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3. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนําเสนอ 
 หลักการเหตุผล/ความเปEนมา 

การจัดการศึกษาเปUนสิ่งจําเปUนมากในการพัฒนาประเทศ เพราะการให�การศึกษาเปUนการ
พัฒนาคนซ่ึงเปUนทรัพยากรสําคัญให�มีคุณภาพ จุดมุ�งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ระบุว�า การจัดการศึกษาต�องเปUนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปUนมนุษย4             
ท่ีสมบูรณ4ท้ังร�างกาย จิตใจ สติปZญญา ความรู�และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข ดังนั้นเด็กแรกเกิดจนถึงก�อนวัยเรียนทุกคนจึงจําเปUนต�องได�รับ
การพัฒนาและส�งเสริมให�มีความพร�อมในการเข�าเรียนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ขวบ)           
ซ่ึงเปUนวัยท่ีอยากรู� อยากเห็น ช�างสงสัย ช�างสังเกตและสมองมีการพัฒนาอย�างรวดเร็ว จําเปUนต�องได�รับ 
การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถหรือพลังสมองและเสริมสร�างพัฒนาการด�านร�างกาย 
อารมณ4 สังคมและสติปZญญาของเด็กให�เติบโตตามวัยและเต็มศักยภาพ 

สนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอยพระยุคลบาท เปUนนวัตกรรม       
ท่ีโรงเรียนวัดแหลม ได�น�อมนําเอาพระปรีชาญาณด�านการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูพระโอรส
และพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนคริน            
ทราบรมราชชนนี  ผู� ท รง เปUนผู� บุ ก เ บิกในการนํ า เอาหลักธรรมชา ติการ เ รี ยนรู� ของสมอง                          
ซ่ึงมีความสัมพันธ4กับพัฒนาการด�านโครงสร�างและการทํางานของสมอง คือ Brain – Based Learning 
(BBL) มาออกแบบเปUน “การเล5น” ในลักษณะต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีเปUน
ธรรมชาติ ซ่ึงพระปรีชาญาณดังกล�าวสอดคล�องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู� “เรียนปนเล�นหรือ            
เล�นปนเรียน” หรือ Pragmatism ของ William James ท่ีให�ความสําคัญกับ “การเล5น” เพ่ือส�งเสริม
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กระบวนการเรียนรู�หรือเกิดประสบการณ4ตรงจากการปฏิบัติจริงด�วยตัวเด็กเองและนําไปสู�การเรียนรู�       
ท่ียั่งยืนต�อไปในอนาคต 

ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนท่ีให�เปUนสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอย          
พระยุคลบาท จึงเปUนประโยชน4อันทรงคุณค�ามหาศาลแก�พสกนิกรชาวไทยท่ีพ�อแม� ผู�ปกครอง ครู 
องค4กรภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปใช�เปUนหลักปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือบุตรธิดา              
เพ่ือพัฒนาสมองของเด็กให�เจริญเติบโตได�อย�างเต็มท่ีและเต็มตามศักยภาพในทุกช�วงอายุและนําไปสู� 
การพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาของประเทศไทยให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีความสอดคล�องกับบริบท
ของชุมชน/ท�องถ่ิน ส�งผลให�เด็กมีความพร�อมด�านร�างกาย อารมณ4จิตใจ สังคมและสติปZญญาและ        
พร�อมท่ีจะเรียนในระดับข้ันพ้ืนฐานต�อไปอย�างมีความสุข 

แนวคิด หลักการสําคัญในการออกแบบสนามเด็กเล5น 
โครงสร�างหลักของสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอยพระยุคลบาท 

ประกอบด�วยพ้ืนท่ีสําหรับพัฒนาประสาทการรับรู�ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงประกอบไปด�วยกิจกรรมท่ีส�งเสริม
ประสาทรับรู�ในรูปแบบต�าง ๆ เนื่องจากประสาทการรับรู�เปUนเครื่องมือสําคัญท่ีทําหน�าท่ีเชื่อมโยง             
เซลล4ประสาทของสมองเพ่ือกระตุ�นการทํางานของสมองท้ัง 4 ส�วน (ส�วนหน�า ส�วนกลาง ส�วนขมับ        
และส�วนหลัง) ทําให�เกิดการเรียนรู�อย�างองค4รวมท้ังด�านการคิด การมองเห็น การฟZง การเคลื่อนไหว 
การทรงตัว ฯลฯ ดังนั้นกิจกรรมท่ีอยู�ภายในบริเวณพ้ืนท่ีสนามเด็กเล�น จึงเปUนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน                
เพ่ือให�เด็กได�เรียนรู�หรือได�รับประสบการณ4จากการเล�นผ�านประสาทสัมผัสการรับรู�ท้ังห�าด�าน คือ ตาดู  
หูฟZง จมูกรับกลิ่น ลิ้นรับรส ผิวกายรับสัมผัสและสองประสาทสัมผัส คือ การเคลื่อนไหวผ�านอวัยวะรับ
สัมผัส เช�น มือ เท�า และการรับรู�ความรู�สึกผ�านการทํางานของกล�ามเนื้อ เอ็นและข�อต�อต�าง ๆ          
ซ่ึงประกอบไปด�วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 1. กิจกรรมพัฒนาระบบผิวสัมผัส ได�แก� 
  1.1 การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมกลางแจ�ง เปUนกิจกรรมท่ีเปjด
โอกาสให�เด็กถอดรองเท�าเพ่ือสัมผัสกับพ้ืนผิวท่ีแตกต�างกัน เช�น พ้ืนกระเบ้ือง พ้ืนไม� สนามหญ�า ฯลฯ
ท้ังนี้ต�องระวังเรื่องความปลอดภัยของเด็ก 

 1.2 การระบายสีด�วยนิ้วมือ ฝ:ามือ 
 1.3 การวาดรูปด�วยฟองสบู� 
 1.4 การวาดรูปด�วยนิ้วมือบนแขน ขา ลําตัว หลัง 
 1.5 การเล�นทราย 
 1.6 การฝนสีด�วยกระดาษทราย 
 1.7 การนวดแปlงดินน้ํามัน 

  1.8 การให�เด็กมีโอกาสสัมผัสรับรู�วัสดุท่ีมีผิวสัมผัสแตกต�างกันในระหว�างทํากิจกรรม
สร�างสรรค4 เช�น ผ�ากระสอบ ผ�าสักหลาด กํามะหยี่ ฯลฯ  

 1.9 การสัมผัส ถู นวด บริเวณแขน ลําตัว หลัง ขา โดยใช�วัสดุต�างกัน เช�น โลชั่นทาผิว 
น้ํามันนวดตัวเด็ก แปlงฝุ:น ครูหรือผู�ปกครองอาจใช�ฟองน้ํานิ่ม ๆ สําหรับถูตัวใช�ขัดตัว แปรงอาบน้ํา           
ชนิดอ�อน ผ�าขนหนูผืนเล็ก โดยการกดหรือสัมผัสกับตัวเด็กให�มีน้ําหนักมากพอสมควร 
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 2. กิจกรรมพัฒนาระบบสร4างสมดุลร5างกาย   
  กิจกรรมท่ีใช�พัฒนาระบบสร�างสมดุลร�างกาย เปUนกิจกรรมท่ีใช�ในฝmกการเคลื่อนไหว
ของร�างกาย เช�น การหมุนรอบตัวเอง การเคลื่อนไหวในแนวราบ การเคลื่อนไหวในแนวด่ิง ซ่ึงทําได�ใน
หลายลักษณะ ได�แก� 
  2.1 การกระโดดยาง 
  2.2 การกลิ้งตัวในกล�องแข็ง การกลิ้งไปบนพ้ืนราบหรือการกลิ้งลงทางลาด  
  2.3 การแกว�งท้ังในแนวเหนือ ใต� ตะวันออก ตะวันตก 
  2.4 การหมุนท้ังทวนและตามเข็มนาฬิกา 
  2.5 การเล�นกระดานลื่น การปoนเครื่องเล�นสนาม 
  2.6 การเดินบนพ้ืนผิวท่ีขรุขระ ไม�ราบเรียบ 
  2.7 การโยน 
  2.8 การทรงตัว 
  2.9 การวิ่งจpอกก้ิง 
  2.10 การตีลังกา 
  การพัฒนาระบบสร�างสมดุลของร�างกายนี้จะช�วยส�งเสริมให�เด็กรู�จักวิธีควบคุม          
การทรงตัวของร�างกาย รู�ตําแหน�งของร�างกาย บังคับทิศทางการเคลื่อนไหวได� จะทําให�ระบบการกวาด
สายตาดีข้ึน เด็กจะมีสมาธิเพ่ิมมากข้ึนในขณะท่ีทํากิจกรรม จึงส�งผลต�อความสามารถในการเรียนรู�และ
การรับรู�ตําแหน�งต�าง ๆ เช�น หน�า - หลัง บน – ล�างและซ�าย – ขวา 
 3. กิจกรรมพัฒนาระบบสัมพันธภาพของร5างกาย  
  อวัยวะท่ีเปUนระบบสัมพันธภาพของร�างกายจะอยู�ใต�ระบบผิวสัมผัส ประกอบด�วย
กล�ามเนื้อ เอ็นและข�อต�อ จะช�วยให�เด็กเรียนรู�เก่ียวกับเรื่องการคาดคะเนน้ําหนัก ระยะทาง อัตรา
ความเร็วและกิจกรรมท่ีใช�ในการฝmกมีหลายลักษณะท่ีจะทําให�กล�ามเนื้อ เอ็น ข�อต�อแข็งแรง มือและตา
ทํางานประสานสัมพันธ4กันได�ดี ซ่ึงเปUนพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวและจังหวะตลอดจนพ้ืนฐานด�านกีฬา ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมลักษณะท่ีมีแรงดึงต�อกล�ามเนื้อ เส�นเอ็นและข�อต�อ เช�น 
   - การหิ้วของท่ีมีน้ําหนัก 
   - การโหนบาร4 
   - การชักเย�อ 
   - การโยนบอล ขว�างบอล 
   - การลากของหรือกล�องท่ีมีน้ําหนัก 
  3.2 กิจกรรมลักษณะท่ีใช�แรงกดต�อกล�ามเนื้อ เส�นเอ็นและข�อต�อ เช�น 
   - การผลักกล�องท่ีมีน้ําหนักไปในทิศทางต�าง ๆ  
   - การชกหรือดันหมอนขนาดใหญ� 
   - การผลัก ดันฝ:ามือกับผนังหรือเพ่ือน ฯลฯ 
 และสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอยพระยุคลบาท ยังประกอบ        
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ไปด�วย 3 ส�วนหลัก ดังนี้ 
 1. พ้ืนท่ี/บรรยากาศส่ิงแวดล4อม 
  - มีบริเวณ ต�นไม�ร�มรื่น อากาศถ�ายเทดี มีความเปUนธรรมชาติ 
  - สามารถกําหนดเปUนพ้ืนท่ีและแบ�งเปUนสัดส�วน ชัดเจน สะอาด ดูแลง�าย 
  - มีความปลอดภัย เช�น พ้ืนท่ีรองรับการตกของเด็กเม่ือเล�นเครื่องเล�นต�าง ๆ (Falling 
Space) พ้ืนท่ีเล�นอิสระ (Free Space) พ้ืนท่ีสําหรับเปUนเส�นทางเดินเชื่อมโยงบริเวณต�าง ๆ ในสนาม 
(Traffic Space) และพ้ืนท่ีผ�อนคลาย/พักผ�อน (Relax Space) 
  - มีความหลากหลายทางกายภาพ เช�น ทราย ดิน น้ํา หญ�า ต�นไม� ฯลฯ เพ่ือส�งเสริม
การเรียนรู�อย�างอิสระของเด็ก 
  - มีการจัดวางแผนผังและทิศทางท่ีชัดเจน เด็กสามารถเข�าถึงได�ง�ายและท่ัวถึง 
  - สามารถจัดสรรให�มีการใช�พ้ืนท่ีเล�นและทํากิจกรรมอย�างเหมาะสม เช�น ช�วงเวลา
ระหว�างวัน ระยะเวลาและสัดส�วนของเด็กท่ีจะเล�นอิสระหรือเล�นร�วมกัน 
  - มีพ้ืนท่ี ๆ เปUนส�วนรวมระหว�างเด็กและครู พ�อแม� ผู�ปกครอง 
 2. อุปกรณQเครื่องเล5น 
  - เครื่องเล�นมีความหลากหลาย ท้ังประเภทเล�นเด่ียว (Single) และเล�นเปUนชุดรวม 
(Complex or Multiple) จากง�ายไปหายากและซับซ�อนเพ่ิมข้ึน 
  - มีขนาด ลักษณะและวิธีการเล�นท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
  - เน�นความปลอดภัย มีโครงสร�างแข็งแรง ติดต้ังแน�นหนา ทนทานและเน�นวัสดุ
ธรรมชาติ 
  - กระตุ�นความเคลื่อนไหวอย�างกระตือรือร�น สร�างความสนใจและความคิดสร�างสรรค4
ตอบสนองความต�องการของเด็กในแต�ละวัย 
  - มีอุปกรณ4เครื่องเล�นพ้ืนฐานสําหรับ ปoนป:าย ห�อยโหน ลื่น ไกว การทรงตัว ฯลฯ  
 3. การบริหารจัดการ 
  - จัดตารางการใช�พ้ืนท่ีอย�างเหมาะสมและใช�เวลาในการเล�นอย�างเพียงพอ 
  - กําหนดสัดส�วนของเด็กกับผู�ดูแล เช�น เด็กก�อนวัยเรียน 1 : 20 คน 
  - บํารุง ดูแลรักษา ตรวจสอบความปลอดภัยและความสมบูรณ4ท้ังในส�วนของพ้ืนท่ีและ
อุปกรณ4เครื่องเล�นอย�างสมํ่าเสมอ 
  - ต้ังกติการ�วมกันระหว�างเด็กและครู พ�อแม� ผู�ปกครองในการเล�นท่ีมีความเสี่ยง 
เพ่ือให�เด็กเรียนรู�จากประสบการณ4จากการเล�นด�วยตนเอง 
  - จัดผู�รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีและคุณครูรวมท้ังพัฒนาความรู�และทักษะท่ีจําเปUน             
ในการเล�นและพฤติกรรมการเล�น การปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น ฯลฯ ให�กับผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง เพ่ือเฝlาระวัง
เรื่องความปลอดภัยรวมถึงการปlองกันอุบัติเหตุต�าง ๆ ตลอดเวลาท่ีมีการใช�สนามเด็กเล�น 
  - ผู�รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีและคุณครูบันทึกการเล�นเก่ียวกับการจัดประสบการณ4              
การเรียนรู�และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเล�นและปZญหาท่ีพบ 
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  - มีปlายบอกวิธีการเล�นท่ีถูกต�อง 
 
4. จุดประสงคQและเปSาหมายของการดําเนินงาน 
 4.1 จุดประสงคQ 

1) เพ่ือกระตุ�นพัฒนาการรอบด�านอย�างสร�างสรรค4ของเด็กปฐมวัยท้ังทางด�านร�างกาย 
อารมณ4จิตใจ สังคมและสติปZญญาให�เรียนรู�อย�างมีความสุข 
  2) เพ่ือเปjดโอกาสให�เด็กปฐมวัยได�เล�นและเลือกเล�นพร�อมกับการเรียนรู�ด�วยตนเอง
อย�างอิสระ (เรียนปนเล5น) 
  3) เพ่ือให�เด็กปฐมวัยได�เรียนรู�จากธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีอยู�รอบตัว 
 4.2 เปSาหมาย  
  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 18 คน อนุบาล 2 จํานวน 16 คนและ
อนุบาล 3 จํานวน 10 คน) รวมท้ังสิ้นจํานวน 44 คน ปoการศึกษา 2561 ได�เล�นและเรียนรู�ในสนาม          
เด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือให�มีพัฒนาการเต็มตามวัยและ
ศักยภาพและได�รับการเตรียมความพร�อมก�อนเรียนต�อในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.3 ระยะเวลา 
  เริ่มต�นพัฒนามาต้ังแต�ปoการศึกษา 2559 โดยได� ดําเนินการมาอย�างต�อเนื่อง               
ทุกปoการศึกษาและนํามาทดลองพัฒนากับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ปoการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กระบวนการผลิตผลงาน
 5.1 FLOW CHART
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาสภาพป̂จจุบัน 
ป̂ญหาและความต4องการ 
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก

4. กําหนดขนาด           
สนามเด็กเล5น 

ควรมีพ้ืนท่ีขนาดไม5น4อยกว5า 
3 ตร.

5. สร4างแบบจําลองโมเดล
เพ่ือกําหนดทิศทาง รูปแบบ
หรือตําแหน5งของกิจกรรม

ฐานต5าง ๆ ให4มีความ
สอดคล4องสัมพันธQกัน

8. นิเทศ กํากับ            
ติดตาม

9. วัดและประเมินผล
พัฒนาการเด็ก

กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดําเนินงาน (PDCA , กระบวนการบริหารจัดการ ฯลฯ
FLOW CHART กระบวนการหรือข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้ 

ศึกษาสภาพป̂จจุบัน 
ป̂ญหาและความต4องการ 
ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก

2. ประชุมคณะครู 
ผู4ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนทรัพยากร

3. น4อมนําพระปรีชาญาณ
มาออกแบบการเล5น            

ในลักษณะต5าง ๆ ภายใต4
สภาพแวดล4อมทาง

ธรรมชาติ

กําหนดขนาด           
สนามเด็กเล5น (BBL)              

ควรมีพ้ืนท่ีขนาดไม5น4อยกว5า 
.ม./คน

สร4างแบบจําลองโมเดล
เพ่ือกําหนดทิศทาง รูปแบบ
หรือตําแหน5งของกิจกรรม

ฐานต5าง ๆ ให4มีความ
สอดคล4องสัมพันธQกัน

6. สร4างกิจกรรม            
ฐานเรียนรู4ต5าง ๆ เพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

7. จัดกิจกรรม                 
ตามวัตถุประสงคQ

นิเทศ กํากับ            
ติดตาม

วัดและประเมินผล
พัฒนาการเด็ก

10. รายงานผล                
การดําเนินงาน

11. เผยแพร5            
นวัตกรรม

6 

ารบริหารจัดการ ฯลฯ) 

ประชุมคณะครู 
ผู4ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนทรัพยากร

น4อมนําพระปรีชาญาณ
มาออกแบบการเล5น            

ในลักษณะต5าง ๆ ภายใต4
สภาพแวดล4อมทาง

ธรรมชาติ

สร4างกิจกรรม            
ฐานเรียนรู4ต5าง ๆ เพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 4 ด4าน

จัดกิจกรรม                 
ตามวัตถุประสงคQ

รายงานผล                
การดําเนินงาน
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 5.2 ข้ันตอนการพัฒนา 
  1. ศึกษาสภาพปZจจุบัน ปZญหาและความต�องการในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก                
ให�เต็มตามวัยและศักยภาพ 
  2. ประชุมคณะครู ผู�ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ขอรับ                       
การสนับสนุนจากหน�วยงานต�าง ๆ ผู�ปกครองและชุมชน 
  3. น�อมนําพระปรีชาญาณด�านการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู�ทรงเปUนผู�บุกเบิกนําเอาหลักธรรมชาติของสมองมาจัด           
การเรียนรู�ให�สอดคล�องกับโครงสร�างและการทํางานของสมอง คือ Brain - Based Learning            
โดยนํามาออกแบบเปUนการเล�นในลักษณะต�าง ๆ ภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีเปUนธรรมชาติ 
  4. กําหนดขนาดของสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอย 
พระยุคลบาท สําหรับเด็กปฐมวัยควรมีพ้ืนท่ีขนาดไม�น�อยกว�า 3 ตารางเมตร/คน 
  5. สร�างแบบจําลองโมเดลสนามเด็กเล�นตามความเหมาะสม เพ่ือให�สามารถกําหนด
รูปแบบ ทิศทางการเล�นหรือการวางตําแหน�งของกิจกรรมฐานต�าง ๆ ให�มีความสอดคล�องสัมพันธ4กัน 
  6. สร�างกิจกรรมฐานการเรียนรู�ต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาด�านร�างกาย อารมณ4จิตใจ สังคมและ
สติปZญญา ดังนี้ 
   6.1 กิจกรรมฐานทรายสร�างสรรค4 เปUนการตอบสนองธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยท่ีชอบเล�น จับ สัมผัสสิ่งต�าง ๆ รอบตัวและสร�างสรรค4ตามจินตนาการหรือใช�ส�วนประกอบอ่ืน          
จัดวางไว�ในทราย เช�น ก่ิงไม� ใบไม� เปลือกหอย ช�อนตักทราย พิมพ4ขนม เปUนต�น 
   6.2 กิจกรรมฐานตัก ตวง เท เปUนการเล�นของเด็กเพ่ือฝmกกล�ามเนื้อมือ          
และฝmกการคํานวณง�าย ๆ เช�น ทดลองเรื่องการไหลและแรงดันของน้ําท่ีทําให�ลูกบอลเคลื่อนท่ี            
ไปข�างหน�าได� ซ่ึงเปUนทักษะกระบวนการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร4 เรื่อง แรงดันของน้ํา เปUนต�น 
   6.3 กิจกรรมฐานวิศวกรน�อย ให�เด็กเล�นก�อสร�างก�อนไม�หรือบล็อก โดยให�เด็ก
นํามาต�อกันตามจินตนาการเปUนรูปทรงต�าง ๆ อย�างอิสระ เด็กได�ออกกําลังกายโดยการเคาะ ตอก          
เพ่ือช�วยในการพัฒนากล�ามเนื้อให�แข็งแรง ช�วยฝmกการใช�มือ การประสานสัมพันธ4ระหว�างมือกับตา  
และส�งเสริมความคิดสร�างสรรค4 
   6.4 กิจกรรมฐานแปลงผักปลอดสารพิษ เน�นให�เด็กได�ลงมือทําด�วยการใช�
ประสาทสัมผัส เรียนรู�ทักษะกระบวนการเพาะปลูกต้ังแต�การเตรียมเครื่องมือ การเตรียมดิน การเตรียม
แปลงผักหรือกระถางสําหรับปลูก การเพาะต�นกล�า การปลูก การบํารุง ดูแลรักษา รดน้ําพรวนดิน ใส�ปุ{ย 
เพ่ือให�พืชผักเจริญเติบโตจนกระท่ังเก็บเก่ียวผลผลิตและนํามาประกอบอาหาร 
   6.5 กิจกรรมฐานห�องสมุดลิง เปUนกิจกรรมท่ีส�งเสริมให�เด็กได�รับประสบการณ4
ต�าง ๆ จากการเล�าเรื่องด�วยภาพ ทําให�เด็ก ๆ เกิดความสนุกสนาน อยากรู�เรื่องราวท่ีเขาพูดกันว�าอะไร 
จึงเปUนแรงผลักดันให�เด็กพยายามอ�านและนําไปสู�การอ�านออกเขียนได� ส�งเสริมให�เด็กอ�านจากคําง�าย      
ไปหายาก จากวาดเปUนวาดรูปเปUนเรื่องราวหรือสามารถอธิบายให�เกิดความต�อเนื่องเปUนรายงานต�าง ๆ 
ได� 
   6.6 กิจกรรมฐานปoนปุ:มปoนป:ายหรือหน�าผาจําลอง เปUนกิจกรรมการเล�นท่ี
สร�างความสัมพันธ4ระหว�างตา เท�า มือ เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการด�านการเคลื่อนไหวของกล�ามเนื้อมัดใหญ�          
และเสริมสร�างความยืดหยุ�นของร�างกาย 
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   6.7 กิจกรรมฐานลานเล�านิทาน นิทานเปUนสื่อท่ีมีคุณค�าสําหรับเด็ก การเล�า
นิทานเปUนการสร�างแรงจูงใจในการเรียนรู� ส�งเสริมให�เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค4ในด�านต�าง ๆ เช�น                
กล�าแสดงออก มีความเชื่อม่ันในตนเอง การคิด จินตนาการและสร�างแรงจูงใจในการเปjดรับพฤติกรรม
ใหม� ๆ  
   6.8 กิจกรรมฐานคานทรงตัว เปUนคานไม�สําหรับฝmกการทรงตัว เพ่ือให�เด็ก ๆ 
เล�นโดยการควบคุมร�างกายให�อยู�ในแนวต้ังตรง เสริมสร�าง Joint Stability ฝmกสมาธิ เพ่ิมความแข็งแรง 
ความยืดหยุ�นของร�างกาย สร�างความสมดุลในการทรงตัว ลดปZญหาการหกล�ม 
   6.9 กิจกรรมฐานกระดานลื่น เปUนการส�งเสริมความกล�าหาญ การตัดสินใจ
และสร�างความเชื่อม่ัน เปUนการฝmกสมรรถภาพทางกายด�านความแข็งแรงของกล�ามเนื้อแขนและขา          
หน�าท�องและความอ�อนตัว การทรงตัว เปUนกิจกรรมท่ีส�งเสริมทักษะการฝmกคิดวิเคราะห4และคิดแก�ปZญหา 
   6.10 กิจกรรมฐานบันไดเชือก เปUนฐานการเล�นเพ่ือยืดตัว ทรงตัว พัฒนา
กล�ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ� การทํางานของสมองน�อยคือสมองส�วนท�ายทอยท่ีมีความเก่ียวข�องกับ                    
การทรงตัว ทําให�สมองสร�างสาร : เอนดอร4ฟjน โดปามีน เซโร โทนิน ซ่ึงเปUนสารท่ีทําให�ฉลาด มีสมาธิ
และทําให�สมองทําลายสาร : คอร4ตีซอล ซ่ึงเปUนสารท่ีสร�างความเครียด เบ่ือ ข้ีเกียจ คิดร�าย ด้ือ 
   6.11 กิจกรรมฐานบันไดลิง เปUนฐานการเรียนรู�ให�เด็กรู�จักการรอคอย                      
ฝmกการวางแผน คิดแก�ปZญหาเฉพาะหน�า ฝmกความกล�าหาญ ความอดทน ช�วยในการพัฒนากล�ามเนื้อ           
มัดเล็กมัดใหญ� 
   6.12 กิจกรรมฐานชิงช�าหมุน เปUนการส�งเสริมการทํางานของร�างกาย            
เพ่ือพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ� การประสานสัมพันธ4กันของอวัยวะต�าง ๆ ส�งเสริมความแข็งแรง                 
ของร�างกายและสุขภาพดี ส�งเสริมพัฒนาการทางอารมณ4 จิตใจและสังคม สร�างความสนุกสนาน               
คลายเครียด รู�จักปรับตัวในการเล�น ระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู�อ่ืน 
   6.13 กิจกรรมฐานการเล�นน้ํา ส�งเสริมกล�ามเนื้อส�วนต�าง ๆ ของร�างกาย              
ให�มีความแข็งแรงและทํางานประสานกันได�ดีซ่ึงส�งผลต�อพัฒนาการทางสมอง ช�วยเสริมสร�างทักษะ        
การทรงตัว การลอยตัวและน้ําจะช�วยกระตุ�นให�เด็กมีประสาทสัมผัสท่ีไวข้ึนท้ังการมองเห็นและการได�ยิน 
  7. จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค4 
  8. นิเทศ กํากับ ติดตาม 
  9. วัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก 
  10. รายงานผลการดําเนินงาน 
  11. เผยแพร�นวัตกรรม  
 5.3 การนําไปใช4และพัฒนาเปEนผลงาน 

 ก�อนเข�าห�องเรียนจะให�เด็กออกกําลังกาย 20 - 30 นาที ด�วยการเล�นท่ีสนามเด็กเล�นฯ 
เพ่ือให�เด็กมีพัฒนาการทางร�างกาย โดยมีครูคอยควบคุมดูแลเด็กทุกมุมและจัดกิจกรรม “เรียนปนเล5น            
หรือเล5นปนเรียน” ภายในบริเวณสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน�อยเล�นตามรอย            
พระยุคลบาท เพ่ือให�เด็ก ๆ เกิดจินตนาการจากการเล�น ได�สัมผัสกับธรรมชาติ ช�วยลดความเครียด 
เรียนรู�ด�วยการปฏิบัติจริงและมีความสุขจากการเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ 
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  1. กิจกรรมบริเวณบ4านต4นไม4 จัดกิจกรรมให�เด็กได�ฝmกระบบประสาทสัมผัสเพ่ือพัฒนา
ทางด�านร�างกาย กล�ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ� โดยการให�เด็กได�ปoนป:ายข้ึนบ�านต�นไม� ปoนบันไดเชือก  
บันไดลิง ดึงและปoนป:ายหน�าผาจําลองหรือเดินทรงตัวบนสะพานทรงตัว เปUนต�น 
  2. ลานเล5านิทานและห4องสมุดลิง จัดกิจกรรมในบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการเล�านิทาน              
เด็ก ๆ ได�ฟZงนิทานจากคุณครูและอ�านหนังสือร�วมกัน มีหนังสือนิทานให�เด็ก ๆ ได�เลือกอ�าน                 
อย�างหลากหลาย โดยนิทานท่ีนํามาอ�านให�เด็กฟZงเปUนเรื่องท่ีเข�าใจง�าย ถูกต�องตามหลักภาษาและ
สัมพันธ4กับภาพประกอบเพ่ือสื่อสารกับเด็กได�ง�าย การฟZงนิทานของเด็กส�งผลให�สมองของเด็กถูกกระตุ�น 
ให�คิดและเรียนรู�ตลอดเวลาในขณะท่ีคุณครูอ�านหนังสือหรือเล�านิทานให�เด็กฟZง ทําให�เด็กได�ฝmกคิด         
เกิดจินตนาการตามไป เด็กจะชอบเล�นบทบาทสมมติและกิจกรรมเกม ทําให�เด็กได�ฝmกทักษะการคิด
แก�ปZญหา คิดอย�างมีเหตุผลและส�งเสริมพัฒนาการทางภาษา เรียนรู�ภาษาอย�างมีความสุขจากการ      
ฟZงนิทาน เล�นและอ�านหนังสือด�วยกัน 
  3. พ้ืนท่ีเล5นน้ําเล5นทราย จัดกิจกรรมการเรียนรู� ในลักษณะบูรณาการทักษะ                 
ทางคณิตศาสตร4และวิทยาศาสตร4 เช�น ทดลองการไหลของน้ํา การกักน้ําไว�ได� เนินน้ํา เด็กได�ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองด�วยตนเอง เรียนรู�ทักษะการสังเกต การจําแนกและการเปรียบเทียบ              
หรือจัดกิจกรรมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย เช�น การก�อพระเจดีย4ทรายเพ่ือสร�าง
ความสามัคคีในหมู�คณะ การปZ}นทรายเปUนรูปร�างรูปทรงต�าง ๆ การทําทรายกลายร�างและเด็กได�เล�น 
ตามความสนใจอย�างอิสระในสนามทรายหรือกิจกรรมเกมโดยใช�ทรายเปUนสื่อ/อุปกรณ4 เช�น เล�นกับ
ทรายท่ีเปoยกพร�อมกับอุปกรณ4การเล�นท่ีใช�ในการตัก ตวง ทราย เช�น แม�พิมพ4พลาสติกรูปทรงต�าง ๆ 
ขวดพลาสติก ช�อนตักดิน ของจริงท่ีเหลือใช�จากครัวเรือนและมีขนาดพอเหมาะกับมือเด็กปฐมวัย         
หรือสิ่งของจําลอง เช�น ตุpกตาจําลอง คน สัตว4 รถ ต�นไม� ฯลฯ สิ่งท่ีกล�าวมาข�างต�นช�วยให�เด็กนํามาใช�ใน
การออกแบบการเล�นกับทราย ส�งเสริมการเล�นท่ีสร�างจินตนาการและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  4. มุมศิลปะสร4างสรรคQ จัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับพัฒนาการ 4 ด�าน คือ กิจกรรม
ส�งเสริมพัฒนาการด�านร�างกาย โดยการพัฒนากล�ามเนื้อมัดเล็กจากการเขียนภาพและการเล�นสี            
เช�น กิจกรรมเขียนภาพด�วยสีเทียน สีน้ํา เป:าสี พับสี ปZ}นดินเหนียว ดินน้ํามัน งานประดิษฐ4จากเศษวัสดุ 
เปUนต�น กิจกรรมส�งเสริมพัฒนาการด�านอารมณ4 เปUนประสบการณ4ทางสุนทรียภาพ ให�เด็กมีโอกาสชื่นชม
แล ะ ส ร� า ง ส ร รค4 ผ ล ง า น ท่ี ส ว ย ง า ม  เ ช� น  กิ จ ก ร รม เ ขี ยน ภ าพ ตา มค ว า ม คิ ดส ร� า ง ส ร ร ค4                       
แสดงความคิดเห็นต�อผลงานศิลปะของตนเองและของเพ่ือน กิจกรรมส�งเสริมพัฒนาการด�านสังคม            
โดยการให�เด็กเรียนรู�ทางสังคมจากการเล�นและทํางานร�วมกับผู� อ่ืน มีการวางแผน ตัดสินใจเลือก             
และลงมือปฏิบัติ ทําให�เด็กมีโอกาสรับรู�ความรู�สึก ความสนใจ ความต�องการของตนเองและผู�อ่ืน            
เช�น การเลือกทํากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ การรับฟZงความคิดเห็นของเด็กคนอ่ืน การรู�จักรอคอย       
ท่ีจะใช�อุปกรณ4ร�วมกับผู�อ่ืน การรู�จักแบ�งปZนวัสดุ ของใช� เปUนต�น และกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาการ                
ด�านสติปZญญา โดยการส�งเสริมความคิดของเด็กเก่ียวกับการรับรู�และการแสดงความรู�ผ�านสื่อ วัสดุและ
ผลงาน เช�น การวาดภาพระบายสี ปZ}นดินน้ํามันหรือประดิษฐ4เปUนรูปร�างต�าง ๆ ส�งเสริมการใช�ภาษาและ
การเขียนในหลายรูปแบบผ�านประสบการณ4ท่ีมีความหมายต�อเด็กและการสื่อความหมายของมิติสัมพันธ4
ด�วยภาพวาด เช�น ให�เด็กเขียนภาพจากนิทาน วาดภาพด�วยสีเทียน สีน้ํา เปUนต�น 
  5. พ้ืนท่ีแปลงเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง) จัดกิจกรรมให�เด็กได�ลงมือปฏิบัติจริง           
โดยการเตรียมดิน ปลูกผัก ดูแล รดน้ํา พรวนดิน สังเกตการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว4 ได�เรียนรู�วิธีการ
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ประกอบอาหารจากผักท่ีตนเองลงมือปลูก ประโยชน4ของการรับประทานผัก ฯลฯ และทํากิจกรรม
ร�วมกับระดับชั้นประถมศึกษา เช�น การเก็บเก่ียว การจําหน�ายผลผลิตเพ่ือนํารายได�มาจัดซ้ือ                   
เมล็ดพันธุ4พืชไว�ใช�ในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว4ในครั้งต�อไป  
 
6. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนQท่ีได4รับ 

1. กิจกรรมบริเวณบ4านต4นไม4 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด�านร�างกาย อารมณ4จิตใจ สังคมและ
สติปZญญาดีข้ึนตามวัยและศักยภาพ การเคลื่อนไหวร�างกายมีความคล�องแคล�ว เดินทรงตัวได�ดี ทุกส�วน
ของร�างกายมีการประสานสัมพันธ4กัน กล�ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ�ของเด็กแข็งแรง ทนทานมากข้ึน 
 2. ลานเล5านิทานและห4องสมุดลิง นิทานปลูกฝZงให� เ ด็กเปUนคนช�างคิด ช�างสั ง เกต                 
ซ่ึงเปUนพ้ืนฐานของการสร�างเด็กให�มีความม่ันใจ กล�าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกท่ีควร 
ถูกท่ีและถูกเวลา เด็กได�เรียนรู�ด�านภาษาจากการท่ีเด็กได�ฟZงเสียงหรือได�ยิน ทําให�รู�จักคํา ความหมาย
ของคํา รู�จักประโยคและความหมายของประโยค เปUนการปูพ้ืนฐานทักษะด�านการฟZง พูด อ�าน เขียน
ให�กับเด็ก นอกจากนี้นิทานยังมีส�วนช�วยกระตุ�นจินตนาการของเด็ก น้ําเสียงท่ีครูเล�านิทานให�เด็กฟZง 
ช�วยเสริมสร�างจินตนาการ การเล�านิทานบ�อย ๆ ทําให�เด็กได�ฝmกทักษะการสร�างสรรค4 จินตนาการ        
ท่ีแปลกใหม�และนิทานส�วนใหญ�มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและข�อคิดดี ๆ ไว�ใน        
เนื้อเรื่องหรือตอนท�ายของเรื่อง ทําให�เด็กตระหนักถึงคุณงามความดี ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จําเปUนต�องปลูกฝZง
ให�กับเด็กต้ังแต�วัยเยาว4เพ่ือให�ติดตัวเด็กไปจนกระท่ังเติบโตและในช�วงท่ีฟZงนิทานเด็กจะต้ังใจฟZง             
อย�างใจจดใจจ�ออย�างมีสมาธิและประการสําคัญ คือ ครูควรเลือกนิทานท่ีเหมาะสมกับช�วงวัย/อายุ         
ของเด็กจึงจะทําให�เด็กเข�าใจเรื่องราวของนิทานและนําประสบการณ4ไปประยุกต4ใช�ในชีวิตประจําวันได� 

3. พ้ืนท่ีเล5นน้ําเล5นทราย เด็กเกิดทักษะทางคณิตศาสตร4และวิทยาศาสตร4จากประสบการณ4        
ท่ีได�รับจากสิ่งท่ีเปUนธรรมชาติ คือ ทราย ได�รู�จักทราย มีเนื้อหาสาระท่ีเด็กปฐมวัยควรเรียนรู� เช�น รูปร�าง 
ลักษณะ สี ประเภท แหล�งท่ีมีทราย ประโยชน4และโทษของทรายเปUนสาระความรู�เก่ียวกับวิทยาศาสตร4 
ท่ีได�จากธรรมชาติรอบตัว เด็กได�ค�นพบข�อเท็จจริงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันจากประสาทสัมผัส คือ        
ตา หู จมูก ตาได�เห็นรูปร�างลักษณะ สี ขนาด หูได�ยินวัตถุท่ีเปUนทรายกระทบกับวัตถุต�าง ๆ จะมีเสียงดัง
แตกต�างกันไป เช�น นําทรายแห�งกับทรายเปoยกใส�กระป{องแล�วเขย�าจะมีเสียงแตกต�างกันท่ีแสดงถึง
คุณลักษณะของทราย จมูกได�กลิ่นทราย เด็กได�เรียนรู�คําศัพท4ท่ีใช�เรียกสิ่งหนึ่งท่ีเปUนธรรมชาติ คือ ทราย 
และเรียนรู�คําศัพท4ท่ีเก่ียวข�องกับทราย เช�น ทรายเปoยก ทรายแห�ง เม็ดทราย ดินทราย ก�อกองทราย 
ตัก/ตวงทราย ผสมทราย เล�นทราย เปUนต�น 

4. มุมศิลปะสร4างสรรคQ เด็กได�ผ�อนคลาย มีสมาธิจดจ�อกับงาน การระบายสีด�วยสีสันท่ีสวยงาม 
ทําให�เด็กรู�สึกมีความสุข มีชีวิตชีวา การปล�อยให�เด็กทํากิจกรรมศิลปะตามท่ีครูจัดให�ไปเรื่อย ๆ ทําให�
เด็กได�รับความสนุกสนานและเสริมสร�างสมาธิไปในตัว มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค4และจินตนาการ        
มีการประสานสัมพันธ4กันระหว�างมือกับตาเปUนอย�างดีและภาคภูมิใจในผลงานความสามารถของตนเอง 
 5. พ้ืนท่ีแปลงเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง) ทําให�เด็กมีทักษะชีวิตมากข้ึน มีความสามารถ            
ในการนําวิธีการต�าง ๆ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปUนผลมาจากการเรียนรู�ด�วยตนเอง         
อย�างต�อเนื่อง สามารถทํางานและอยู�ร�วมกันในสังคม เรียนรู�วิธีการแก�ปZญหาอย�างเหมาะสม ปรับตัว         
ให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล�อม รู�จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค4          
ท่ีจะส�งผลกระทบต�อตนเองและผู� อ่ืน นอกจากนี้ เด็กยังได�ใช�ประสาทสัมผัสท้ังห�าในการเรียนรู�
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กระบวนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว4 เช�น เตรียมเครื่องมือท่ีใช�ในการเตรียมดิน/ขนาดของแปลงผัก       
หรือบ�อเลี้ยงปลา การบํารุงดูแลรักษาพืชหรือช�วงเวลาท่ีต�องใส�ปุ{ยหรือให�อาหารปลา การเก็บผลผลิต/
วิธีการจับปลา อุปกรณ4ในการเพาะเมล็ด/อุปกรณ4การเลี้ยงปลา เปUนต�น ดังนั้นกิจกรรมการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว4น้ําจึงมีประโยชน4ต�อเด็กปฐมวัยเปUนอย�างมาก เนื่องจากเปUนกิจกรรมท่ีเด็กได�รับการพัฒนา        
ให�มีทักษะท่ีจําเปUนในด�านต�าง ๆ เช�น ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร4และวิทยาศาสตร4จากการสังเกต             
การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว4 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูก 
หรือสัตว4ท่ีเลี้ยง การวัดความสูงของผักท่ีปลูกหรือชั่งน้ําหนักปลาท่ีเลี้ยง เปUนต�น 
 6. ผลงานความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ 
      6.1 โรงเรียนวัดแหลมและเทศบาลเมืองปู: เจ�าสมิงพราย ลงนามบันทึกตกลง                    
ความร�วมมือ (MOU) กิจกรรมต�นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาและสถานท่ีสาธารณะตาม
แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ประจําปo พ.ศ. 2562” จังหวัดสมุทรปราการ 

6.2 นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม นางสาวลักษณารีย4  เพชรน�อยและนางสาวขวัญหทัย  
มารวย เปUนครูผู�ฝmกซ�อมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เนื่องในงานวันเด็กแห�งชาติ
ประจําปo พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย ดังนี้ 
   1) ด.ญ.เมษา  ขําพวง  ชั้นอนุบาล 1 
   2) ด.ญ.อลิสรา  คนชม  ชั้นอนุบาล 1 
   3) ด.ญ.วิรดา  เปoยสงวน  ชั้นอนุบาล 2 
   4) ด.ญ.พรไพลิน  ปZตตังเว  ชั้นอนุบาล 3 
   5) ด.ญ.ลักษิกา  รุ�งเรือง  ชั้นอนุบาล 3 
  6.3 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับการคัดเลือกจากสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ให�เข�าร�วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร4 คณิตศาสตร4และเทคโนโลยี 
(SMT) ตามมาตรฐานของสถาบันส� ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี  (สสวท. )                       
และลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�างสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี      
กับโรงเรียนวัดแหลม เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร4 คณิตศาสตร4และเทคโนโลยี               
ตามมาตรฐาน สสวท. ประจําปoการศึกษา 2561 

 6.4 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับการคัดเลือกจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการให�นําเสนอผลงานการจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเปUนเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) :  หนูน�อยเล�นตามรอย                   
พระยุคลบาท ณ สพป.สป.1 และโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ                  
ประจําปoการศึกษา 2561 

 6.5 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับการประกาศเปUน “สถานศึกษาปลอดภัย” และได�รับมอบ
โล�รางวัลดีเด�น จากกระทรวงแรงงาน ปoท่ี 1 ประจําปo 2561 ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

 6.6 โรงเรียนวัดแหลม เข�าร�วมจัดงานเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู� (Symposium) 
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทาง “เด็กขยันเรียนรู� ครูสอนดี ห�องเรียน                     
มีคุณภาพ” และนําเสนอผลงานการจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเปUนเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) :  หนูน�อยเล�นตามรอย                        
พระยุคลบาท ประจําปoการศึกษา 2561 ณ โรงแรมเอวาน�า บางนา กรุงเทพฯ 
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6.7 นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษมและนางสาวลักษณารีย4  เพชรน�อย ครูปฐมวัย              
ได�รับเกียรติบัตรผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันท่ี 1 , 2 ในโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย               
ประเทศไทย ประจําปoการศึกษา 2561 
       6.8 ด.ญ.สุกัญญา  วังคีรี ด.ญ.วิรดา  เปoยสงวน ด.ญ.พระไพลิน  ปZตตังเว ได�รับรางวัล
ระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข�งขันการสร�างภาพด�ายการฉีก ตัด ปะกระดาษ ด.ช.สุนิกร  มะโนรัตน4 
ด.ช.ศราวุฒิ  อาบวารี ด.ช.ณัฐวุฒิ  เทียมทนงค4 ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข�งขัน
การปZ}นดินน้ํามันระดับชั้นปฐมวัย นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม และนางสาวลักษณารีย4  เพชรน�อย                  
ได�รับเกียรติบัตรเหรียญเงินครูผู�ฝmกสอนนักเรียนได�รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข�งขัน             
การสร�างภาพด�ายการฉีก ตัด ปะกระดาษ นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม และนางสาวขวัญหทัย  มารวย 
ได�รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงครูผู�ฝmกสอนนักเรียนได�รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม            
การแข�งขันการปZ}นดินน้ํามันระดับชั้นปฐมวัย เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปoการศึกษา 2561    

6.9 นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม นางสาวลักษณารีย4  เพชรน�อยและนางสาวขวัญหทัย  
มารวย เปUนครูผู�ฝmกซ�อมการประกวดมารยาทไทยระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปo) และนํานักเรียนเข�าร�วม
การประกวดได�รับรางวัลเข�าร�วมกิจกรรม ประจําปoงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย 
ดังนี้ 
   1) ด.ช.รัชชานันท4  บุญคุ�ม  ชั้นอนุบาล 1 
   2) ด.ญ.กนกวรรณ  เพ่ิมพูน ชั้นอนุบาล 2 

 6.10 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร�วมก�อเจดีย4ทราย เนื่องในกิจกรรมแห�ยอด                   
พระเจดีย4ทราย ประจําปo 2561 ณ วัดแหลม 

6.11 นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม นางสาวขวัญหทัย  มารวย ครูปฐมวัย ได�รับวุฒิบัตร
จากสถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี (สสวท.) และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการผ�านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปoท่ี 1 – 3 ประจําปoการศึกษา 2560 
  6.12 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับตราพระราชทานบ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย ประเทศไทย      
(ตราพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย ประเทศไทย “โรงเรียน    
นี้ผ�านการประเมินรอบท่ีสอง บ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย” ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปoการศึกษา 2560-2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี 
  6.13 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับเกียรติบัตรยกย�องเชิดชูเกียรติเปUนผู�ส�งเสริมศักยภาพ
นักเรียนปฐมวัยโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร4น�อยประเทศไทย ประจําปoการศึกษา 2560 
       6.14 ด.ญ.อารียา  วงเวียน ด.ญ.รัชดาภรณ4  เสมพุทธ ด.ญ.ณัฐนิดา  เปoยสงวน                 
ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข�งขันการสร�างภาพด�ายการฉีก ตัด ปะกระดาษ                
ด.ช.สิทธิภาคย4  จวงจันทร4 ด.ญ.พชรภาภรณ4  นุ�นยิ้ม ด.ญ.ณัฐธิดา  บ�านกระโทก ได�รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข�งขันการปZ}นดินน้ํามันระดับชั้นปฐมวัยและนางสาวสุวนันท4  พวงแก�ว 
นางสาวศิรินภา  โต�สาลี ได�รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงครูผู�ฝmกสอนนักเรียนได�รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข�งขันการสร�างภาพด�ายการฉีก ตัด ปะกระดาษ และนางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม 
นางสาวขวัญหทัย  มารวย ได�รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงครูผู�ฝmกสอนนักเรียนได�รับรางวัลระดับ
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เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข�งขันการปZ}นดินน้ํามันระดับชั้นปฐมวัย เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 ปoการศึกษา 2560   
  6.15 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับประกาศนียบัตรจากการประกวดองค4กรรวมใจ                    
ลดการปล�อยกpาซเรือนกระจก จากเทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย ประจําปo 2560 
      6.16 โรงเรียนวัดแหลมและเทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย ลงนามบันทึกตกลง                    
ความร�วมมือ (MOU) ลดการปล�อยกpาซเรือนกระจกภายในองค4กรตามโครงการอบรมความรู�                      
เรื่อง คาร4บอนฟุตพริ้นท4เพ่ือลดการปล�อยกpาซเรือนกระจกและจัดทําบันทึกตกลงความร�วมมือ (MOU) 
โครงการ “กล�องยูเอชที รีไซเคิลได�” ปoงบประมาณ 2560 

 6.17 โรงเรียนวัดแหลม ได�รับเกียรติบัตรเข�าร�วมงานเปjดบ�านวิชาการ การแสดง             
ของนักเรียนและแสดงผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัย เช�น บ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย ประเทศไทย 
บ�านแห�งอนาคตและโรงเรียนต�นแบบ “บ�านต�นไม�” ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                
นายสุรพล  มูลศรี ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดแหลม ได�รับเกียรติบัตรยกย�องเชิดชูเกียรติเปUนผู�ส�งเสริม
ศักยภาพนักเรียนปฐมวัย โครงการบ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย ประเทศไทยและนางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม 
ได�รับเกียรติบัตรเปUนผู�ส�งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัยโครงการบ�านนักวิทยาศาสตร4น�อย      
ประเทศไทย จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เนื่องในงานเปjดบ�าน
วิชาการ “นักเรียนเก�ง ครูดี ผู�บริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก4/นักวิชาการพัฒนารอบด�าน” ณ เทศบาล
เมืองปู:เจ�าสมิงพราย ประจําปoการศึกษา 2560 

 6.18 เด็กชายชัยนรุตม4  พาลารักษ4 ได�รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 เก�าอ้ีดนตรี
(ชาย) และเด็กหญิงมาซน  นาวอน ได�รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 ยืนกระโดดไกล (หญิง)                
ระดับปฐมวัย เนื่องในการแข�งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย                         
ครั้งท่ี 11 ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย4กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมือง                         
ปู:เจ�าสมิงพราย 

6.19 เด็กชายภูริพรรน4  จู�สันเทียะ เด็กหญิงณัฐธิดา  บ�านกระโทก ได�รับเกียรติบัตร
ชมเชยจากการเข�าร�วมการประกวดมารยาทไทยระดับปฐมวัย ประจําปo พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลเมือง          
ปู:เจ�าสมิงพราย 

6.20 นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม ครู คศ.1 ได�รับวุฒิบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการเข�าร�วมประชุมปฏิบัติการต�อยอดวิชาการสําหรับโรงเรียนต�นแบบสนามเด็ก
เล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอยพระยุคลบาท ประจําปoการศึกษา 2560                                 
ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ 

6.21 นางสาวอัจฉรา  ผ�องเกษม นางสาวขวัญหทัย  มารวยและนายจักฤษณ4                 
น�อยสวัสด์ิ อบรมการพัฒนาแนวทางและขยายผลการเรียนรู�ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)              
ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต�นแบบสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล�นตามรอย         
พระยุคลบาท” โรงเรียนต�นแบบ ตามโครงการความร�วมมือระหว�างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจากการกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค4ความรู�  (องค4การมหาชน) หรือ OKMD                                  
ณ  โรงเรียนวัดวังหว�า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จังหวัดระยอง ประจําปo
งบประมาณ 2560 
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7. ป̂จจัยความสําเร็จ 
 1. ผู�บริหารตระหนัก เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให�เต็มตามวัยและศักยภาพ                 
ท้ังด�านร�างกาย อารมณ4จิตใจ สังคมและสติปZญญา มีวิสัยทัศน4 รอบรู� มีภาวะผู�นําและนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ดูแลให�ความช�วยเหลือ สนับสนุน ส�งเสริมสมํ่าเสมอและเปUนไปอย�างต�อเนื่อง 

2. คณะครู นักเรียนทุกคน/ทุกระดับชั้นให�การสนับสนุน ช�วยเหลือ ร�วมแรงร�วมใจในการ
ทํางานและมีส�วนร�วมในการออกแบบกิจกรรมหรือฐานกิจกรรมต�าง ๆ ให�มีความสอดคล�อง                   
กับพัฒนาการของเด็กแต�ละวัย/ช�วงอายุ  

3. ชุมชน วัด บ�านและผู�ปกครองร�วมมือสนับสนุนทรัพยากรด�านต�าง ๆ เพ่ือใช�ในการบริหาร
จัดการ เช�น สนับสนุนทรายละเอียด มีส�วนร�วมในการดูแลบํารุงรักษาซ�อมแซม ฯลฯ 

4. เด็กทุกคนมีความสุขจากการเข�าร�วมกิจกรรมในลักษณะ “เรียนปนเล�นหรือเล�นปนเรียน” 
5. ครูวัดประเมินพัฒนาการของเด็กอย�างต�อเนื่องและนําผลการวัดประเมินผลมาวางแผน

พัฒนาการจัดประสบการณ4ในปoการศึกษาต�อไป 
6. ประเมินความพึงพอใจและนําผลการประเมินหรือข�อเสนอแนะมาปรับปรุง พัฒนา            

สนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมองให�สามารถดําเนินงานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล               
อย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ 

 
8. บทเรียนท่ีได4รับ (Lesson Learned) 

1. เด็กได�รับประสบการณ4ตรง เรียนรู�จากการเล�นและมีพัฒนาการท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านร�างกาย 
อารมณ4จิตใจ สังคมและสติปZญญาเต็มตามวัยและศักยภาพมากข้ึนตามลําดับ 

2. เด็กมีความกระตือรือร�น สร�างสรรค4ผลงาน ภาคภูมิใจในผลงานตนเองและผู�อ่ืนและทํางาน
ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 

3. ชุมชน ผู�ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริม พัฒนาการเรียนรู� 

4. โรงเรียนมีสถานท่ีผ�อนคลายความเครียดให�แก�เด็ก ๆ และเปUนแหล�งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
5. โรงเรียนมีสถานท่ีสร�างเสริมความแข็งแรง ความสมบูรณ4ทางกายและความฉลาดทางการ

เคลื่อนไหวร�างกายสําหรับเด็ก ๆ (PQ = Play Quotient) 
6. โรงเรียนมีสถานท่ีสร�างเสริมความคิดสร�างสรรค4 จินตนาการ การคิดพิจารณาอย�างมีเหตุผล 

ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการทางสติปZญญา (IQ = Intelligence Quotient) 
7. โรงเรียนมีสถานท่ีสร�างเสริมความกล�า ความพยายาม ความพึงพอใจ ความสนุกสนาน            

ช�วยพัฒนาจิตใจและอารมณ4ของเด็ก (EQ = Emotional Quotient) 
8. โรงเรียนเปUนสถานท่ีสร�างเสริมความสัมพันธ4กับเพ่ือน ท�องถ่ิน ชุมชนและสังคม เปjดโลกทัศน4

ทางสังคมให�แก�เด็ก 
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9. สร�างความต�อเนื่องด�านการเรียนรู�ของเด็กปฐมวัยให�เชื่อมโยงการเรียนรู�ไปสู�ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 
9. การเผยแพร5/การได4รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได4รับ 
                     - Website : watlaemschool.ac.th 
                     - Obec line : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
                     - OKMD : สํานักงานบริหารและพัฒนาองค4ความรู� (องค4การมหาชน) หรือ OKMD 
                     - สาครเคเบ้ิลทีวี สมุทรปราการ ใช�เปUนสถานท่ีถ�ายทําสารคดี “สนามเด็กเล�นตาม
หลักการพัฒนาสมอง”  
  - โรง เรียนต�นแบบสนามเ ด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล�นตามรอย                   
พระยุคลบาท” ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปoการศึกษา 2559 

 - เผยแพร�ผลงานการจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเปUนเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) :  หนูน�อยเล�นตามรอย                   
พระยุคลบาท เนื่องในงานเปjดบ�านวิชาการ “นักเรียนเก�ง ครูดี ผู�บริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก4/
นักวิชาการพัฒนารอบด�าน” ณ เทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย ประจําปoการศึกษา 2560 

 - เผยแพร�ผลงานการจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเปUนเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) :  หนูน�อยเล�นตามรอย                   
พระยุคลบาท ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนอนุบาล              
วัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการและโรงแรมเอวาน�า บางนา กรุงเทพฯ ประจําปoการศึกษา 2561 

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเยี่ยมสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเปUนเลิศ Best Practice                          
ด�านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : หนูน�อย
เล�นตามรอยพระยุคลบาทในการส�งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) 
ประจําปo 2561 จากศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
  - ได�รับการยกย�องชมเชยจากการเยี่ยมชมสถานศึกษาของเทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย                     
บริษัทไทยพลาสติและเคมีภัณฑ4 จํากัด (มหาชน) ปศุสัตว4จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบางหญ�าแพรก สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรปราการแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ  

 - บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร4เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด นําคณะผู�บริหาร
ต�างประเทศ จํานวน 30 คน เยี่ยมชมบ�านต�นไม�และใช�เปUนสถานท่ีถ�ายทําสารคดี Joy Sharing Day    
for LFP โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมเข�าร�วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามเด็กเล�นสร�างปZญญา  

- บ ริ ษั ท  ส ห พัฒน พิ บู ล  จํ า กั ด  ( มหาชน )  ใ ช� เ ปU นส ถาน ท่ี ถ� า ย ทํ าส า รค ดี                        
“โครงการสหพัฒน4ให�น�อง ปo 4” และนําเสนอออกอากาศเม่ือวันอาทิตย4ท่ี 14 กรกฎาคม 2562                
เวลา 13.00 – 13.30 น. ทางทีวีช�อง Nation 22 

 - เผยแพร�ผลงานการจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีปฏิบัติเปUนเลิศ Best Practice ระดับ
ปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) :  หนูน�อยเล�นตามรอย                   
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พระยุคลบาท ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนอนุบาล              
วัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ โรงแรมเอวาน�า บางนา กรุงเทพฯ ประจําปoการศึกษา 2561  
และเนื่องในงานเปjดบ�านวิชาการ “นักเรียนเก�ง ครูดี ผู�บริหารมืออาชีพ ศึกษานิเทศก4/นักวิชาการพัฒนา
รอบด�าน” ณ เทศบาลเมืองปู:เจ�าสมิงพราย ประจําปoการศึกษา 2560 
 
10. ข4อเสนอแนะ  

1. ความแตกต�างระหว�างบุคคล เช�น เด็กท่ีมีพัฒนาการช�ากว�าเด็กในวัยเดียวกัน เด็กท่ีขาด    
ความม่ันใจในตนเอง จะไม�สามารถตัดสินใจในการเล�นตามความสนใจของตนเองได� ครูต�องคอยกระตุ�น
และสาธิตการเล�นให�เด็กดู 

2. ผู�ปกครองบางส�วนไม�เข�าใจเก่ียวกับพัฒนาการรอบด�านของเด็กในการเล�นสนามเด็กเล�น      
สร�างปZญญาจึงไม�อยากให�เด็กเล�นน้ํา เล�นทราย เพราะกลัวอันตรายและคิดว�าเปUนสิ่งท่ีสกปรกเลอะเทอะ 
จึงไม�อยากให�เด็กเล�นสนามทราย ครูจึงต�องชี้แจงให�ผู�ปกครองเข�าใจว�าขณะเด็กปฏิบัติกิจกรรมมีครูคอย
ควบคุม ดูแลอย�างใกล�ชิด 

3. เด็กบางคนกลัวความสูง ไม�กล�าปoนป:าย ครูต�องให�ความช�วยเหลือและแนะนําอย�างใกล�ชิด 
4. การเปjดโอกาสให�เด็กเล�นและเลือกเล�นอย�างอิสระ ทําให�เด็กขาดความมีระเบียบวินัย                                  

ไม�รู�จักการแบ�งปZนสิ่งของหรือการรอคอยตามลําดับก�อน – หลัง ครูต�องคอยแนะนําและสร�างข�อตกลง  
ในการเล�นร�วมกันทุกครั้งก�อนจัดกิจกรรม 

5. กิจกรรมฐานต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว� มีความสัมพันธ4และสอดคล�องกับพัฒนาผู�เรียนในระดับชั้น
ปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปoท่ี 1 
 
 

 


