและพื้นที่ในการใช!งาน นับวาเปนสิ่งจําเปนที่ควรคํานึงถึง
จําไว!เสมอวา สมาชิกครอบครัวในป/จจุบันมีความหลากหลายกวาเดิมมาก การแสดงบทบาทในการ
เลนของเด็กยอมสะท!อนประสบการณที่ตนได!เคยพบเห็นทั้งสิ้น นอกจากนี้ ขณะที่เลนศูนยบ!านยังชวย
พัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาความสัมพันธระหวางเพื่อน เปนจุดเริ่มที่จะทําความเข!าใจเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบและความต!องการของผู!อื่น ฝ[กการแก!ป/ญหา สงเสริมการเรียนรู!เกี่ยวกับการดูแลผู!คน
รอบข!าง การประกอบอาหาร การทําความสะอาด การเย็บป/กถักร!อย รวมทั้งทักษะตางๆ ที่จําเปน
เกี่ยวกับชีวิต อุปกรณในศูนยบ!านอาจประกอบด!วยเฟอรนิเจอรขนาดเล็ก เสื้อผ!าสําหรับการแตงกายที่
หลากหลายอาชีพ กระจกบานใหญที่มองเห็นทั้งตัว ชุดเครื่องเย็บผ!า เครื่องครัว ฉากที่จะใช!ประกอบ
เปนร!านค!า โรงพยาบาล ธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย เปนต!น
3. ศูนยศิลปะ
เด็กวัยอนุบาลอยูในวัยที่สร!างสรรคและสนุกเพลิดเพลินกับการใช!วัสดุอุปกรณทางศิลปะ
ตางๆ ในการถายทอดความรู!สึกสํานึกคิด ศิลปะชวยพัฒนาความซาบซึ้งในสุนทรียภาพรอบตัว พัฒนา
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ทักษะทางภาษา พั ฒ นาทั กษะทางอารมณและสั งคม พั ฒ นากล! า มเนื้อใหญและเล็ ก สงเสริ มการ
แสดงออก และเปนการขยายโลกการเรียนรู!ของเด็ก ประสบการณที่มีกับวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย
ชวยให!เด็กวัยอนุบาลเริ่มเข!าใจโลกและสามารถควบคุมการใช!งานของวัสดุอุปกรณเหลานั้นได! ศิลปะ
สําหรับเด็กจึงหมายรวมถึง งานฝiมือที่เกิดจากเด็กหลากหลายรูปแบบ เชน การวาดภาพ การระบายสี
การพับ การปะติด การประดิ ษฐเศษวั สดุ การป/g น การตั ดกระดาษ การฉีกกระดาษ เปนต!น วัส ดุ
อุปกรณที่ควรจัดหาไว!ในศูนยศิลปะ เชน กระดาษขาหยั่ง กระดานวาดภาพเล็กๆ กระดาษชนิดตางๆ
(กระดาษที่ใช!แล!ว กระดาษหนังสือพิมพ) กรรไกร เทป ไม!บรรทัด ดินสอ พูกัน ชอลก สีผสมอาหาร
หรือสีน้ําที่ทําได!จากวัสดุธรรมชาติ (ดอกไม! ดินสีตางๆ) ดินเหนียว ฟองน้ํา ขวด เศษผ!า เปลือกหอย
ริบบิ้น เครื่องประดับ และของเหลือใช!หรือวัสดุอุปกรณเพื่อความสวยงาม เปนต!น วัสดุอุปกรณตางๆ
ควรมี จํ า นวนเพี ย งพอตอความต! อ งการ ขนาดพอเหมาะตอการใช! ง าน และเตรี ย มสํ า รองไว! ใ ห!
หลากหลายตอการเลือกใช!งานของเด็ก
สวนการป/gนมักมีวิธีการเลนที่หลากหลาย เชน คลึง นวด ทุบ ตบ ดึง เด็ด ฟาด หั่น บีบ
ม!วน เปนต!น สื่อวัสดุที่ควรจัดไว! ได!แก ดินน้ํามัน ดินเหนียว แป4งโด แป4งทําขนมเลน หรือขี้เลื่อยไม!
ละเอียดผสมแป4งเปiยก โดยครูควรเลือกใช!วัสดุเหลานี้ให!เหมาะสม โดยยึดหลักประโยชน ประหยัด
และปลอดภัย ของเด็กเปนสําคัญ
สํ า หรั บ เด็ กเล็ ก ๆ แล! ว กระบวนการในการสร! า งสรรคผลงานทางศิ ล ปะยอมสํ า คั ญ
มากกวาผลผลิตที่ได!รับ ศูนยศิลปะจึงควรเปนสถานที่ที่เด็กได!สนุกกับการสรรคสร!างงานทางศิลปะ
อยางอิสระขณะที่เด็กทํางาน เด็กเรียนรู!ที่จะสร!างสรรคหนทางใหมๆ ในการนําเสนอความคิดของตน
เสมอ บางครั้งก็อยูในรูปแบบของภาพวาด งานประดิษฐ และงานป/gนตางๆ การใช!สี การออกแบบ
และความใหมของชิ้นงานที่ทํา ล!วนสร!างความภาคภูมิใจในผลงานให!กับเด็กทั้งสิ้น
ศูนยนี้ควรตั้งไว!ใกล!กับศูนยดนตรี เพื่อชวยให!เด็กวาดภาพระบายสีตามเสียงเพลงและ
จังหวะดนตรี อยูใกล!ๆ อางล!างมือหรือห!องน้ํา มีพื้นที่วางกว!างๆ และอยูหางจากทางเดินไปมาของเด็ก
4. ศูนยทราย/ศูนยน้ํา
ชีวิตวัยเด็กอยูในชวงเวลาสําคัญของการเรียนรู! ด!วยคุณสมบัติของทรายและน้ําเปนสิ่งท!า
ทาย ชวนให!ศึกษาทดลอง การเลนทรายและน้ําจึงเปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กวัยอนุบาล
(แม!แตเด็กที่มีชวงระยะเวลาความสนใจสั้นยังสามารถเลนน้ําได!เปนระยะเวลานานๆ) สื่อธรรมชาตินี้
จัดเตรียมโอกาสให!เด็กได!สํารวจและมีประสบการณใกล!ชิดโลกแหงความจริงยิ่งขึ้น ในขณะที่เด็กมี
ปฏิสั มพั นธกั บทรายและน้ํา เด็กได!พัฒนาการประสานสัมพั นธของอวั ยวะตางๆ เชนเดียวกับ การ
พัฒนาความรู!สึกวาตนประสบความสําเร็จในการใช!เครื่องมือที่แตกตางกัน ตัวอยางวัสดุอุปกรณที่ควร
จัดเตรียมไว!ในศูนย ได!แก ที่ขุดทราย ตะแกรง กรวย ทอ ถังพลาสติก สายยาง เรือยาง ผ!ายางกัน
เปiยก เปนต!น นอกจากนี้ เด็กยังได!เรียนรู!เกี่ยวกับการตวงน้ํา การสังเกตเรือจมและลอย การสํารวจสิ่ง
ที่เปiยกและแห!ง และมโนทัศนทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ความสนใจในการเลนทรายและน้ํา
ของเด็กทําให!ศูนยการเรียนนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันนําไปสูการขยายชวงความสนใจหรือสมาธิของ
เด็กในการทํากิจกรรมอื่นๆ ตอไป ในศูนยทรายและน้ํา เด็กมักยุงอยูกับการเลนของตน การสงเสียงดัง
จึงเปนเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได!เชนเดียวกับศูนยบ!านและศูนยบล็อก
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การจัดบริเวณให!เด็กเลนทรายและเลนน้ําขึ้นอยูกับวัตถุประสงควา ต!องการให!เด็กเลน
ด!วยตนเองหรือมีครูคอยควบคุม ถ!าหากมีโต?ะหรือกระบะสําหรับเลนทรายหรือเลนน้ําโดยเฉพาะ ครู
อาจเททรายหรือน้ําให!สูง 1-2 นิ้ว เพื่อให!เด็กเลนได!โดยไมเลอะเทอะ กรณีที่ไมมีโต?ะสําหรับเลนทราย
หรือเลนน้ําโดยเฉพาะ ครูอาจใช!ถังหรือกะละมังพลาสติกวางไว!บนโต?ะธรรมดาแทน การวางข!อตกลง
หรือกติกาในการเลนจะยิ่งชวยฝ[กฝนเรื่องวินัยแกเด็ก
5. ศูนยหนังสือ/ศูนยภาษา
ศูนยหนังสือมุงพัฒนาความสามารถทางภาษาและเจตคติที่ดีในการอานเขียนของเด็กเปน
หลัก การออกแบบพื้นที่ในศูนยหนังสือจึงต!องคํานึงถึงการคัดเลือกหนังสือนิทานหรือวรรณกรรมเด็ก
ดีๆ สื่อทางภาษาที่เกี่ยวข!อง และการสร!างบรรยากาศที่เชิญชวน เพื่อดึงดูดความสนใจเข!ามาใช!บริการ
ในศูนยหนังสือ เด็กสามารถสื่อสารได!อยางมีประสิทธิผลด!วยการอาน การเขียน การพูด และการฟ/ง
ใช!จินตนาการและความคิดสร!างสรรคอยางเสรี เรียนรู!การวิพากษวิจารณสิ่งที่ประสบ และคิดเปนเหตุ
เปนผลอยางมีระบบ อุปกรณที่ควรบรรจุอยูในศูนยหนังสือที่สอดคล!องกับหนวยที่เรียน ได!แก หนังสือ
ภาพ หนังสือนิทานที่คัดสรร หนังสือนิทานขนาดใหญ หนังสือค!นคว!า วารสาร กระดาษชนิดตางๆ
เครื่องเขียน สี รูปภาพ หรืออาจรวมทั้งเทปบันทึกเสียง หูฟ/ง สําหรับใช!ฟ/งเรื่องราวตางๆ ในนิทาน
เปนต!น ถ!ามีหมอนเล็กๆ หรือตุ?กตาสัตวยัดนุนนุมๆ จะยิ่งชวยสร!างบรรยากาศให!มีความอบอุนและ
สบายในการอานหนังสือที่ตนเลือกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เด็กควรจะรู!วา ความสนุกสนานในการฟ/งนิทาน
รวมกันในห!องเรียนจากครูนั้น ที่แท!สามารถเพลิดเพลินได!ด!วยตนเองจากการเข!าศูนยหนังสือ การ
เลือกหนังสือที่ตนต!องการอานเปนประสบการณที่ดีเยี่ยมของเด็ก อันนําไปสูการมีสมาธิ การพัฒนา
ความสนใจในการอานเขียน และรักที่จะเปนนักอานและนักเขียนตอไปเมื่อเติบใหญ
ศูนยหนังสือ/ศูนยภาษาเปนศูนยการเรียนที่ต!องการความสงบ มีแสงสวางเพียงพอ มีชั้น
วางหนังสือ/วางของ มีโต?ะสําหรับนั่งทํางานเปนกลุมและรายบุคคล บางสวนของศูนยอาจมีพรมหรือ
เสื่อ หมอนนุมๆ ที่มีรูปรางแปลกๆ สีสันสดใส วางไว! เพื่อเชิญชวนให!เด็กสนใจเข!ามาใช!บริการ
6. ศูนยดนตรี
เด็กหลงรักเสียงเพลงตั้งแตแรกเกิดเรื่อยมาจนถึงวัยอนุบาล ดนตรีเปนแรงบันดาลใจให!
เด็กตอบสนองตอเสียงเพลงและจังหวะได!อยางกระฉับกระเฉงและไมรู!เหน็ดรู!เหนื่อย ศูนยดนตรีเปน
ศูนยการเรียนที่เน!นการจัดสภาพแวดล!อมให!เกื้อกูลตอประสบการณทางดนตรีของเด็ก เชนเดียวกับ
การเปA ด โอกาสให! เ ด็ ก สร! า งสรรคเพลงด! ว ยตนเอง ในศู น ยดนตรี เด็ ก มี บ ทบาทเปนทั้ ง นั ก ดนตรี
ผู!ประพันธเพลง และผู!แบงป/นความสุขทางดนตรีกับคนรอบข!าง มีโอกาสในการฟ/งเพลงรูปแบบตางๆ
ที่หลากหลาย ร!องเพลงที่ตนได!ยินและคุ!นเคย พบเห็นเครื่องดนตรีใหมๆ ที่ไมเคยเห็นมากอนที่บ!าน
รวมทั้งสามารถประดิษฐเครื่องดนตรีงายๆ ได!ด!วยตนเอง เครื่องดนตรีงายๆ ชนิดตางๆ ที่นาสนใจ
สําหรับจัดเตรียมในศูนยดนตรี ได!แก การฟ/งเพลง การร!องเพลง และการแตงเพลง ครูสามารถฝ[กให!
เด็กคิดดนตรีของตนเอง เชน การฮัมเพลง และการผิวปาก ถ!ามีอุปกรณ เชน กระดาษรูปภาพ เทป
จะยิ่งชวยเพิ่มสีสันในการทํากิจกรรมยิ่งขึ้น ถ!ามีหูฟ/งโดยเฉพาะก็ยิ่งดี
อยางไรก็ตาม สําหรับศูนยนี้ต!องดูแลในเรื่องเสียงไมให!ดังเกินไป เพราะอาจรบกวนการ
ทํางานของเด็กอื่นๆ ได!งาย ศูนยดนตรีจึงควรจัดให!อยูหางไกลจากศูนยที่ต!องการความเงียบ เครื่อง
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ดนตรีงายๆ ในศูนยควรจัดวางให!เปนหมวดหมู มีปริมาณพอสมควร ครูควรแนะนําการใช!งานและการ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีแตละชนิดแกเด็กด!วย
7. ศูนยการเขียน
ศูนยการเขียนนี้มุงเน!นการสื่อสารด!วยการขีดเขียนในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ซึ่ง
นับวาเปนประสบการณที่มีคายิ่งสําหรับการเริ่มต!นการสื่อสารกับผู!อื่นให!เข!าใจด!วยวิธีการใหมสําหรับ
เด็กหรือด!วยการเขียนนั่นเอง ในศูนยนี้ เด็กมีโอกาสเขียนเพื่อนําเสนอความนึกคิดของตน วาดภาพ
และสร!างสรรคเรื่องราวตางๆ ด!วยตนเอง และต!องการอานผลงานที่ตนเองได!ทํา การสร!างบรรยากาศ
ที่สงบ เปนมิตรและความพรั่งพร!อมด!วยวัสดุอุปกรณและสื่อทางภาษา เปนแรงจูงใจที่ดีชวยให!เด็กได!
ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การนําเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่เด็กทําให!เด็กคนอื่นๆ ฟ/ง เปน
กลยุทธหนึ่งที่สร!างความภาคภูมิใจให!แกเด็กและเห็นคุณคาในงานเขียนของตน
8. ศูนยวิทยาศาสตรและธรรมชาติ
เด็กๆ คือนักวิทยาศาสตรชั้นเยี่ยม อยากรู!อยากเห็นทุกสิ่งทุกอยางในโลกที่ล!อมรอบเมื่อ
เด็กเริ่มเรียนรู!เกี่ยวกับโลกก็เริ่มทดลองสมมติฐานของตนอยางเปนระบบ เด็กเหลานี้ สังเกตสิ่งตางๆ
อยางใกล!ชิด สนใจที่จะสัมผัสจับต!องพื้นผิวตางๆ อยากดมกลิ่น และพยายามชิมทุกสิ่งที่ผานเข!ามาใน
ประสบการณเทาที่จะเปนไปได! ทักษะทางวิทยาศาสตรเบื้องต!นที่ควรปลูกฝ/งให!แกเด็กวัยอนุบาลมี
ดังนี้
1) ทักษะทางการสังเกต หมายถึง การใช!ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ได!แก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข!าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณโดยมีจุดประสงคที่
จะหาข!อมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ ทั้งนี้ ต!องไมใสความคิดเห็นของตนเองลงไป ทักษะการ
สังเกตที่ควรเน!นคือ
(1) การสังเกตรูปรางลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป (Qualitative Observation)
หมายถึง ความสามารถในการใช!ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตสิ่งตางๆ แล!วรายงานให!ผู!อื่นเข!าใจได!
ถูกต!อง การใช!ตาดูรูปราง การใช!หูฟ/งเสียง การใช!จมูกดมกลิ่น การใช!ลิ้นชิมรส และการใช!มือสัมผัส
จับต!อง
(2) การสังเกตควบคูกับการวัดเพื่อทราบปริมาณ (Quantitative Observation)
หมายถึง การสังเกตควบคูกับการวัดเพื่อบอกปริมาณ ซึ่งจะทําให!ได!ข!อมูลที่ละเอียดและเปนประโยชน
มากขึ้น
(3) การสังเกตเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Observation of Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุนั้นๆ ทั้งทางกายภาพ (Physical Change) และทางเคมี (Chemical Change) เชน การเจริญเติบโต
ของสัตว/พืช การกลายเปนไอของน้ํา เปนต!น
2) ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบงประเภทสิ่งของโดยหา
เกณฑหรือสร!างเกณฑขึ้น เกณฑที่ใช! เชน ความเหมือน ความแตกตาง ความสัมพันธรวม เปนต!น เด็ก
วัยอนุบาลสามารถจําแนกวัตถุออกเปนกลุมๆ ได! โดยใช!คุณสมบัติเฉพาะของตัววัตถุนั้นเปนเกณฑใน
การจําแนก เชน สี ขนาด รูปราง ความนุม ความแข็ง เปนต!น ดังนั้น สิ่งสําคัญยิ่งที่เด็กควรได!รับคือ
การอนุญาตให!ตัดสินใจในการจําแนกโดยวิธีการของเด็กเองที่ไมใชวิธีการที่ผู!อื่นกําหนดให!
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3) ทักษะการวัด หมายถึง การใช!เครื่องมือตางๆ วัดหาปริมาณของสิ่งของที่ต!องการ
ทราบได!อยางถูกต!อง ทั้งแบบที่ไมมีหนวยการวัดที่เปนมาตรฐานกํากับและแบบที่มีหนวยการวัดที่เปน
มาตรฐานกํากับ การวัดสําหรับเด็กวัยอนุบาลควรใช!วิธีงายๆ ที่เน!นเพียงพื้นฐานเบื้องต!นของการวัด
และเหมาะสมกับความสามารถของเด็กเทานั้น เชน การกะปริมาณ เปนต!น
4) ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการนําข!อมูลที่ได!จากการสังเกต
การทดลอง หรือการวัด มาจัดให!สัมพันธกันมากขึ้น แล!วนํา เสนอข!อมูลตางๆ ในรูป ของภาษาพู ด
ภาษาเขียน ภาษาทาทาง และรูปภาพให!บุคคลอื่นเข!าใจได! ทั้งนี้ ผลที่ได!จากการสรุปอ!างอิงโดยการสื่อ
ความหมายดีหรือไมดีลักษณะดังนี้
(1) การบรรยายคุณสมบัติของวัตถุอยางมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู!อื่นจะสามารถ
วิเคราะหตอได!
(2) การบอกการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นได!
(3) การบอกความสัมพันธของข!อมูลที่จัดกระทําแล!วได!
5) ทักษะการลงความเห็น หมายถึง การอธิบายข!อมูลที่ได!จากการสังเกตอยางมีเหตุผล
โดยอาศัยความรู!หรือประสบการณเดิมมาชวย ในขั้นกระบวนการเรียนรู!นี้ คําถามแปลกๆ จะผุดขึ้นมา
มากมาย จนบางครั้งเปนเรื่องยากที่จะหาคําตอบ ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มต!นที่สําคัญของการมีจิตวิทยา
ศาสตร
ศูน ยการเรี ยนวิ ทยาศาสตรและธรรมชาตินี้ เปA ดโอกาสให!มีการค! นคว! ามโนทั ศน
พื้นฐานผานเกม การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง และการลงมือปฏิบัติตอสิ่งใหมๆ ที่เข!ามาในความ
สนใจได!อยางอิสระ การเปรียบเทียบความเหมือนตางอันนําไปสูความสามารถระบุคุณลักษณะของ
สิ่งของ และการสรุป ความเกี่ย วกับ สิ่ งที่ ได! สังเกต การออกแบบกิ จกรรมจึ งควรมุงเน! นการพั ฒ นา
กระบวนการ อันได!แก การสังเกต การจัดกลุม การวัด การคิดคํานวณ การทดลอง และการคาดคะเน
นอกจากนี้ การนําเสนอวัสดุธรรมชาติที่เด็กให!ความสนใจในชวงกิจกรรมกลุมใหญ
ชวยเชื่อมโยงการเรียนรู!อยางตอเนื่องและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเข!าสูศูนยการเรียน เชน พูดเกี่ยวกับดอกไม!ที่
กําลังบานและคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นรวมกัน จากนั้นนําดอกไม!ไปไว!ในศูนยการเรียน เพื่อให!เด็กมี
โอกาสได!สังเกตและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงอยางใกล!ชิด อุปกรณที่ควรบรรจุในศูนยวิทยาศาสตร
และธรรมชาติ เชน ขวด แก!ว ไม! ช!อนเคาะเสียง เทียนไข เครื่องงัด สกรู กระจก สายัด กล!องจุลทรรศน
วารสาร กระดาษแผนภูมิ กระดาษกราฟ เปนต!น วัสดุธรรมชาติควรมี ดิน หิน น้ํา ดอกไม! และใบไม!
หรื ออาจจัดให! เด็ กได!ผ ลัด เปลี่ย นกัน ดูแลสั ตวเลี้ ยง เชน กระตาย หนูต ะเภา แพะ เพื่อสังเกตการ
เจริญเติบโตก็ได!
ศูนยวิทยาศาสตรและธรรมชาติเปนศูนยการเรียนที่ต!องการความสงบ ต!องการพื้นที่
ในการทํ ากิจกรรมมาก จึ งควรมี โต?ะ เก! าอี้ สําหรับทําการทดลองหรือการวางแผนการทํา งาน ชั้ น
สําหรับจัดวางเครื่องมือและวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่จําเปน และที่สําหรับเก็บสะสมสิ่งของ
ตางๆ ที่เด็กสนใจ อาจมีที่สําหรับจัดทําสวนจําลอง ตู!เลี้ยงปลา กรงเลี้ยงนก และที่สําหรับวางสิ่งที่เด็ก
ทดลอง เชน การวางต!นไม!ที่เด็กเริ่มเพราะพันธุไว! เปนต!น
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9. ศูนยคณิตศาสตร
ศูนยคณิตศาสตรเปนศู นยการเรียนที่เกี่ยวข! องกับชีวิตประจําวันของเด็ก เชน เรียนรู!
เกี่ยวกับความกว!าง ความยาวความสูง ความจุ รูปทรง การจับคู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ
จํานวน และอื่นๆ โดยที่ เด็กยังไมรู!เลยวานั่นคือคณิตศาสตร กิจ กรรมในศูนยนี้เ ปนกิจกรรมที่ต!อง
เรียนรู!จากการลงมือกระทํากับของจริง ผานการจัดการและสืบสอบกับวัสดุอุปกรณที่เปนรูปธรรม
เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ และเข!าใจมโนทัศนพื้นฐานเชิงนามธรรม วัสดุอุปกรณในศูนย
คณิตศาสตร ประกอบด! วย เกมคณิตศาสตร ลู กคิด เงิ นปลอม เข็มทิ ศ เครื่องชั่ง ถ! วยตวง แทงไม!
โดมิโน ปริศนาตัวเลข บล็อกที่มีคุณลักษณะเฉพาะ รูปทรงเรขาคณิต และเศษวัสดุตางๆ เชน กระดุม
ลูกแก!ว ลูกป/ด เปนต!น
ศู น ยคณิ ต ศาสตรต! อ งการพื้ น ที่ ม าก จึ ง ควรมี โ ต? ะ สํ า หรั บ ทํ า กิ จ กรรมหรื อ เลนเกม
คณิตศาสตร มีชั้นสําหรับวางวัสดุอุปกรณ สื่อทางคณิตศาสตร และวางผลงานเด็ก เนื่องจากศูนยนี้
เปนศูนยการเรียนที่มีธรรมชาติของวิชาที่ใกล!เคียงกับศูนยวิทยาศาสตรและธรรมชาติ จึงควรจัดไว!
ใกล!ๆ กัน เพราะสื่อและวัสดุอุปกรณบางอยางอาจใช!รวมกันได!ดี
10. ศูนยสังคมศึกษา
ศูนยสังคมศึกษาจะชวยเตรียมเด็กให!มีสวนรวมในฐานะสมาชิกของห!องเรียน โรงเรียน
ชุมชน และสังคม รวมทั้งการฝ[กให!เด็กได!คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะในการดํารงชีวิตและการ
แก!ป/ญหา เด็กจะได!พัฒนาความรู!ในเรื่องของความจริง ความคิดรวบยอด การวางหลักเกณฑและ
ข!อตกลงตางๆ การตระหนักเกี่ยวกับสังคม อาชีพ ความเข!าใจเกี่ยวกับระบบความยุติธรรม บุคคล
และสถานที่ตางๆ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมศูนยการเรียนที่
เน!นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการทํางานกลุมเล็ก เชน การคิดข!อตกลงของห!องเรียน การจัดและ
ดําเนินการร!านค!า และธนาคารสมมุติ เปนต!น
อุปกรณในศูนยสังคมศึกษาที่ควรคํานึงถึง เชน ลูกโลก แผนที่ หนังสืออ!างอิง โปสเตอร
โทรศัพท ซองและแสตมปt กระดาน เปนต!น
การนําเสนอผลงาน
ขณะที่ทํากิจกรรมในศูนยการเรียน เด็กสรรคสร!างชิ้นงานตางๆ มากมาย เชน ตึกจําลองก!อน
เมฆยัดกระดาษ ภาพวาดระบายสี เพลง หุนมือ หมวก หนังสือเลมเล็ก และงานประดิษฐตางๆ การ
นํา เสนอผลงานหรื อการจั ด เก็ บ ผลงานที่ส ร! า งสรรคเหลานี้ จํ าเปนต!องหาแนวทางปฏิบั ติ ที่ชัด เจน
เพราะสะท!อนถึงการมองเห็นคุณคาในการทํางานของเด็ก เชนเดียวกับคุณคาในการเรียนรู!ถึงสิ่งที่ตน
ทําในศูนยการเรียนนั้นๆ รูปแบบในการนําเสนอผลงานมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามความ
ถนัดของบุคคลและลักษณะของชิ้นงาน เชน การนําเสนอรูปถายผลงานที่สร!างสรรคจากไม!บล็อก การ
เขียนบรรยายกิจกรรมไว!ใต!ภาพถายที่เด็กกําลังเลน การใช!บอรดที่จัดวางไว!ระดับต่ําๆ ในการนําเสนอ
ผลงานทางศิลปะ การจัดวางโต?ะเล็กๆ สําหรับงานเขียนและชิ้นงานประดิษฐตางๆ ของเด็ก การวาง
โชวหนังสือเลมใหญที่รวมกันทําในศูนยหนังสือ เปนต!น การทําเชนนี้ นอกจากเปนการสงเสริมการ
เรียนรู!อยางมีความหมายแล!ว ยังทําให!ผู!ปกครองยิ่งสนุกและเพลิดเพลินกับการทํางานของบุตรหลาน
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การเขียนชื่อเด็กหรือใช!สัญลักษณและภาพติดที่ชิ้นงานก็เปนการสร!างโอกาสการรู!หนังสือได!อีกทาง
หนึ่งด!วย
การประเมินกิจกรรมในศูนยการเรียน
การกําหนดวิธีการการประเมินกิจกรรมในศูนยการเรียนมี 2 วิธีการ ดังนี้
1. การประเมินโดยเด็ก
การประเมิ น ลั กษณะนี้ เ หมาะสมเปนอยางยิ่ ง ถ! ากิ จ กรรมนั้น มี คํา ตอบที่ ถูกต! องเพี ย ง
คําตอบเดียว เด็กก็จะสามารถตรวจสอบคําตอบได!ทันที ถ!าทําผิดก็หาวิธีใหมเพื่อให!ได!คําตอบที่ถูก
เทคนิคในการสร!างกิจกรรมที่เอื้อตอการตรวจสอบคําตอบได!ด!วยตนเองมีดังนี้
1.1 การใช!สัญลักษณโดยสี รูปภาพ ตัวอักษร หรือตัวเลข
เทคนิคนี้มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะเด็กสามารถตรวจสอบภาพที่จัดเปน
หมวดหมูได!ทันทีด!วยการดูสัญลักษณหลังภาพ เชน การใช!วงกลมสีตางๆ เพื่อแยกประเภทภาพตาม
กลุมผัก ผลไม! เปนต!น อยางไรก็ตาม สําหรับเด็กเล็กๆ อาจยังสับสนกับการใช!สัญลักษณโดยตัวอักษร
หรือตัวเลข จึงควรเลือกใช!ให!เหมาะสมกับวัย
1.2 การใช!รูปภาพตัดตอ
รูปภาพตัดตอเหมาะสมกับกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข!องกับการจับคูและเรียงลําดับ
เมื่อชิ้นสวนของภาพที่ต!องการนํามาจับคูหรือเรียงลําดับสามารถตอกันได!อยางสมบูรณ เด็กก็สามารถ
ตรวจสอบได!โดยทันทีวาตนเองทํากิจกรรมนั้นได!ถูกต!องแล!ว
1.3 การปกปAดคําตอบ
ในกิจกรรมนั้นๆ อาจมีคําตอบเฉลยไว!เรียบร!อยแล!ว เชน คําตอบที่ถูกต!องของเกม
การศึกษาประเภทการจับคูหนึ่งตอหนึ่ง ครูอาจปAดคําตอบไว!ด!วยกระดาษหรือภาพ เมื่อเด็กต!องการ
ตรวจสอบคําตอบก็สามารถเปAดดูได!เอง
2. การประเมินโดยครู
การสอนโดยใช!ศูนยการเรียนทําให!งายในการวัดและประเมินผลความก!าวหน!าของเด็ก
แตละคน ขณะที่เด็กกําลังทํากิจกรรมในศูนยการเรียนทําให!ครูมีโอกาสดู แนะนํา และมีปฏิสัมพันธกับ
เด็กมากขึ้น อีกบทบาทหนึ่งของครูจึงต!องสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลเพื่อการประเมินตาม
สภาพจริง อยางไรก็ตาม ในการประเมินผลจําเปนต!องดําเนินการให!สอดคล!องกับปรัชญาที่กําหนดไว!
ในการใช!ศูนยการเรียน และประเมินพัฒนาการในการเรียนรู!ของเด็กให!ครบทุกด!าน ทั้งสติป/ญญา
รางกาย อารมณและสังคม ดังนั้น การสอบถามหรือการตรวจดูผลงานจะชวยให!ครูได!ข!อมูลในการ
ประเมิ น ผลที่ ชั ด เจนขึ้ น เพื่ อ การสอนซ้ํ า หรื อ แนะนํ า ชวยเหลื อ เด็ ก เปนรายบุ ค คลตอไป วิ ธี ก าร
ประเมินผลที่ทําให!ได!ข!อมูลเกี่ยวกับเด็กและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีดังนี้
2.1 การสังเกตและการบันทึก
ในศูนยการเรียนเด็กมีอิสระในการทํางาน ซึ่งเปนโอกาสที่ดีสําหรับครูในการสังเกต
เด็กได!ตั้งแตเริ่มต!นคือ การเลือกเข!าไปทํางาน การทํางานกับอุปกรณตางๆ กระบวนการทํางาน การ
ทํางานรวมกั บคนอื่น และสุ ดท!า ยผลงานที่ได!ของเด็ก เมื่อสังเกตแล!ว ควรต!องมีการบันทึ กผลการ
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สังเกตเกี่ยวกับเด็กแตละคนไว!ตามวัน-เวลา และสถานการณที่เกิดขึ้น การบันทึกข!อมูลควรทําเปน
ประจํากับเด็กทุกคน อยางน!อยสัปดาหละ 1 ครั้ง แล!วคอยๆ เพิ่มจํานวนเมื่อคิดวาจัดการได!ดี
ในการบันทึกผลการสังเกตอาจทําในรูปของเปนแบบบันทึก เขียนชื่อ-นามสกุล วันเวลา และข!อมูลเกี่ยวกับเด็กเทาที่จําเปน เขียนบันทึกพฤติกรรมเด็กจากการสังเกตลงไปตามที่เห็น
เพื่อเปนข!อมูลเชิงประจักษ (อยาเพิ่งตีความข!อมูล) แล!วรวบรวมเก็บใสแฟ4มประจําตัวเด็กตอไป เพื่อใช!
ในการสรุปพฤติกรรมนั้นๆ อีกครั้งอยางเที่ยงตรง และนําเสนอภาพความก!าวหน!าของเด็กในรูปความ
เรียงตอไป
2.2 การสนทนาพูดคุยกับเด็ก
การทํางานในศูนยการเรียนเปAดโอกาสให!ครูได!สนทนาพูดคุยกับเด็กแบบไมเปนทางการ
ในขณะที่เด็กทํางานกับสื่ออุปกรณ หรือทํางานกับเพื่อน อาจมีการตั้งคําถามเพื่อทําให!ได!ทราบวาเด็ก
คิ ด อยางไร ค! น พบอะไรจากการทํ า งาน และแก! ป/ ญ หาที่ เ ผชิ ญ หน! า อยู อยางไร นอกจากนี้ ครู ยั ง
สามารถพูด คุยกับ เด็กเพื่อพิ จารณาผลงานวา ผลงานชิ้ นใดควรนํ าไปไว!ในแฟ4มสะสมงานหรื อเพื่ อ
กระตุ!นให!เด็กพูดเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับผลงานของตนเอง และอาจชวยพิจารณารวมกันวา ผลงาน
ของเด็กชิ้นใดที่นาจะสงไปให!ผู!ปกครอง
2.3 การสนทนาพูดคุยกับผู!ปกครอง
การสนทนาพู ด คุ ย กั บ ผู! ป กครองจะทํ าให! ไ ด! ข! อมู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก ประทั บใจใน
โรงเรี ย น เกี่ ย วกั บ ความสนใจของเด็ ก ขณะที่ อ ยู ที่ บ! า น และเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมอื่ น ๆ ของเด็ ก
นอกเหนือจากที่โรงเรียน ครูและผู!ปกครองยังได!แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การดูแลเด็ก การชวยกันแก!ป/ญหาและการรวมมือกันเพื่อพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ การสนทนาพูดคุย
อยางไมเปนทางการทําให!ครูได!ทราบถึงข!อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู!ปกครองและครอบครัวของเด็ก ซึ่งเปน
ข!อมูลที่จํา เปนในการทําความเข!าใจกับ พฤติกรรมตางๆ ที่ เด็กแสดงออกที่โรงเรียน การพูดคุยกั บ
ผู!ปกครองลักษณะนี้เกิดขึ้นได!ทุกวันเมื่อผู!ปกครองมารับ-สงเด็กชวงเช!าหรือเย็น หรืออาจจะเชิญมา
เยี่ยมชมการเรียนการสอน เยี่ยมชมโรงเรียน ฟ/งบรรยายที่เพิ่มพูนความรู! ก็ได! สวนการสนทนาอยาง
เปนทางการระหวางครูและผู!ปกครอง อาจต!องอาศัยผลงานเด็กและข!อมูลตางๆ ของเด็กมาใช!ในการ
พูดคุยเพิ่มเติม
การได!ข!อมูลของเด็กจากแหลงตางๆ จําเปนอยางยิ่งที่ครูจะต!องนํามาจัดรวบรวมให!
เปนระบบ เพื่ อจะได! ประมวลข! อมู ล เพื่ อนํ า เสนอผู! ปกครองให! ทราบพั ฒนาการทั้ งหมดของเด็กใน
รูปแบบของรายงานประจําสัปดาห รายงานประจําแตละเดือน รายงานประจําภาคการศึกษาและ
รายงานประจําปiการศึกษา ซึ่งก็แล!วแตความเหมาะสมของแตละสถานศึกษา
ในกรณีที่ครูมีการจัดทําแฟ4มสะสมงานของเด็กเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล ครู
ควรจัดสงแฟ4มดังกลาวให!กับครูที่ดูแลนักเรียนในปiการศึกษาตอไปด!วย ทั้งนี้เพื่อความตอเนื่องในการ
บันทึกพัฒนาการของเด็ก และการดูแลเด็กจากพื้นฐานข!อมูลที่แท!จริงของเด็กแตละคนตอไป
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บทที่ 5 ตัวอย#างกิจกรรมศูนยการเรียน
ตั ว อยางศู น ยการเรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงคหรื อ ศู น ยการเรี ย นหลั ก ที่ ค รู ส ามารถออกแบบ
กิจกรรมให!สร!างสรรคและสัมพันธสอดคล!องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู!ในหลักสูตรสามารถนําเสนอ
เปนตัวอยางได!ดังนี้
ตัวอย#างที่ 1 (เกมตกปลา)
วัตถุประสงค นับจํานวนปลาตามจํานวนเลขคู 4 และ 6 ที่กําหนด
อุปกรณ
1. ฟองน้ําตัดเปนแทงสี่เหลี่ยมลูกบาศก ยาวประมาณ 4-5 นิ้ว หลายๆ สี
2. ไม! ต ะเกี ย บโดยปลายด! า นหนึ่ ง ผู ก ไหมพรมติ ด ไว! ส วนปลายอี ก ด! า นหนึ่ ง ติ ด
กระดาษที่เขียน เลขคูไว! (คล!ายเบ็ดตกปลา)
3. ลวดเล็กๆ สําหรับใช!ผูก และกระบอกตัวเลข
กิจกรรม
1. ให!เด็กหยิบไม!ตะเกียบคนละ 1 ไม! นําฟองน้ําแทงสี่เหลี่ยมลูกบาศกมาพับครึ่ง
ล!อมเส!น ไหมพรมให! มีจํ านวนเทากั บตั วเลขที่ห! อยติด อยู กับ ปลายไม! ตะเกี ย บ
และผูกปลายฟองน้ําด!วยลวดเล็กๆ เมื่อทําเสร็จจะได!เบ็ดตกปลาที่มีจํานวนปลา
หลากหลายสีเทากับจํานวนตัวเลขที่กําหนด
2. นําผลงานที่ ได! ไปเสีย บไว! ในกระบอกตั วเลขที่ ครูจั ดเตรีย มไว! โดยให!มีตัว เลข
ตรงกัน
ประเมินผล
จํานวนปลาฟองน้ํากับตัวเลขที่กําหนดไว!ที่ไม!ตะเกียบ
ตัวอย#างที่ 2 (โมบายสายรุง)
วัตถุประสงค แสดงการจับคูหนึ่งตอหนึ่งเพื่อบอกจํานวน 1-10 ของเศษผ!าบาติกกับปมเชือก
อุปกรณ
1. ตัดเศษผ!าบาติกสี่เหลี่ยมผืนผ!า กว!าง 1 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว ใสกระจาดเล็กๆ หลายๆ
กระจาด
2. เชือกกลมสีขาวที่ผูกปมไว!เปนระยะๆ ยาว 1 เมตร
กิจกรรม
1. ให!เด็กนําผ!าบาติกแตละเส!นมาผูกเงื่อนตายกับเชือกกลมสีขาวที่ผูกปมไว!ให!เปน
ระยะๆ จนหมดทั้งเส!น จากนั้นนํากระดาษเขียนชื่อติดไว!ที่ปลายเชือกด!านหนึ่ง
2. นําผลงานที่ได!ของเด็กแตละคนมาแขวนรวมกัน กลายเปนโมบายสายรุงประดับ
ห!องเรียน
ประเมินผล
การผูกผ!าบาติกได!จํานวนเทากันพอดีกับปมเชือก
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ตัวอย#างที่ 3 (จดหมายล#องหน)
วัตถุประสงค สร!างแผนภูมิโดยใช!ภาพ
อุปกรณ
1. กระดาษ 100 ปอนด กว!าง 6 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ที่เขียนตัวอักษรหรือภาพลายเส!น
ด!วยน้ํามะนาว และรอจนแห!งแล!ว
2. ตารางแผนภูมิ กระดาษเขียนชื่อ และดินสอ
3. ทิงเจอรไอโอดีนใสถ!วยเล็ก 5 ถ!วย พูกัน 5 อัน และผ!าหมาดๆ 3-4 ผืน สําหรับ
เช็ดมือ
กิจกรรม
1. ให!เด็กหยิบกระดาษที่เตรียมไว!ให!คนละ 1 แผน ใช!พูกันจุมทิงเจอรไอโอดีนทาบ
นกระดาษนั้นบางๆ ให!เด็กสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้น (คําตอบคือ ตัวอักษรที่เขียน
ด!วยน้ํามะนาว)
2. นําผลงานของตนไปตากในที่ที่จัดไว!ให!
ประเมินผล
การนําแผนชื่อไปติดบนตารางแผนภูมิ
ตัวอย#างที่ 4 (เซียมซีมหัศจรรย)
วัตถุประสงค
1. การทําตามขั้นตอนที่กําหนด
2. อธิบายความสัมพันธระหวางรสชาติของผลไม!ที่ชิมกับสัญลักษณภาพที่เลือกติด
บนตารางบอกรสชาติเปรี้ยว-หวาน
อุปกรณ
1. ทํากระบอกเซียมซีโดยให!ปลายด!านบนของเซียมซีติดภาพวาดผลไม!ประเภท
ตางๆ ไว! 3-4 ชนิด เชน ส!ม แตงโม เงาะ องุน เปนต!น คละชนิดกัน จํานวน 2-3
กระบอก
2. ผลไม!สดชนิดตางๆ ตามเซียมซี โดยหั่นใสจานเปนชิ้นเล็ก จานละ 1 ชนิด พร!อม
ไม!จิ้มฟ/น หรือส!อมเล็ก
3. ตารางบอกรสชาติเ ปรี้ยว-หวาน โดยแบงตารางเปนชองเทาจํานวนชนิดของ
ผลไม! (ส!ม แตงโม เงาะ องุน) สวนหัวของตารางให!ติดภาพผลไม!ชนิดตางๆ ไว!
ชองละ 1 ชนิด
4. แผนกระดาษกลมเขี ย นสั ญ ลั ก ษณภาพหน! า ยี้ (แสดงวารสเปรี้ ย ว) และ
แผนกระดาษกลมเขียนสัญลักษณหน!ายิ้ม (แสดงวารสหวาน) โดยใสกระจาด
เล็กๆ แยกไว!สัญลักษณละ 1 กระจาด และดินสอ สําหรับเขียนชื่อ
กิจกรรม
1. ให!เด็กเขยากระบอกเซียมซีรูปผลไม!จนไม!เซียมซีหลนลงมา 1 ไม! เมื่อได!ภาพ
ผลไม!ที่ติดกับเซียมซีชนิดใด ให!ลองชิมผลไม!สดชนิดเดียวกันกับภาพวาดผลไม!
นั้น 1 ชิ้น
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2. เมื่อผลไม!ที่ชิมมีรสชาติใดให!เลือกหยิบสัญลักษณหน!ายี้หรือหน!ายิ้มมาเขียนชื่อ
ตนเอง และติดในตารางบอกรสชาติเปรี้ยว-หวาน ให!ตรงตามชองของผลไม!
การทําตามขั้นตอนที่กําหนด ความสามารถในการเขียน

ตัวอย#างที่ 5 (ขนมมะพราวคลุกน้ําตาล)
วัตถุประสงค
1. ทําความสะอาดของใช!
2. มีมารยาทในการรับประทานขนมมะพร!าวคลุกน้ําตาล
อุปกรณ
1. มะพร!าวแก 5-6 ซีก ที่ขูดมะพร!าวโดยใช!มือ 5-6 อัน น้ําตาลทราย ถ!วยเล็กและ
ช!อน
2. อางใสน้ํา ที่วางภาชนะ และผ!าเช็ดมือ
กิจกรรม
1. ให!เด็กแตละคนหยิบมะพร!าวแก 1 ซีก และที่ขูดมะพร!าว 1 อัน ขูดให!ได!เนื้อ
มะพร!าวมากพอตามความต!องการใสลงในถ!วยเล็กที่จัดเตรียมให!
2. หยิบช!อนตักน้ําตาลทรายเพียงเล็กน!อยโรยบนเนื้อมะพร!าวที่ขูดไว!ในถ!วยเล็ก
จากนั้นนั่งรับประทานให!เรียบร!อย
3. นํ า ถ! ว ยและช! อ นที่ ใ ช! แ ล! ว ไปล! า งในอางน้ํ า และคว่ํ า เก็ บ ไว! ใ นที่ ว างภาชนะที่
จัดเตรียมให!
ประเมินผล
การทําความสะอาดถ!วย ช!อนและคว่ําเก็บในที่ที่จัดเตรียมไว!ให!อยางเรียบร!อย
บรรณานุกรม
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ตัวอย#างหน#วยการเรียนรูและแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปdที่ 2

ตัวอยางแผนการจัดประสบการณ
แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปdที่ 2
หน#วยที่ 2 เรื่อง สิ่งแวดลอม
หน#วยย#อยที่ ...................................
เรื่อง ผลไมดีมีประโยชน
วัน/เดือน/ปd ...................................
เวลา ........................ น.
ชื่อผูสอน .......................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานที่ 33:
มาตรฐานที่ 34:
มาตรฐานที่ 36:
มาตรฐานที่ 41:

มีความรู!ความเข!าใจเกี่ยวกับการวัดและมีทักษะการวัด
มีความรู!ความเข!าใจเกี่ยวกับแผนภูมิ
ใช!กระบวนการในการเรียนรู!วิทยาศาสตร
มีความรู!ความเข!าใจเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องมือ เครื่องใช! ออกแบบ
และสร!างสิ่งของหรือของใช!ตามที่ตนต!องการหรือสนใจ

วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เชื่อมโยงผลไม!กับคําศัพทชื่อผลไม!
2. เปรียบเทียบน้ําหนักจากการยกด!วยมือ
3. สรุปข!อมูลที่ได!จากการสังเกต
4. สร!างแผนภูมิและตีความจากแผนภูมิ
5. มีประสบการณในการตัดสินใจ
6. ออกแบบและทํ าภาชนะใสผลไม! รวมทั้งใช! อุป กรณการประดิษฐอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัย
วัตถุประสงคเพื่อการประเมินผล
1. สรุปข!อมูลที่ได!จากการสังเกต
2. สร!างแผนภูมิและตีความจากแผนภูมิ
กิจกรรม

ประเมินผล
กิจกรรมกลุ#มใหญ#
1. การสรุปลักษณะและสวนประกอบ
ขั้นนํา
ของผลไม! ที่ ไ ด! จ ากการสั ง เกตและ
1. ให! เ ด็ ก นํ า ผลไม! ม าจากบ! า น เลื อ กผลไม! เ หลานั้ น มา 5 สนทนา
ประเภท เพื่ อ ใช! ป ระกอบการเลานิ ท าน (เลื อ กผลไม! ที่ มี
ลักษณะภายนอกที่คอนข!างแตกตางกัน)
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2. ครูใช!หุนมือ (หุนมือลิง) ประกอบการเลานิทานปากเปลา 2. การสร! า งแผนภู มิ แ ละตี ค วาม
เรื่อง “ชวยด!วยหนูหิวแล!ว” โดยในขณะที่ฟ/งนิทานให!เด็กได!มี แผนภูมิจากผลไม!ที่ชอบ
สวนรวมในการออกมาคลําหาผลไม! 5 ประเภท (เงาะ ลําไย
ส!ม มังคุด กล!วย) ซึ่งซอนอยูในกระติ๊บที่มีผ!าคลุม และถูกจัด
วางเรี ย งกั น ตามลํ า ดั บ ของนิ ท าน (ผลไม! 1 ชนิ ด ตอ 1
กระติ๊บ) จนท!า ยที่สุ ด เด็กคลําได!กล!วยซึ่งเปนผลไม!ที่ลิ งใน
นิทานชอบรับประทานมากกวาผลไม!ชนิดอื่นๆ (เน!นวาผลไม!
ชนิดอื่นๆ ลิงก็รับประทาน แตชอบกล!วยมากที่สุด) เมื่อเด็ก
คลําได!ผลไม!ประเภทใดก็ให!ขึ้นบัตรคําอานที่มีภาพของผลไม!
ประเภทนั้นประกอบบนกระดาน (หุนมืออาจเปลี่ยนเปนสัตว
อื่นได! แตควรเปนผลไม!ที่สัตวนั้นชอบ สวนบัตรคําอานให!ติด
ไว!บนกระดานเพื่อใช!ในการทํากิจกรรมศูนยภาษา)
ขั้นสอน
3. หลั ง จากเลานิ ท าน ตั้ ง คํ า ถามชี้ ช วนให! เ ด็ ก ได! คิ ด ถึ ง
ประโยชนของผลไม! ที่ มี ต อสุ ข ภาพ เชน ทํ า ไมเราจึ ง ต! อ ง
รั บ ประทานผลไม! น อกจากผลไม! เ หลานี้ มี ช นิ ดใดอี กบ! า งที่
เด็กๆ รู!จัก
4. แบงเด็ กออกเปน 5 กลุ ม (กลุ มละ 5-6 คน) แจกผลไม!
(หลายๆ ประเภทรวมกัน และไมจําเปนที่จะต!องเปนผลไม!ใน
นิทาน) ใสถุงพลาสติกใสให!เด็กกลุมละ 2 ถุง เพื่อกะประมาณ
น้ํ า หนั ก ของผลไม! ด! ว ยสายตาวาถุ ง ใดหนั ก กวา ทดลองชั่ ง
น้ําหนั กโดยใช! มือ (หงายมือวางถุ งผลไม!บ นมือในขณะที่ทํา
การชั่งน้ําหนัก)
5. ให!โอกาสทุกคนในกลุมทดสอบการชั่งน้ําหนัก เพื่อให!ได!
ข!อสรุปรวมกัน จากนั้น ให!เด็กแตละกลุมนําถุงผลไม!ที่กลุ ม
สรุปรวมกันมาลองกะประมาณน้ําหนักด!วยสายตากับกลุมอื่น
และทดลองชั่งน้ําหนักโดยใช!มืออีกครั้ง (ชั่งน้ําหนักถุงผลไม!
ระหวางกลุม)
6. ให!เด็กแตละกลุมสังเกต สํา รวจ และสนทนาถึงลั กษณะ
และสวนประกอบของผลไม!ในถุงอยางละเอียดลออ ให!เด็ก
สังเกตให!มากที่สุด เพื่อให!เด็กรู!ลักษณะของผลไม!ทั้งภายใน
และภายนอก (ใช! คํา ถามกระตุ! นให! เ กิ ด การสนทนาในกลุ ม
และให! เวลาในการคิ ด พอสมควร สวนถ! า มีการรั บประทาน
ผลไม!ต!องมุงเน!นในเรื่องของความสะอาด การเช็ดล!าง และ
การจัดเก็บ)
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ขั้นสรุป
7. เด็กทั้งชั้นชวยกันสรุป 1) ลักษณะและสวนประกอบของ
ผลไม! โดยใช! ต ารางการวิ เ คราะหผลไม! (ดู ตั ว อยางการ
วิเคราะหข!างท!ายแผน) 2) ประโยชนของผลไม!ที่มีตอรางกาย
3) การเปรียบเทียบน้ําหนักของผลไม!
ศูนยการเรียน
ศูนยภาษา
เด็ ก แตละกลุ มชวยกั น ทํ า หนั ง สื อ โดยวาดภาพผลไม! ที่
สมาชิกในกลุมรู!จัก ให!คัดลอกชื่อผลไม!ประเภทนั้นประกอบ
ภาพวาดของตนจากบัตรคําบนกระดาน (เน!นองคประกอบ
ของการทําหนังสือ-ชื่อหนังสือปกหน!า ปกหลัง ชื่อผู!วาดภาพ
การเย็บสันปกหนังสือ)
หมายเหตุ : (1) กิจกรรมมุงเน!นการเรียนรู!แบบรวมมือ (การ
ทํางานกลุม)
(2) การเลื อ กเด็ ก เข! า กิ จ กรรม อาจให! ทุ ก กลุ ม
ทํางานพร!อมกัน เมื่อเสร็จแล!วจึงไปเข!าศูนยอื่นๆ ตามความ
สนใจ หรือแบงให! 2 กลุม ทํากิจกรรมกอนแล!วทยอยให!กลุม
ที่เหลือมาทํากิจกรรมจนครบทุกกลุม
(3) ไมจําเปนที่จะต!องทํากิจกรรมเสร็จในวันเดียว
ศูนยคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
มีผลไม!ใหม 5 ประเภทให!เด็กชิม และตัดสินใจเลือกผลไม!
ที่ชอบที่สุด ให!เด็กเลือกแผนกระดาษรูปหน!ายิ้มแทนตัวเองไป
ติดที่ในกระดาษที่ใช!ทําแผนภูมิ โดยเรียงกันให!ตรงกับผลไม!ที่
ตนชอบ (เลื อกผลไม! ที่ มีร สชาติ ที่แ ตกตาง และนํ า เสนอใน
ลั กษณะของการทํ า แผนภู มิเ พื่ อสรุ ป ข! อ มู ล ที่ ไ ด! จ ากการทํ า
กิจกรรม ดังตัวอยางแผนภูมิที่อยูข!างท!ายแผนนี้)
ศูนยเทคโนโลยี
ให!เด็กทําภาชนะบรรจุผลไม!ตามความสามารถและความ
สนใจ (ใช! วัสดุ จากธรรมชาติ เชน กาบกล!วย ใบตอง เชือก
กล!วย ไม!กลัด กรรไกร มีด)

ประเมินผล
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ศูนยศิลปะ
ให!เด็กระบายสีหรือทํากิจกรรมฉีกปะบนกระดาษ ซึ่งเปน
รูปผลไม!ขนาดใหญ นํากระดาษผลไม!ที่เหมือนกัน 2 แผน มา
ประกบกั น โดยใช! ที่เ ย็ บ กระดาษและ/หรื อ เทปใส ยั ด เศษ
กระดาษที่ขยําแล!วใสในรูปผลไม! และใช!ที่เย็บกระดาษและ/
หรือเทปใส เย็บหรือติดตอไปจนรอบ (ไมจําเปนที่จะต!องทํา
กิจกรรมเสร็จในวันเดียว)
หองสมุด
ให!เด็กเข!าห!องสมุดเพื่อค!นคว!าเพิ่มเติมเกี่ ยวกับผลไม!ใน
ท!องถิ่น
สื่อการเรียนการสอน
1. นิทาน
ลิงน!อยตื่นนอนแตเช!าตรู รู!สึกไมคอยมีแรงและท!องร!องเสียงดังมากจึงปiนลงจากต!นไม!อยาง
ออนแรง เพื่อไปหาอาหาร
เจ!าลิงน!อยเดินไปเจอ “เงาะ” ลิงน!อยก็บอกวา “เงาะก็อรอยดีนะ และมีประโยชนด!วย แต
ฉันคงจะไมอิ่ม เก็บไว!กอนดีกวา”
เจ!าลิงน!อยเดินตอไปเจอ “ลําไย” ลิงน!อยก็บอกวา “ลําไยก็อรอยดีนะ และมีประโยชนด!วย
แตฉันคงจะไมอิ่ม เก็บไว!กอนดีกวา”
เจ!าลิงน!อยเดินตอไปเจอ “ส!ม” ลิงน!อยก็บอกวา “ส!มก็อรอยดีนะ และมีประโยชนด!วย แต
ฉันคงจะไมอิ่ม เก็บไว!กอนดีกวา”
เจ!าลิงน!อยเดินตอไปเจอ “มังคุด” ลิงน!อยก็บอกวา “มังคุดก็อรอยดีนะ และมีประโยชนด!วย
แตฉันคงจะไมอิ่ม เก็บไว!กอนดีกวา”
เจ!าลิ งน!อยเดิน ตอไปเจอ “กล! วย” ลิงน!อยก็บ อกวา “กล! วยก็ อรอยดีนะ และมีประโยชน
ด!วย” ลิงน!อยเหลียวหลังไปดูผลไม!ชนิดตางๆ ที่ตนเก็บรวบรวมได! แล!วกลาววา “ตอนนี้ฉันมีผลไม!
เยอะแยะเลย ถ!าฉันกินผลไม!หมดทุกชนิด ฉันจะต!องอิ่มแนเลยและแข็งแรงด!วย” วาแล!วลิงน!อยก็กิน
ผลไม!ทุกชนิดจนหมด
2. กระดาษทําแผนภูมิและรูปหนายิ้มจํานวนเท#ากับจํานวนเด็กทั้งหมด
3. ผลไม 9 ชนิ ด ไดแก# เงาะ ลํ า ไย สม มั ง คุ ด กลวย ลิ้ น จี่ ทุ เ รี ย น ฝรั่ ง แตงโม ชมพู#
สับปะรด มะม#วง
4. กระติ๊บและผาคลุม
5. ถุงพลาสติกใส 10 ใบ
6. กาบกลวย ใบตอง เชือกกลวย ไมกลัด กรรไกร มีด
7. กระดาษ เศษกระดาษ ที่เย็บกระดาษหรือเทปใส
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ตัวอย#างตารางวิเคราะหลักษณะและส#วนประกอบของผลไม
ลักษณะและสวนประกอบของผลไม!
เมล็ด
เนื้อ
เปลือก

ลิ้นจี่
ใหญ
สีขาวใส
ขรุขระ

แตงโม
เล็ก
สีแดง
ผิวเรียบ

ทุเรียน
ใหญ
สีเหลือง
หนามแหลม

ฝรั่ง
เล็ก
สีขาว
ขรุขระ

แสดงด!วยภาพและคําศัพท

ตัวอย#างแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่ชอบผลไมชนิดต#างๆ
ผลไม!ที่หนูชอบ

ชมพู#

สม

ลําไย

สับปะรด

มะม#วง

แสดงด!วยภาพและคําศัพท
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