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3. ความส าคัญของผลงานหรือนวตักรรมทีน่ าเสนอ 
 หลกัการเหตุผล/ความเป็นมา 

การจดัการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการพฒันาประเทศ เพราะการให้การศึกษาเป็นการ
พฒันาคนซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคญัให้มีคุณภาพ จุดมุ่งหมายและหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ระบุว่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์             
ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นการพฒันาเพื่อเพิ่มพลงัสมองของเด็กในวยั
เรียนช่วงอาย ุ5-12 ปี จึงจ าเป็นตอ้งมีส่ือท่ีเป็นเคร่ืองเล่นสนามให้เด็กไดเ้ล่นเพื่อเพิ่มพลงัสมองซ่ึงจะ
เจริญเติบโต          อย่างรวดเร็วมากในวยัเด็ก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างพฒันาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กใหเ้ตม็ตามวยัและศกัยภาพ 

สนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นพื้นท่ีพฒันา 
เด็กรอบดา้นผ่านการเล่น คือ สามารถพฒันาเด็กทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ดว้ยการเล่นและการเรียนอย่างมีความสุข โดยการน้อมน าเอาพระปรีชาญาณด้านการจดัการศึกษา          
และการอบรมเล้ียงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม            

เอกสาร
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ราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงทรงเป็นผูบุ้กเบิกในการน าหลักธรรมชาติ                     
การเรียนรู้ของสมองท่ีสอดคล้องกับการพฒันาการด้านโครงสร้างและการท างานของสมอง คือ             
Brain – Based Learning (BBL) มาออกแบบเป็นการเล่นลักษณะต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม                
ทางธรรมชาติ 

การจัดท าสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท                 
จึงเป็นประโยชน์อนัทรงคุณค่ามหาศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงพ่อแม่ผูป้กครอง ครู องค์กรภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการเล้ียงดูเด็ก เพื่อให้สมองของเด็ก
เจริญเติบโต              ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและเต็มศกัยภาพทุกช่วงอาย ุน าไปสู่การพฒันาวธีิการจดัการเรียนรู้
ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์และเรียนรู้อย่างมีความสุข
ตลอดไป 

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
โครงสร้างหลกัของสนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคล

บาท ประกอบด้วยพื้นท่ีส าหรับพฒันาประสาทรับรู้ของเด็กปฐมวยั ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมประสาทรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เน่ืองจากประสาทรับรู้ เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีเช่ือมโยงเซลล์
ประสาท กระตุน้สมองทั้ง 4 ส่วน (ส่วนหน้า ส่วนกลาง ส่วนขมบัและส่วนหลงั) ท าให้เกิดการเรียนรู้                     
อย่างองค์รวมทั้งด้านการคิด การมองเห็น การฟังและการเคล่ือนไหว การทรงตวั กิจกรรมท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีจึงประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

 1. กจิกรรมพฒันาระบบผวิสัมผสั ไดแ้ก่ 

  1.1 การจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ/กิจกรรมกลางแจง้ เป็นกิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสใหเ้ด็กถอดรองเทา้เพื่อสัมผสักบัพื้นผิวท่ีแตกต่างกนั เช่น พื้นกระเบ้ือง พื้นไม ้สนามหญา้ ทั้งน้ี

ตอ้งระวงัเร่ืองความปลอดภยัของเด็ก 

 1.2 การระบายสีดว้ยน้ิวมือ ฝ่ามือ 

 1.3 การวาดรูปดว้ยฟองสบู่ 

 1.4 การวาดรูปดว้ยน้ิวมือบนแขน ขา ล าตวั หลงั 

 1.5 การเล่นทราย 

 1.6 การฝนสีดว้ยกระดาษทราย 

 1.7 การนวดแป้งดินน ้ามนั 

  1.8 การให้เด็กมีโอกาสสัมผสัรับรู้วสัดุท่ีมีผิวสัมผสัแตกต่างกันในระหว่างท า

กิจกรรมสร้างสรรค ์เช่น ผา้กระสอบ ผา้สักหลาด ก ามะหยี ่ฯลฯ  
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 1.9 การสัมผสั ถู นวด บริเวณแขน ล าตวั หลงั ขา โดยใช้วสัดุต่างกนั เช่น โลชัน่ทา

ผิว น ้ ามนันวดตวัเด็ก แป้งฝุ่ น ครูหรือผูป้กครองอาจใช้ฟองน ้ าน่ิม ๆ ส าหรับถูตวัใช้ขดัตวั แปรง

อาบน ้า           ชนิดอ่อน ผา้ขนหนูผนืเล็ก โดยกดหรือสัมผสัตวัเด็กใหมี้น ้าหนกัมากพอสมควร 

 2. กจิกรรมพฒันาระบบสร้างสมดุลร่างกาย   

  กิจกรรมท่ีใชพ้ฒันาระบบสร้างสมดุลร่างกาย เป็นกิจกรรมท่ีใชใ้นฝึกการเคล่ือนไหว

ของร่างกาย เช่น การหมุนรอบตวัเอง การเคล่ือนไหวในแนวราบ การเคล่ือนไหวในแนวด่ิง ซ่ึงท าได้

ในหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ 

  2.1 การกระโดดยาง 

  2.2 การกล้ิงตวัในกล่องแขง็ การกล้ิงไปบนพื้นราบหรือการกล้ิงลงทางลาด  

  2.3 กิจกรรมการแกวง่ทั้งในแนวเหนือ ใต ้ตะวนัออก ตะวนัตก 

  2.4 การหมุนทั้งทวนและตามเขม็นาฬิกา 

  2.5 การเล่นกระดานล่ืน การปีนเคร่ืองเล่นสนาม 

  2.6 การเดินบนพื้นผวิท่ีขรุขระ ไม่ราบเรียบ 

  2.7 กิจกรรมการโยน 

  2.8 การทรงตวั 

  2.9 การวิง่จอ๊กก้ิง 

  2.10 การตีลงักา 

  การพฒันาระบบสร้างสมดุลของร่างกายน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จกัวิธีควบคุมการ          

ทรงตวัของร่างกาย รู้ต าแหน่งแห่งท่ีของร่างกาย บงัคบัทิศทางการเคล่ือนไหวได ้จะท าให้ระบบการ

กวาดสายตาดีข้ึน เด็กจะมีสมาธิเพิ่มข้ึนในขณะท ากิจกรรม ส่งผลต่อเน่ืองด้านความสามารถในการ

เรียนรู้และการรับรู้ต าแหน่งหนา้ - หลงั บน – ล่างและซา้ย – ขวา 

 3. กจิกรรมพฒันาระบบสัมพนัธภาพของร่างกาย  

  อวยัวะท่ีเป็นระบบสัมพนัธภาพของร่างกายจะอยู่ใตร้ะบบผิวสัมผสั ประกอบดว้ย

กลา้มเน้ือ เอ็นและขอ้ต่อ เด็กจะเรียนรู้เร่ืองการคาดคะเนน ้ าหนัก ระยะทาง อตัราความเร็ว กิจกรรม            

ท่ีใชฝึ้กมีหลายลกัษณะเพื่อท าให้กลา้มเน้ือ เอ็น ขอ้ต่อแข็งแรง มือและตาท างานประสานสัมพนัธ์กนั

ไดดี้ ซ่ึงเป็นพื้นฐานการเคล่ือนไหวและจงัหวะตลอดจนพื้นฐานดา้นกีฬา ดงัน้ี 

  3.1 กิจกรรมลกัษณะท่ีมีแรงดึงต่อกลา้มเน้ือ เส้นเอน็และขอ้ต่อ เช่น 

   - การห้ิวของท่ีมีน ้าหนกั 
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   - การโหนบาร์ 

   - การชกัเยอ่ 

   - การโยนบอล ขวา้งบอล 

   - การลากของหรือกล่องท่ีมีน ้าหนกั 

  3.2 กิจกรรมลกัษณะท่ีใชแ้รงกดต่อกลา้มเน้ือ เส้นเอน็และขอ้ต่อ เช่น 

   - การผลกักล่องท่ีมีน ้าหนกัไปในทิศทางต่าง ๆ  

   - การชกหรือดนัหมอนขนาดใหญ่ 

   - การผลกั ดนัฝ่ามือกบัผนงัหรือเพื่อน ฯลฯ 

 องคป์ระกอบหลกัของสนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคล

บาทประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

 1. พืน้ที/่บรรยากาศส่ิงแวดล้อม 

  - มีบริเวณ ตน้ไมร่้มร่ืน อากาศถ่ายเทดี มีความเป็นธรรมชาติ 

  - สามารถก าหนดเป็นพื้นท่ีและแบ่งเป็นสัดส่วน ชดัเจน สะอาด ดูแลง่าย 

  - มีความปลอดภยั เช่น พื้นท่ีรองรับการตกของเด็กเม่ือเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ (Falling 

Space) พื้นท่ีเล่นอิสระ (Free Space) พื้นท่ีส าหรับเป็นเส้นทางเดินเช่ือมโยงบริเวณต่าง ๆ ในสนาม 

(Traffic Space) และพื้นท่ีผอ่นคลาย/พกัผอ่น (Relax Space) 

  - มีความหลากหลายทางกายภาพ เช่น ทราย ดิน น ้ า หญา้ ตน้ไม ้ฯลฯ เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้อยา่งอิสระของเด็ก 

  - มีการจดัวางแผนผงัและทิศทางท่ีชดัเจน เด็กสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและทัว่ถึง 

  - สามารถจดัสรรให้มีการใช้พื้นท่ีเล่นและท ากิจกรรมอยา่งเหมาะสม เช่น ช่วงเวลา

ระหวา่งวนั ระยะเวลาและสัดส่วนของเด็กท่ีจะเล่นอิสระหรือเล่นร่วมกนั 

  - มีพื้นท่ี ๆ เป็นส่วนรวมระหวา่งเด็กและครู พอ่แม่ ผูป้กครอง 

 2. อุปกรณ์เคร่ืองเล่น 

  - เคร่ืองเล่นมีความหลากหลาย ทั้งประเภทเล่นเด่ียว (Single) และเล่นเป็นชุดรวม 

(Complex or Multiple) จากง่ายไปหายากและซบัซอ้นเพิ่มข้ึน 

  - มีขนาด ลกัษณะและวธีิการเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของเด็ก 

  - เน้นความปลอดภยั มีโครงสร้างแข็งแรง ติดตั้งแน่นหนา ทนทานและเน้นวสัดุ

ธรรมชาติ 
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  - กระตุ้นความเคล่ือนไหวอย่างกระตือรือร้น สร้างความสนใจและความคิด

สร้างสรรคต์อบสนองความตอ้งการของเด็กในแต่ละวยั 

  - มีอุปกรณ์เคร่ืองเล่นพื้นฐานส าหรับ ปีนป่าย หอ้ยโหน ล่ืน ไกว การทรงตวั ฯลฯ  

 3. การบริหารจัดการ 

  - จดัตารางการใชพ้ื้นท่ีอยา่งเหมาะสมและใชเ้วลาในการเล่นอยา่งเพียงพอ 

  - ก าหนดสัดส่วนของเด็กกบัผูดู้แล เช่น เด็กก่อนวนัเรียน 1 : 20 คน 

  - บ  ารุง ดูแลรักษา ตรวจสอบความปลอดภยัและความสมบูรณ์ทั้งในส่วนของพื้นท่ี

และอุปกรณ์เคร่ืองเล่นอยา่งสม ่าเสมอ 

  - ตั้ งกติการ่วมกันระหว่างเด็กและครู พ่อแม่ ผูป้กครองในการเล่นท่ีมีความเส่ียง 

เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จากการเล่นดว้ยตนเอง 

  - จดัผูรั้บผิดชอบดูแลพื้นท่ีและคุณครูรวมทั้งพฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นใน             

การเล่นและพฤติกรรมการเล่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ฯลฯ ให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อเฝ้าระวงั

เร่ืองความปลอดภยัรวมถึงการป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ ตลอดเวลาท่ีมีการใชส้นามเด็กเล่น 

  - ผูรั้บผิดชอบดูแลพื้นท่ีและคุณครูบันทึกการเล่นเก่ียวกับการจดัประสบการณ์              

การเรียนรู้และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นและปัญหาท่ีพบ 

  - มีป้ายบอกวธีิการเล่นท่ีถูกตอ้ง 

 
4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 1. เพื่อกระตุน้พฒันาการรอบดา้นอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาใหเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัไดเ้ล่นและเลือกเล่นพร้อมการเรียนรู้ของตนเองอย่างอิสระ                   
(เรียนปนเล่น) 
 3. เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงานหรือกระบวนการผลติผลงาน (PDCA , กระบวนการบริหารจัดการ ฯลฯ) 
 5.1 FLOW CHART กระบวนการหรือขั้นตอนการพฒันา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศกึษาสภาพ

ปัจจุบนั ปัญหา

และความ

ตอ้งการ

2. ประชมุคณะ

ครู ผูป้กครอง

คณะกรรมการ

สถานศกึษา

3. ออกแบบการ

เล่นลกัษณะ

ตา่ง ๆ

4. ก าหนด

ขนาด           

สนามเดก็เล่น 

(BBL)

5. สรา้ง

แบบจ าลอง

โมเดล

6. สรา้ง

กจิกรรม            

ฐานเรยีนรู ้

7. จดักจิกรรม                 

ตาม

วตัถุประสงค ์

8. นิเทศ ก ากบั            

ตดิตาม

9. วดัและ

ประเมนิผล

พฒันาการเดก็

10. รายงานผล                

การด าเนินงาน

11. เผยแพร ่           

นวตักรรม
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 5.2 ขั้นตอนการพฒันา 
  1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพของเด็ก                
ใหเ้ตม็ตามวยัและศกัยภาพ 
  2. ประชุมคณะครู ผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผน ขอรับ                       
การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ผูป้กครองและชุมชน 
  3. นอ้มน าพระปรีชาญาณดา้นการศึกษาและการอบรมเล้ียงดูพระโอรสและพระธิดา
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงทรงเป็นผูบุ้กเบิกการน าหลกัธรรมชาติมาเรียนรู้โดย
สมอง ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาการด้านโครงสร้างและการท างานของสมอง คือ Brain Base 
Learning            แลว้น ามาออกแบบเป็นการเล่นในลกัษณะต่าง ๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
  4. ก าหนดขนาดสนามเด็กเล่น BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ส าหรับเด็กปฐมวยั
ควรมีพื้นท่ีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ตารางเมตร/คน 
  5. สร้างแบบจ าลองโมเดลสนามเด็กเล่นตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถก าหนด
รูปแบบ ทิศทางการเล่นหรือการวางต าแหน่งของกิจกรรมฐานต่าง ๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
  6. สร้างกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ดงัน้ี 
   6.1 กิจกรรมฐานทรายสร้างสรรค์ เป็นการตอบสนองธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวยัท่ีชอบเล่น จบั สัมผสัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัและสร้างสรรคต์ามจินตนาการหรือใชส่้วนประกอบอ่ืน          
จดัวางไวใ้นทราย เช่น ก่ิงไม ้ใบไม ้เปลือกหอย ชอ้นตกัทราย พิมพข์นม เป็นตน้ 
   6.2 กิจกรรมฐานตัก ตวง เท เป็นการเล่นของเด็กเพื่อฝึกกล้ามเน้ือมือ          
ฝึกการค านวณง่าย ๆ และเด็กเรียนรู้เร่ืองการไหลของน ้ าและแรงดนัของน ้ าท่ีท าให้ลูกบอลเคล่ือนท่ี            
ไปขา้งหนา้ได ้เป็นการเรียนรู้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในเร่ืองแรงดนัของน ้า เป็นตน้ 
   6.3 กิจกรรมฐานวิศวกรนอ้ย ให้เด็กเล่นก่อสร้างกอ้นไมห้รือบล็อก น ามาต่อ
กนัตามจินตนาการเป็นรูปทรงต่าง ๆ อยา่งอิสระ เด็กไดอ้อกก าลงักายโดยการเคาะ ตอกเพื่อช่วยใน
การพฒันากลา้มเน้ือให้แข็งแรง ช่วยฝึกการใชมื้อและการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์
   6.4 กิจกรรมฐานแปลงผกัปลอดสารพิษ เน้นให้เด็กไดล้งมือท าดว้ยการใช้
ประสาทสัมผสั เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมเคร่ืองมือ การเตรียมดิน การเตรียมแปลง
ผกัหรือกระถางส าหรับปลูก การเพาะตน้กล้า การปลูก การบ ารุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน ้ า
เพื่อใหพ้ืชผกัเจริญเติบโตจนกระทัง่เก็บเก่ียวผลผลิต 
   6.5 กิจกรรมฐานห้องสมุดลิง เป็นการส่ือดวงจิตให้เกิดข้ึนกบัเด็กดว้ยการ            
เล่าเร่ืองดว้ยภาพ เม่ือเกิดความสนุกสนาน เด็ก ๆ จะเกิดฉันทจิต (จิต) ท าให้มีความอยากรู้เร่ืองราว             
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ท่ีเขาพูดกนัวา่อะไร เป็นแรงผลกัดนัให้เด็กพยายามอ่านและน าไปสู่การด าเนินโครงการอ่านออกเขียน
ได ้จากค าง่ายไปหายาก จากวาดเป็นวาดรูปเป็นเร่ืองราว อธิบายต่อเน่ืองเป็นเร่ืองรายงานต่าง ๆ 
   6.6 กิจกรรมฐานปีนปุ่มปีนป่ายหรือหนา้ผาจ าลอง เป็นการเล่นท่ีผูเ้ล่นสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตา เทา้ มือและพฒันาการดา้นการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ เสริมสร้าง
ความยดืหยุน่ของร่างกายและพฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
   6.7 กิจกรรมฐานลานเล่านิทาน นิทานเป็นส่ือท่ีมีคุณค่าต่อเด็ก การเล่านิทาน
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ เช่น                
กล้าแสดงออก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง การคิดและจินตนาการและสร้างแรงจูงใจในการเปิดรับ
พฤติกรรมใหม่ ๆ  
   6.8 กิจกรรมฐานคานทรงตวั เป็นคานไมส้ าหรับฝึกการทรงตวั เพื่อให้เด็ก ๆ 
เล่นโดยการควบคุมร่างกายให้อยูใ่นแนวตั้งตรง เสริมสร้าง Joint Stability ฝึกสมาธิ เพิ่มความแข็งแรง 
ความยดืหยุน่ของร่างกาย สร้างความสมดุลในการทรงตวั ลดปัญหาการหกลม้ 
   6.9 กิจกรรมฐานกระดานล่ืน เป็นการส่งเสริมความกลา้หาญ การตดัสินใจ
และสร้างความเช่ือมัน่ เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและขา          
หนา้ทอ้งและความอ่อนตวั การทรงตวั เป็นการฝึกคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา 
   6.10 กิจกรรมฐานบนัไดเชือก เป็นฐานการเล่นเพื่อยืดตวั ทรงตวั พฒันา
กล้ามเน้ือมดัเล็กมดัใหญ่ การท างานของสมองน้อย ทา้ยทอย : การทรงตวั  ท าให้สมองสร้างสาร : 
เอนดอร์ฟิน โดปามีน เซโร โทนิน ซ่ึงเป็นสารท่ีท าให้ฉลาด มีสมาธิและท าให้สมองท าลายสาร :              
คอร์ตีซอล ซ่ึงเป็นสารสร้างความเครียด เบ่ือ ข้ีเกียจ คิดร้าย ด้ือ 
   6.11 กิจกรรมฐานบันไดลิง เป็นฐานการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักการรอคอย                      
ฝึกการวางแผน คิดแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ฝึกความกลา้หาญ ความอดทน ช่วยในการพฒันากลา้มเน้ือ           
มดัเล็ก/ใหญ่ 
   6.12 กิจกรรมฐานชิงชา้หมุน เป็นการส่งเสริมการท างานของร่างกาย ไดแ้ก่ 
การพฒันากล้ามเน้ือมดัเล็กมดัใหญ่ การประสานสัมพนัธ์ของอวยัวะต่าง ๆ ส่งเสริมความแข็งแรง                 
ของร่างกายและสุขภาพดี ส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ จิตใจและสังคม สร้างความสนุกสนาน               
คลายเครียด รู้จกัปรับตวัในการเล่น ระวงัรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น 
   6.13 กิจกรรมฐานการเล่นน ้ า ส่งเสริมกล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย              
ให้มีความแข็งแรงและท างานประสานกนัไดดี้ ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการของเด็ก พฒันาการทางสมอง          
ช่วยเสริมสร้างทกัษะการทรงตวั การลอยตวัและน ้ าจะช่วยกระตุน้ให้เด็กมีประสาทสัมผสัท่ีไวข้ึน                      
ทั้งการมองเห็นและการไดย้นิ 
  7. จดักิจกรรมตามวตัถุประสงค ์
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  8. นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
  9. วดัและประเมินผลพฒันาการเด็ก 
  10. รายงานผลการด าเนินงาน 
  11. เผยแพร่นวตักรรม  
 5.3 การน าไปใช้และพฒันาผลงาน 

 ก่อนเข้าเรียนจะให้เด็กออกก าลังกาย 20 - 30 นาที โดยการเล่นท่ีสนามเด็กเล่นฯ 
เพื่อให้เด็กมีพฒันาการทางร่างกาย โดยมีครูควบคุมดูแลเด็กทุกมุมและจดักิจกรรม “เรียนปนเล่น            
หรือเล่นปนเรียน” บริเวณสนามเด็กเล่นตามหลักการพฒันาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอย            
พระยุคลบาท เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความสุขเกิดจินตนาการจากการเล่น ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ ช่วยลด
ความเครียด เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง ดงัน้ี 
  1. กิจกรรมบริเวณบ้านต้นไม้  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกประสาทสัมผสั พัฒนา
กลา้มเน้ือมดัเล็กและกลา้มเน้ือมดัใหญ่ โดยการปีนป่ายตน้ไมแ้ละสะพานเชือก เดินทรงตวับนสะพาน
ทรงตวัเพื่อส่งเสริม พฒันาทางดา้นร่างกาย 
  2. ลานเล่านิทานและห้องสมุดลิง จดักิจกรรมบริเวณพื้นท่ีส าหรับการเล่านิทาน              
ฟังนิทานและอ่านหนังสือร่วมกนั มีหนงัสือนิทานให้เด็ก ๆ ไดอ่้านอย่างหลากหลาย นิทานท่ีน ามา
อ่าน ให้เด็กฟังเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาและต้องสัมพนัธ์กับภาพประกอบเพื่อ
ส่ือสารกับเด็กได้ง่าย ท าให้สมองของเด็กถูกกระตุน้ให้คิดและเรียนรู้ตลอดเวลาจากการท่ีครูอ่าน
หนงัสือหรือเล่านิทานให้เด็กฟัง เด็กจะคิด เกิดจินตนาการตามไป และเด็ก ๆ จะชอบการเล่นบทบาท
สมมติและกิจกรรมเกม ท าให้ไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมพฒันาการทางภาษา ไดเ้ล่น
และเรียนรู้ภาษาอยา่ง            มีความสุข 
  3. พื้นที่ เล่นน ้ าเล่นทราย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการทักษะ                 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทดลองการไหลของน ้ า การกกัน ้ าไวไ้ด ้เนินน ้ า เด็กไดล้งมือปฏิบติั
กิจกรรมการทดลองดว้ยตนเอง เรียนรู้ทกัษะการสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบ จดักิจกรรม 
สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมกนัก่อเจดียท์ราย สร้างความสามคัคีเป็นหมู่คณะ การป้ัน
ทรายเป็นรูปร่างต่าง ๆ การท าทรายกลายร่างและไดเ้ล่นตามความสนใจอยา่งอิสระในสนามทรายและ
จดัเล่นเกมโดยใชท้รายเป็นส่ืออุปกรณ์ การเล่นทรายท่ีจดัข้ึนท าให้เด็กไดมี้โอกาสเล่นกบัทรายท่ีเปียก
พร้อมกบัอุปกรณ์การเล่นท่ีใชต้กั ตวง ทราย เช่น แม่พิมพพ์ลาสติก รูปทรงต่าง ๆ ขวดพลาสติก ชอ้น
ตกัดิน           ของจริงท่ีเหลือใช้แล้วมีขนาดพอเหมาะกบัมือเด็กปฐมวยั ส่ิงของจ าลอง เช่น ตุ๊กตา
จ าลอง คน สัตว ์         รถ ตน้ไม ้ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ี ท าให้เด็กสามารถน ามาออกแบบกบัการเล่นกบัทราย 
เป็นการเล่นท่ีสร้างจินตนาการและสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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  4. มุมศิลปะสร้างสรรค์ จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการ 4 ดา้น ดงัน้ี ส่งเสริม
พฒันาการดา้นร่างกาย เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กไดพ้ฒันากลา้มเน้ือเล็กจากการเขียนภาพและ
การเล่นสี เช่น กิจกรรมเขียนภาพดว้ยสีเทียน สีน ้ า เป่าสี พบัสี ป้ันดินเหนียว ดินน ้ ามนั งานประดิษฐ์
จากเศษวสัดุ เป็นตน้ กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ เด็กมี
โอกาสช่ืนชมและสร้างสรรค์ผลงานท่ีสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค ์                      
แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเองและของเพื่อน กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม           
ให้เด็กเรียนรู้ทางสังคมดว้ยการเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการวางแผน ตดัสินใจเลือกและลงมือ
ปฏิบัติ ท าให้เด็กมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจ ความต้องการของตนเองและผูอ่ื้น เช่น              
การเลือกท ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ การรับฟังความคิดเห็นของเด็กคนอ่ืน การรู้จกัรอคอยท่ีจะ
ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผูอ่ื้น การรู้จกัแบ่งปันวสัดุ ของใช้ เป็นต้น กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมความคิดของเด็กเก่ียวกบัการรับรู้และการแสดงความรู้ผา่นส่ือ วสัดุและผลงาน เช่น 
การวาดภาพระบายสี ป้ันดินประดิษฐ์เป็นรูปร่าง ส่งเสริมดา้นการใชภ้าษาและดา้นการเขียนในหลาย
รูปแบบผ่านประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อเด็กและการส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์ดว้ยภาพวาด 
เช่น การใหเ้ด็กเขียนภาพนิทาน วาดภาพดว้ยสีเทียน สีน ้า เป็นตน้ 
  5. พื้นที่แปลงเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง) จดักิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง           
โดยการปลูกผกั ดูแล รดน ้ า พรวนดินและสังเกตการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์ไดเ้รียนรู้วิธีการ
ท าอาหาร โดยการน าผ ักท่ีตนเองลงมือปลูกน าไปประกอบอาหาร ท ากิจกรรมร่วมกับระดับ                     
ชั้นประถมศึกษาโดยการช่วยกนัปลูกและดูแลผกั เม่ือไดผ้ลผลิตท่ีเจริญงอกงาม จะเก็บผลผลิตแล้ว
น าไปจ าหน่ายให้คณะครู ผูป้กครองหรือบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและน ารายไดม้าจดัซ้ือเมล็ดพนัธ์ุเพื่อ
ใชใ้นการปลูกพืชและเล้ียงสัตวต่์อไป  
 5.4 กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา  
  นกัเรียนระดบัชั้นปฐมวยั (ชั้นอนุบาล 1 จ านวน 18 คน อนุบาล 2 จ านวน 16 คนและ
อนุบาล 3 จ านวน 10 คน) รวมทั้งส้ิน จ านวน 44 คน ปีการศึกษา 2561 ได้เล่นและเรียนรู้ในสนาม          
เด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้มีพฒันาการเต็มตามวยั
และศกัยภาพและไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อในระดบัขั้นพื้นฐาน 

5.5 ระยะเวลาในการพฒันา 
  เร่ิมต้นพัฒนาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยได้ด าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง               
ทุกปีการศึกษาและน ามาทดลองพฒันากบันกัเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 
 
6. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
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1. กิจกรรมบริเวณบ้านต้นไม้ เด็กปฐมวยัมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาดีข้ึนตามวยัและศกัยภาพ การเคล่ือนไหวร่างกายมีความคล่องแคล่ว เดินทรงตวัได้ดี ทุก
ส่วนของร่างกายมีการประสานสัมพนัธ์กนั กลา้มเน้ือมดัเล็กและกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของเด็กแข็งแรง
ทนทานมากข้ึน 
 2. ลานเล่านิทานและห้องสมุดลิง นิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างสังเกต                 
เป็นพื้นฐานของการสร้างเด็กให้มีความมัน่ใจ กลา้คิด กลา้แสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกท่ี
และถูกเวลา เด็กไดเ้รียนรู้ดา้นภาษาจากการท่ีเด็กไดฟั้งเสียงหรือไดย้ิน ท าให้รู้จกัค า ความหมายของ
ค า  รู้จกัประโยคและความหมายของประโยค เป็นการปูพื้นฐานทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ให้กับเด็ก นิทานมีส่วนช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็ก  น ้ าเสียงท่ีครูเล่านิทานให้เด็กฟังช่วย
เสริมสร้างจินตนาการ การเล่านิทานบ่อย ๆ ท าให้เด็กไดฝึ้กทกัษะการสร้างสรรค์ จินตนาการท่ีแปลก
ใหม่และนิทานส่วนใหญ่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทกัษะชีวิตและขอ้คิดดี ๆ ไวใ้นเน้ือเร่ือง
หรือตอนทา้ยของเร่ือง ท าใหเ้ด็กตระหนกัถึงคุณงามความดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดป้ลูกฝังใหก้บัเด็กตั้งแต่วยั
เยาวแ์ละจะติดตวัเด็กไปจนกระทัง่เติบโต ช่วงเวลาของการฟังนิทานเด็กจะตั้งใจฟังอยา่งใจจดใจจ่อ
อย่างมีสมาธิ ประการส าคญัคือ ครูควรเลือกนิทานท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็กจะท าให้เด็กเขา้ใจ
เร่ืองราวของนิทานและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

3. พื้นที่ เล่นน ้ าเล่นทราย  เด็กเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กได้รับ
ประสบการณ์จากส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ คือ ทราย ไดรู้้จกัทราย มีเน้ือหาสาระท่ีเด็กปฐมวยัควรเรียนรู้ เช่น 
รูปร่าง ลักษณะ สี ประเภท แหล่งท่ีมีทราย ประโยชน์และโทษของทรายเป็นสาระความรู้เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากธรรมชาติรอบตวั เด็กไดค้น้พบขอ้เท็จจริงท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เด็กไดใ้ช้
ประสาทสัมผสั ตา หู จมูก ตา ได้เห็นรูปร่างลักษณะ สี ขนาด หูได้ยินวตัถุท่ีเป็นทรายกระทบกับ              
วตัถุต่าง ๆ จะมีเสียงแตกต่างกนั เช่น การน าทรายแห้งกบัทรายเปียกใส่กระป๋องแล้วเขย่าจะมีเสียง
แตกต่างกนัท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะของทราย จมูก ไดก้ล่ินทราย เด็กไดเ้รียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกส่ิงหน่ึง          
ท่ีเป็นธรรมชาติ คือ ทราย และเรียนรู้ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทราย เช่น ทรายเปียก ทรายแห้ง เม็ดทราย 
ดินทราย ก่อกองทราย ตกั/ตวงทราย ผสมทราย เล่นทราย เป็นตน้ 

4. มุมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กได้ผ่อนคลาย มีสมาธิจดจ่อกับงาน การระบายสีด้วยสีสันท่ี
สวยงาม เด็กจะรู้สึกมีความสุข มีชีวติชีวา การปล่อยให้เด็กท าไปเร่ือย ๆ จะสนุกและเสริมสร้างสมาธิ
ไปในตัว   ด้วยกิจกรรมศิลปะท่ีครูจดัให้ ท าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีการ
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาไดเ้ป็นอยา่งดีและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสามารถของ
ตนเอง 
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 5. พื้นที่แปลงเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง) ท าให้เด็กมีทกัษะชีวิตมากข้ึน มีความสามารถ            
ในการน าวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง การท างานและการอยู่ร่วมกนัในสังคม การแกปั้ญหาอย่างเหมาะสม ปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น เด็กไดใ้ช้ประสาทสัมผสัทั้งห้าในการเรียนรู้กระบวนการเพาะปลูกหรือ
เล้ียงสัตว ์เช่น                 การเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเตรียมดิน/ขนาดของบ่อเล้ียงปลา การบ ารุง
ดูแลรักษาพืชหรือช่วงเวลา         ท่ีตอ้งให้อาหารปลา การเก็บผลผลิต/วิธีการจบัปลา อุปกรณ์ในการ
เพาะเมล็ด/อุปกรณ์การเล้ียงปลา    เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวน์ ้ ามีประโยชน์ต่อ
เด็กปฐมวยั ท าให้เด็กไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จากการสังเกต             การเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว ์การ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูก หรือสัตวท่ี์เล้ียง การวดัความสูงของตน้ไมท่ี้ปลูกหรือชัง่
น ้าหนกัปลา เป็นตน้ 
 6. ผลงานความส าเร็จ/ความภาคภูมิใจ 
      6.1 โรงเรียนวัดแหลมและเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย ลงนามบันทึกตกลง                    
ความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาและสถานท่ีสาธารณะ
ตามแผนปฏิบติัการขยะมูลฝอยชุมชน “จงัหวดัสะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2562” จงัหวดัสมุทรปราการ 

6.2 นางสาวอจัฉรา  ผ่องเกษม นางสาวลกัษณารีย ์ เพชรนอ้ยและนางสาวขวญัหทยั  
มารวย เป็นครูผูฝึ้กซ้อมการแสดงและโรงเรียนวดัแหลม ให้ความอนุเคราะห์การแสดงของนกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาล 1 – 3 แก่เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย เน่ืองในงานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2562 
ณ เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ดงัน้ี 
   1) ด.ญ.เมษา  ข าพวง  ชั้นอนุบาล 1 
   2) ด.ญ.อลิสรา  คนชม  ชั้นอนุบาล 1 
   3) ด.ญ.วริดา  เปียสงวน  ชั้นอนุบาล 2 
   4) ด.ญ.พรไพลิน  ปัตตงัเว  ชั้นอนุบาล 3 
   5) ด.ญ.ลกัษิกา  รุ่งเรือง  ชั้นอนุบาล 3 
  6.3 โรงเรียนวดัแหลม ไดรั้บการคดัเลือกจากสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กบัโรงเรียนวดัแหลม เร่ือง โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน สสวท.ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 6.4 โรงเรียนวัดแหลม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการให้น าเสนอผลงานการจดัการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ Best Practice ระดบั
ปฐมวัย เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวยัตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอย                   
พระยุคลบาท ณ สพป.สป.1 และโรงเรียนอนุบาลวดัพิชยัสงคราม จงัหวดัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 
2561 

 6.5 โรงเรียนวดัแหลม ไดรั้บการประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกการตรวจประเมิน
กิจกรรมเป็น “สถานศึกษาปลอดภยั” และได้รับมอบโล่รางวลัดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปีท่ี 1 
ประจ าปี 2561 ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

 6.6 โรงเรียนวดัแหลม เขา้ร่วมจดังานเสวนาวชิาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium) 
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวทาง “เด็กขยนัเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียน                     
มีคุณภาพ” และน าเสนอผลงานการจดัการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวยัตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอย                        
พระยคุลบาท ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ 

6.7 นางสาวอจัฉรา  ผ่องเกษมและนางสาวลกัษณารีย ์ เพชรน้อย  ครูปฐมวยั ไดรั้บ
เกียรติบตัรผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการขั้นท่ี 1 , 2 ในโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
       6.8 ด.ญ.สุกญัญา  วงัคีรี ด.ญ.วริดา  เปียสงวน ด.ญ.พระไพลิน  ปัตตงัเว ไดรั้บรางวลั
ระดบัเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขนัการสร้างภาพดา้ยการฉีก ตดั ปะกระดาษ ด.ช.สุนิกร  มะโนรัตน์ 
ด.ช.ศราวุฒิ  อาบวารี ด.ช.ณัฐวุฒิ  เทียมทนงค ์ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขนั
การป้ันดินน ้ ามนัระดับชั้นปฐมวยั นางสาวอจัฉรา  ผ่องเกษม และนางสาวลักษณารีย ์ เพชรน้อย                  
ได้รับเกียรติบตัรเหรียญเงินครูผูฝึ้กสอนนักเรียนได้รับรางวลัระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขนั             
การสร้างภาพด้ายการฉีก ตดั ปะกระดาษ นางสาวอจัฉรา  ผ่องเกษม และนางสาวขวญัหทยั  มารวย 
ได้รับเกียรติบตัรเหรียญทองแดงครูผูฝึ้กสอนนักเรียนได้รับรางวลัระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม            
การแข่งขนัการป้ันดินน ้ ามนัระดบัชั้นปฐมวยั เน่ืองในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2561    

6.9 นางสาวอจัฉรา  ผ่องเกษม นางสาวลกัษณารีย ์ เพชรนอ้ยและนางสาวขวญัหทยั  
มารวย เป็นครูผูฝึ้กซอ้มการประกวดมารยาทไทย ระดบัปฐมวยั (อาย ุ3 – 6 ปี) และน านกัเรียนเขา้ร่วม
การประกวดไดรั้บรางวลัเขา้ร่วมกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 
ดงัน้ี 
   1) ด.ช.รัชชานนัท ์ บุญคุม้  ชั้นอนุบาล 1 
   2) ด.ญ.กนกวรรณ  เพิ่มพูน ชั้นอนุบาล 2 
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 6.10 นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล มีส่วนร่วมในการก่อเจดียท์ราย เน่ืองในกิจกรรมแห่
ยอดพระเจดียท์ราย ประจ าปี 2561 ณ วดัแหลม 

6.11 นางสาวอจัฉรา  ผอ่งเกษม นางสาวขวญัหทยั  มารวย ครูปฐมวยั ไดรั้บวุฒิบตัร
จากสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการผ่านการอบรมหลกัสูตรการพฒันาครูสะเต็มศึกษาดว้ยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเตม็ศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 
  6.12 โรงเรียนวดัแหลม ได้รับตราพระราชทานบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย      (ตราพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย ประเทศไทย 
“โรงเรียน    น้ีผา่นการประเมินรอบท่ีสอง บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560-2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี 
  6.13 โรงเรียนวดัแหลม ไดรั้บเกียรติบตัรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูส่้งเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนปฐมวยัโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
       6.14 ด.ญ.อารียา  วงเวียน ด.ญ.รัชดาภรณ์  เสมพุทธ ด.ญ.ณัฐนิดา  เปียสงวน                 
ได้รับรางวลัระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขนัการสร้างภาพด้ายการฉีก ตดั ปะกระดาษ                
ด.ช.สิทธิภาคย ์ จวงจนัทร์ ด.ญ.พชรภาภรณ์  นุ่นยิ้ม ด.ญ.ณัฐธิดา  บา้นกระโทก ไดรั้บรางวลัระดบั
เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขนัการป้ันดินน ้ ามนัระดบัชั้นปฐมวยัและนางสาวสุวนนัท ์ พวงแกว้ 
นางสาวศิรินภา  โต้สาลี ได้รับเกียรติบตัรเหรียญทองแดงครูผูฝึ้กสอนนักเรียนได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขนัการสร้างภาพด้ายการฉีก ตดั ปะกระดาษ และนางสาวอจัฉรา  
ผ่องเกษม นางสาวขวญัหทยั  มารวย ได้รับเกียรติบตัรเหรียญทองแดงครูผูฝึ้กสอนนักเรียนได้รับ
รางวลัระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขนัการป้ันดินน ้ ามันระดับชั้ นปฐมวยั เน่ืองในงาน
ศิลปหตัถกรรมระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 2560   
  6.15 โรงเรียนวดัแหลม ได้รับประกาศนียบัตรจากการประกวดองค์กรรวมใจ                    
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ประจ าปี 2560 
      6.16 โรงเรียนวดัแหลมและเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงนามบันทึกตกลง                    
ความร่วมมือ (MOU) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรตามโครงการอบรมความรู้                      
เร่ือง คาร์บอนฟุตพร้ินทเ์พื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจดัท าบนัทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โครงการ “กล่องยเูอชที รีไซเคิลได”้ ปีงบประมาณ 2560 

 6.17 โรงเรียนวดัแหลม ได้รับเกียรติบตัรเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ การแสดง             
ของนกัเรียนและแสดงผลงานของนกัเรียนระดบัปฐมวยั เช่น บา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
บ้านแห่งอนาคตและโรงเรียนตน้แบบ “บ้านต้นไม้” ของเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                
นายสุรพล  มูลศรี ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัแหลม ไดรั้บเกียรติบตัรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูส่้งเสริม
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ศกัยภาพนักเรียนปฐมวยั โครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยและนางสาวอจัฉรา  ผ่อง
เกษม ไดรั้บเกียรติบตัรเป็นผูส่้งเสริมศกัยภาพนกัเรียนระดบัปฐมวยัโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย      
ประเทศไทย จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เน่ืองในงานเปิดบา้น
วิชาการ “นักเรียนเก่ง ครูดี ผูบ้ริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการพฒันารอบดา้น” ณ เทศบาล
เมืองปู่เจา้สมิงพราย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 6.18 เด็กชายชยันรุตม์  พาลารักษ์ไดรั้บเกียรติบตัรรองชนะเลิศอนัดบั 1 เกา้อ้ีดนตรี
(ชาย) และเด็กหญิงมาซน  นาวอน ได้รับเกียรติบตัรรองชนะเลิศอนัดบั 2 ยืนกระโดดไกล (หญิง)                
ระดับปฐมวยั เน่ืองในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย                         
คร้ังท่ี  11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมือง                         
ปู่เจา้สมิงพราย 

6.19 เด็กชายภูริพรรน์  จูส้ันเทียะ เด็กหญิงณัฐธิดา  บา้นกระโทก ไดรั้บเกียรติบตัร
ชมเชยจากการเขา้ร่วมการประกวดมารยาทไทยระดบัปฐมวยั ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลเมือง          
ปู่เจา้สมิงพราย 

6.20 นางสาวอจัฉรา  ผอ่งเกษม ครู คศ.1 ไดรั้บวุฒิบตัรจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการต่อยอดวิชาการส าหรับโรงเรียนตน้แบบสนาม
เด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ประจ าปีการศึกษา 2560                                 
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขมุวทิ ซอย 5 กรุงเทพฯ 

6.21 นางสาวอัจฉรา  ผ่องเกษม นางสาวขวัญหทัย  มารวยและนายจักฤษณ์                 
น้อยสวสัด์ิ อบรมการพัฒนาแนวทางและขยายผลการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)              
ตามโครงการพฒันาโรงเรียนตน้แบบสนามเด็กเล่นตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) “เล่นตามรอย
พระยุคลบาท” โรงเรียนต้นแบบ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการกับส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ 
OKMD                                  ณ  โรงเรียนวดัวงัหวา้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 จงัหวดัระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
7. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผูบ้ริหารตระหนกั เห็นความส าคญัของการพฒันาเด็กปฐมวยัให้เต็มตามวยัและศกัยภาพ                 
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีวิสัยทศัน์ มีความรอบรู้ความลามารถ มีภาวะผูน้ า   
และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมสม ่าเสมอและเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. คณะครู นกัเรียนทุกคน/ทุกระดบัชั้นให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือและร่วมแรงร่วมใจในการ
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ท างานและมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมหรือฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับ
พฒันาการของเด็กแต่ละวยั  

3. ชุมชน วดั บา้นและผูป้กครองให้ความร่วมมือสนบัสนุนทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การบริหารจดัการ เช่น สนบัสนุนทรายละเอียด มีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษา ฯลฯ 

4. เด็กมีความสุขในการเขา้ร่วมกิจกรรมในลกัษณะ “เรียนปนเล่นหรือเล่นปนเรียน” 
5. ครูวดัและประเมินพฒันาการของเด็กและน าผลการวดัประเมินผลมาวางแผนพฒันาการจดั

ประสบการณ์ในปีการศึกษาต่อไป 
6. มีการวดัประเมินความพึงพอใจและน าผลการวดัประเมินผลหรือขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง 

พฒันาใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
 

8. บทเรียนทีไ่ด้รับ (Lesson Learned) 
1. เด็กไดรั้บประลบการณ์ตรง เรียนรู้จากการเล่นและมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเตม็ตามวยัและศกัยภาพมากข้ึนตามล าดบั 
2. เด็กมีความกระตือรือร้น สร้างสรรคผ์ลงาน ภาคภูมิใจในผลงานตนเองและผูอ่ื้นและท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. ชุมชน ผูป้กครองตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กปฐมวยัและมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริม พฒันาการเรียนรู้ 
4. โรงเรียนมีสถานท่ีผอ่นคลายความเครียดใหแ้ก่เด็ก ๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
5. โรงเรียนมีสถานท่ีสร้างเสริมความแข็งแรง ความสมบูรณ์ทางกายและความฉลาดทางการ

เคล่ือนไหวร่างกายส าหรับเด็ก ๆ (PQ) 
6. โรงเรียนมีสถานท่ีสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ การคิดพิจารณาอยา่งมีเหตุผล 

ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทางสติปัญญา (IQ) 
7. โรงเรียนมีสถานท่ีสร้างเสริมความกล้า ความพยายาม ความพึงพอใจ ความสนุกสนาน            

ช่วยพฒันาจิตใจและอารมณ์ของเด็ก (EQ) 
8. โรงเรียนเป็นสถานท่ีสร้างเสริมความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ทอ้งถ่ิน ชุมชนและสังคม เปิดโลก

ทศัน์ทางสังคมใหแ้ก่เด็ก 
9. สร้างความต่อเน่ืองด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัให้เช่ือมโยงการเรียนรู้ไปสู่ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

9. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวลัทีไ่ด้รับ 

                     - Website : watlaemschool.ac.th 
                     - Obec line : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
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                     - OKMD : ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD 
                     - สาครเคเบิ้ลทีว ี สมุทรปราการ ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าสารคดี “สนามเด็กเล่นตาม
หลกัการพฒันาสมอง”  
  - โรงเรียนต้นแบบสนามเด็ก เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่นตามรอย                   
พระยุคลบาท” ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 

 - เผยแพร่ผลงานการจดัการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ Best Practice ระดบั
ปฐมวัย เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวยัตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอย                   
พระยุคลบาท เน่ืองในงานเปิดบ้านวิชาการ “นักเรียนเก่ง ครูดี ผูบ้ริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก์/
นกัวชิาการพฒันารอบดา้น” ณ เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 - เผยแพร่ผลงานการจดัการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ Best Practice ระดบั
ปฐมวัย เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวยัตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอย                   
พระยุคลบาท ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนอนุบาล              
วดัพิชยัสงคราม จงัหวดัสมุทรปราการและโรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเยี่ยมสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ เป็นเลิศ Best Practice                          
ดา้นการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัการพฒันาเด็กปฐมวยัตามหลกัการพฒันาสมอง (BBL) : หนูน้อย
เล่นตามรอยพระยุคลบาทในการส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยั (อนุบาล 1 – 3) 
ประจ าปี 2561 จากศึกษาธิการจงัหวดัสมุทรปราการ 
  - ได้รับการยกย่องชมเชยจากการเยี่ยมชมสถานศึกษาของเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิง
พราย                     บริษทัไทยพลาสติและเคมีภณัฑ์ จ  ากดั (มหาชน) ปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรปราการ 
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลบางหญา้แพรก สวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมุทรปราการแรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ ฯลฯ  

 - บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด น าคณะผู ้บริหาร
ต่างประเทศ จ านวน 30 คน เยี่ยมชมบา้นตน้ไมแ้ละใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าสารคดี Joy Sharing Day    
for LFP โดยมีนกัเรียนโรงเรียนวดัแหลมเขา้ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  

- บ ริษัท  สหพัฒ นพิ บู ล  จ ากัด  (มห าชน ) ใช้ เป็ นส ถ าน ท่ี ถ่ ายท าส ารค ดี                        
“โครงการสหพัฒน์ให้น้อง ปี 4” และน าเสนอออกอากาศเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม 2562                
เวลา 13.00 – 13.30 น. ทางทีวช่ีอง Nation 22 

 - เผยแพร่ผลงานการจดัการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ Best Practice ระดบั
ปฐมวัย เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวยัตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน้อยเล่นตามรอย                   
พระยุคลบาท ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนอนุบาล              
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วดัพิชยัสงคราม จงัหวดัสมุทรปราการและโรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 
เน่ืองในงานเปิดบา้นวิชาการ “นักเรียนเก่ง ครูดี ผูบ้ริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการพฒันา
รอบดา้น” ณ เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
10. ข้อเสนอแนะ  

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เด็กท่ีมีพฒันาการช้ากว่าเด็กในวยัเดียวกัน เด็กท่ีขาด    
ความมัน่ใจในตนเอง จะไม่สามารถตดัสินใจในการเล่นตามความสนใจของตนเองได้ ครูตอ้งคอย
กระตุน้และสาธิตการเล่นใหดู้ 

2. ผูป้กครองบางส่วนไม่เขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการรอบดา้นของเด็กในการเล่นสนามเด็กเล่น      
สร้างปัญญาจึงไม่อยากให้เด็กเล่นน ้ า เล่นทราย เพราะกลวัอนัตรายและคิดว่าเป็นส่ิงท่ีสกปรกเลอะ
เทอะ จึงไม่อยากใหเ้ด็กเล่นสนามทราย ครูจึงตอ้งช้ีแจงใหผู้ป้กครองเขา้ใจวา่ขณะเด็กปฏิบติักิจกรรมมี
ครูคอยควบคุม ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

3. เด็กบางคนกลวัความสูง ไม่กลา้ปีนป่าย ครูตอ้งคอยช่วยเหลือและแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 
4. การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นและเลือกเล่นอย่างอิสระ ท าให้เด็กขาดความมีระเบียบวินัย                                  

ไม่รู้จกัการแบ่งปันส่ิงของหรือการรอคอยตามล าดบัก่อน – หลงั ครูตอ้งคอยแนะน าและสร้างขอ้ตกลง  
ในการเล่นร่วมกนัทุกคร้ังก่อนจดักิจกรรม 

5. กิจกรรมฐานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาผู ้เรียนใน
ระดบัชั้นปฐมวยัและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

 


