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บทท่ี 1 การเรียนรู�ของเด็กปฐมวัย 
 
การเรียนรู�เชิงบูรณาการผ#านการเล#น 
 ศูนย�การเรียนเปนรูปแบบการจัดประสบการณ�แบบบูรณาการอย�างเปนธรรมชาติ เนื่องจาก
เด็กเรียนรู!เก่ียวกับมโนทัศน�ต�างๆ ผ�านการเล�นท่ีหลากหลายอย�างกลมกลืนกับชีวิต การเล�นเปนงาน
ของเด็กและเด็กต!องการท่ีจะเล�น ในการเล�น เด็กได!พัฒนาทักษะการป/ญหาโดยการลองทําสิ่งต�างๆ ใน
วิธีการท่ีหลากหลาย พร!อมท้ังเฝ4าคอยค!นหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด ในการเล�น เด็กได!ใช!ภาษาสื่อสารการทํา
กิจกรรมของตน มีการขยายวงคําศัพท�และปรับเปลี่ยนแก!ไขการใช!ภาษาของตนขณะพูดอย�างอัตโนมัติ 
เช�นเดียวกับการเรียนรู!ท่ีจะฟ/งผู! อ่ืนพูด ขณะท่ีเล�น เด็กค�อยๆ เรียนรู!ถึงความแตกต�างของผู!คน 
บทบาท และทักษะในการดําเนินชีวิต ท้ังนี้ก็เพ่ือให!เล�นด!วยกันได!อย�างมีความสุขและสนุกสนาน การ
เล�นจึงเปรียบ เสมือนอาหารหลักในการบํารุงพัฒนาการเด็กอย�างถ!วนท่ัวท้ังด!านร�างกาย ด!านอารมณ� 
ด!านสังคม และด!านสติป/ญญา ดังนั้น การเล�นจึงเปนองค�ประกอบท่ีจําเปนในการจัดโปรแกรม
การศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ 
 การจัดประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเล�นในลักษณะท่ี
บูรณาการองค�ความรู!ต�างๆ อย�างเปนธรรมชาติ นั่นคือ เด็กได!พูดคุย ซักถาม หยอกล!อ และช�วยเหลือ
กันขณะทํากิจกรรมร!อยดอกรักบูชาพระ (ภาษา) ได!ใช!กล!ามเนื้อเล็กในการถักทอเศษผ!า (ทักษะกลไก) 
ได!ทํางานร�วมกันกับเพ่ือน (ทักษะทางสังคม) ได!จัดลําดับสิ่งของบนโต?ะ (คณิตศาสตร�) ได!ค!นพบการ
ทําฟองสบู�จากสื่อต�างๆ ท่ีจัดเตรียมให! (วิทยาศาสตร�) ได!ทําตามข้ันตอนของภาพท่ีกําหนดให! (การ
อ�าน) ได!วาดภาพไอศกรีมท่ีชอบ (การเขียน) ได!เคาะขวดดนตรีน้ําหลากสีต�างระดับพร!อมกับการฮัม
เพลง (สุนทรียะ) ท้ังหมดนี้คือการบูรณาการ กล�าวคือ การเรียนรู!เกิดข้ึนท่ัวบริเวณและตลอดเวลา
ในช�วงของกิจกรรมศูนย�การเรียน ศูนย�การเรียนจึงเปนรูปแบบการจัดประสบการณ�การเรียนรู!ท่ี
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอย�างยิ่ง 
 
 
บทท่ี 2 ความรู�เก่ียวกับศูนย�การเรียน 
 
ความหมายและความสําคัญของศูนย�การเรียน 
 นักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นท่ีสอดคล!องกันว�า การพัฒนาบุคคลให!มีคุณภาพ
นั้นเปนผลมาจากการส�งเสริมพัฒนาการต้ังแต�ช�วงปฐมวัย พัฒนาการทางสติป/ญญาในช�วงปฐมวัยเปน
รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาสติป/ญญาในระดับท่ีสูงข้ึน การจัดประสบการณ�การเรียนรู!ให!กับเด็ก
ปฐมวัยจึงต!องเปAดโอกาสให!เด็กได!ใช!ประสาทสัมผัสทุกๆ ด!านในการรับรู!สิ่งต�างๆ ให!มาก กล�าวคือ 
สติป/ญญาจะพัฒนาเร็วหรือช!าข้ึนอยู�กับการปฏิสัมพันธ�กับสิ่งแวดล!อมหรือประสบการณ�ท่ีเด็กได!รับใน
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แต�ละวัน การจัดการเรียนรู!ท่ีเหมาะสมจึงควรมุ�งความสําคัญมาสู�เด็ก โดยให!โอกาสเด็กได!เลือกทํา
กิจกรรมด!วยตนเองตามท่ีตนสนใจ เรียน สํารวจ หยิบจับ และทดลองจากประสบการณ�ตรง ส�วนครู
เปนผู!สังเกต อํานวยความสะดวก ให!คําแนะนํา ดูแลความปลอดภัย และประเมินผลการเรียนรู! 
 การเรียกชื่อศูนย�การเรียนอาจแตกต�างกันไปตามวัตถุประสงค�ของการใช!งาน เช�น ศูนย�การ
เรียนรู! ศูนย�กิจกรรม ศูนย�วิชาการ มุม (เฉยๆ) มุมประสบการณ� หรือกิจกรรมเสรี แต�ไม�ว�าจะเรียกชื่อ
อย�างไรก็ตาม ศูนย�การเรียนก็ยังคงเปนรูปแบบการจัดประสบการณ�การเรียนรู!แบบบูรณาการประเภท
หนึ่งท่ีย�นย�อช�วงเวลาของเรียนรู!แบบกลุ�มใหญ�ให!ลดลงและเพ่ิมช�วงเวลาของการเรียนรู!แบบกลุ�มย�อย
และรายบุคคลให!มากข้ึน ศูนย�การเรียนรู!ใช!สภาพทางกายภาพของห!องเรียนหรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนดข้ึนมา
ในห!องเรียน โดยมีจุดหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีมีความหมายและหลากหลายให!แก�เด็ก เปน
กิจกรรมท่ีเปAดโอกาสให!เด็กได!ใช!ความสามารถทางป/ญญาในด!านต�างๆ ตามความสามารถ ความพร!อม 
วุฒิภาวะ ประสบการณ� และความสนใจของตนเอง ให!อิสระเด็กในการทํางานกับวัสดุอุปกรณ�ท่ี
จัดเตรียมไว!อย�างเพียบพร!อมในแต�ละศูนย� เด็กได!มีโอกาสปฏิสัมพันธ�กับเด็กอ่ืนในลักษณะของการ
เล�นบทบาทสมมุติ ได!พูดคุยกันและเรียนรู!ไปตามความสามารถของตนเองเช�นเดียวกับการแก!ไข
ข!อผิดพลาดของตนเองในบรรยากาศท่ีไม�เปนทางการ 
 ศูนย�การเรียนจะจัดไว!ท่ัวท้ังห!องตามความเหมาะสม อาจใช!พ้ืนท่ีบนโต?ะ ในถัง ในอ�างบริเวณ
ข!างฝาห!อง หรือแม!แต�ในถุงใส�ของก็ได! หรืออาจเปนกิจกรรมท่ีให!เด็กทุกคนทํา เปนบางคนทําหรือเปน
ทางเลือกของเด็กท้ังหมดก็ได! ในขณะท่ีทํากิจกรรมศูนย�การเรียน เด็กจะเคลื่อนท่ีได!อย�างอิสระจาก
ศูนย�หนึ่งไปยังอีกศูนย�หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํากิจกรรมในแต�ละศูนย� โดยอาจมีสัญญาการ
เรียน (Learning contact) เปนเสมือนผู!นําทางในการเลือกว�าจะไปศูนย�ไหน และจะทํากิจกรรมอะไร
เม่ือไปถึงศูนย�นั้น สัญญาการเรียนจึงช�วยกระตุ!นความสนใจและความรับผิดชอบของเด็กได!ดี 
 เม่ือธรรมชาติของเด็กปฐมวัยสะท!อนซ่ึงการเปนผู!เรียนรู!ท่ีกระฉับกระเฉงในการหยิบจับ 
ทดลอง และสร!างสรรค�สิ่งต�างๆ การจัดประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีใช!
สภาพแวดล!อมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเรียนรู! ศูนย�การเรียนจัดสรรโอกาสสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในการสํารวจมโนทัศน�ต�างๆ ด!วยวิธีการท่ีหลากหลายอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด ศูนย�การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพต!องออกแบบกิจกรรมให!สัมพันธ�และเชื่อมโยงกับโลกแห�งการเรียนรู!ท่ีกระฉับกระเฉงนั้น 
อีกท้ังยังต!องมีการวางแผนท่ีดีในการส�งเสริมให!เด็กปฐมวัยได!มีส�วนร�วมในการจัดกระทํากับวัสดุ
อุปกรณ�และกิจกรรมต�างๆ อย�างเปนธรรมชาติ 
 ศูนย�การเรียนท่ีมุ�งเน!นการทํางานหรือกิจกรรมเปนกลุ�มเล็กๆ ยิ่งสนับสนุนให!เด็กมีโอกาสใน
การปฏิสัมพันธ�กับคนรอบข!างมากยิ่งข้ึนเม่ือเทียบกับการเรียนรู!ในกลุ�มใหญ� เด็กได!ทํางานเพ่ือ
ตอบสนองความคิดของตนเองอย�างมีความหมาย มีการสื่อสารหลายระดับและหลายรูปแบบ และท่ี
สําคัญคือ มีการลงมือทํางานนั้นๆ อย�างจริงจังด!วยใจจดจ�อ ศูนย�การเรียนจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ�
ในการนําเสนอโลกแห�งการเรียนรู!ในมิติต�างๆ ท่ีเด็กสามารถสํารวจ ตรวจสอบ และทดลองความคิด
ของตนเองภายใต!สถานการณ�ท่ีปลอดภัย และเปนมิตร สามารถเรียบเรียงหรือจัดระเบียบ สิ่งต�างๆ ท่ี
เกิดข้ึนใหม�ครั้งแล!วครั้งเล�า เพ่ือให!เหมาะสมกับระดับความเข!าใจของตน ในสภาพแวดล!อมเช�นนี้ ย�อม
เปนการสร!างเสริมความม่ันใจและเปนจุดเริ่มในการยอมรับนับถือความสามารถในตนเองของเด็กอย�าง
จริงจัง 
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ประเภทของศูนย�การเรียน 
 ศูนย�การเรียนมีหลายประเภทจําแนกได!ตามสถานท่ีในการใช!งานดังนี้ 

1. ประเภทไม�แยกเปนเอกเทศจากห!องเรียน หมายถึง การใช!ห!องเรียนเปนสถานท่ีในการ
เรียนรู! โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส�วนของห!องเรียนให!เหมาะสมกับการใช!งานใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ห!องเรียนแบบศูนย�การเรียน (Learning Center Classroom) 
เปนการเปลี่ยนแปลงห!องเรียนท่ีสอนแบบธรรมดามาเปนห!องเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนแบบศูนย�การเรียน หรือเปนศูนย�กิจกรรมสําหรับเด็ก โดยมุ�งให!เด็กได!มีประสบการณ�ในการ
ลงมือทํากิจกรรมต�างๆ ท่ีครูจัดเตรียมไว!และเรียนรู!ด!วยตนเองผ�านวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ในลักษณะของ
การทํางานกลุ�มและการศึกษาเปนรายบุคคล 

ในห!องเรียนแบบนี้ยังสามารถจัดกลุ�มของศูนย�การเรียนรู!ต�างๆ ตามวัตถุประสงค�การ
ใช!งานได!เปน 2 กลุ�ม คือ 

(1) ศูนย�การเรียนตามวัตถุประสงค�หรือศูนย�การเรียนหลัก หมายถึง ศูนย�การเรียน
ท่ีออกแบบกิจกรรมให!สัมพันธ�สอดคล!องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู!ท่ีสอนแต�ละครั้ง จึงมีการกําหนด
วัตถุประสงค�การเรียนรู! วัตถุประสงค�เพ่ือการประเมิน และทําการประเมินอย�างชัดเจน ศูนย�การเรียน
ลักษณะนี้มักเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปเรื่อยๆ แล!วแต�ความสร!างสรรค�และความสามารถในการคิด
ออกแบบกิจกรรมของครูแต�ละคน กิจกรรมท่ีศูนย�การเรียนจึงมีความหลากหลายแตกต�างกันไป เช�น 
ศูนย�ประดิษฐ�แมลงจําลอง ศูนย�ทําแซนวิช ศูนย�ไปวัด ศูนย�ปอกเปลือกไข� เปนต!น 

(2) ศูนย�การเรียนแบบถาวรหรือศูนย�การเรียนเสริม หมายถึง ศูนย�การเรียนท่ี
ออกแบบกิจกรรมให!เด็กได!เลือกทํางานอย�างอิสระตามความสนใจและความถนัดท่ีต�างกัน ท้ังนี้เพ่ือ
ผ�อนคลายความตึงเครียดของเด็กท่ียังไม�พร!อมในการเรียนรู! ศูนย�การเรียนลักษณะนี้มักปรากฏให!เห็น
เหมือนๆ กันในทุกๆ ห!องเรียน อาจแตกต�างกันเฉพาะวัสดุอุปกรณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงบ!าง เพ่ิมเติมบ!าง
บางครั้งเท�านั้น เช�น ศูนย�บ!าน ศูนย�ดนตรี ศูนย�หนังสือ ศูนย�ทราย ศูนย�บทบาทสมมติ ศูนย�ไม!บล็อก 
ศูนย�ศิลปะ เปนต!น 

1.2 ศูนย�การเรียนในห!องเรียน (Classroom Learning Center) 
เปนการจัดห!องเรียนโดยมีศูนย�การเรียนต�างๆ ไว!ข!างๆ ผนังห!อง หรือตามมุมห!อง 

ท้ังนี้ มีวัสดุอุปกรณ�และกิจกรรมให!ผู!เรียนได!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเองเม่ือมีเวลาว�าง ศูนย�การเรียน
ลักษณะนี้อยู�ในกลุ�มของศูนย�การเรียนแบบถาวรหรือศูนย�การเรียนเสริม ครูไม�ได!ใช!เปนส�วนหนึ่งของ
การสอนอย�างท่ีสอดคล!องกับเนื้อหาจริงจัง เพราะเปนการจัดเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในห!องเรียนแบบ
ปกติเท�านั้น เช�น ศูนย�หนังสือ ศูนย�วิทยาศาสตร� ศูนย�บทบาทสมมุติ เปนต!น 

2. ประเภทแยกเปนเอกเทศจากห!องเรียน หมายถึง ศูนย�การเรียนท่ีไม�ใช!ห!องเรียนในการจัด
หรือแยกออกจากห!องเรียนโดยเอกเทศแต�อยู�ในบริเวณเดียวกันเพ่ือสะดวกในการใช!สําหรับผู!เรียน 
(Resource Learning Center) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให!ผู!เรียนได!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเองตามความ
สนใจ หรือตามเนื้อหาสาระท่ีได!เรียนรู!ร�วมกันมาแล!วในห!องเรียน ศูนย�การเรียนลักษณะนี้ต!องการการ
วางแผนอย�างดีท่ีจะกําหนดให!ผู!เรียนเข!าไปศึกษาในศูนย�ท่ีเตรียมไว! 
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แบบของศูนย�การเรียน 
 ศูนย�การเรียนมีหลายแบบการเลือกศูนย�การเรียนแบบเดียวหรือผสมผสานหลายๆ แบบ
รวมกันข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค�ของผู!ใช!งาน ท้ังนี้มี 3 แบบ พอสรุปได!ดังนี้ 

1. แบบเน!นหลักสูตร 
ศูนย�การเรียนแบบเน!นหลักสูตรมักจําแนกตามสาระการเรียนรู!หรือยึดเนื้อหาวิชา เช�น 

ศูนย�ภาษา ศูนย�คณิตศาสตร� ศูนย�วิทยาศาสตร� ศูนย�สังคมศึกษา ศูนย�ดนตรี และศูนย�ศิลปะ เปนต!น 
ศูนย�การเรียนแบบนี้จะง�ายในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพ่ือให!บรรลุเป4าหมายทางวิชาการ
สําหรับเด็ก 

2. แบบเน!นสื่อการเรียนรู! 
ศูนย�การเรียนแบบเน!นสื่อการเรียนรู! เช�น ศูนย�ไม!บล็อก ศูนย�หนังสือ ศูนย�เครื่องเล�น

สัมผัส ศูนย�น้ํา ศูนย�ทราย และศูนย�บ!าน เปนต!น 
3. แบบเน!นกิจกรรม 

ศูนย�การเรียนแบบเน!นกิจกรรมตามหัวข!อเรื่องต!องคํานึงถึงการพัฒนากิจกรรมท่ีสัมพันธ�
กับสาระการเรียนรู!ต�างๆ ตามศูนย� เช�น ศูนย�ศึกษาเก่ียวกับแมลง อาจนําเสนอในรูปแบบของกิจกรรม
ศิลปะคือ การประดิษฐ�แมลงจําลอง หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร�คือ การเลี้ยงหนอนแก!ว หรือกิจกรรม
คณิตศาสตร�คือ การจําแนกแมลงรูปร�างต�างๆ ซ่ึงสะท!อนให!เห็นถึงการบูรณาการอย�างชัดเจน 
 
ส่ือการเรียนรู� 
 ศูนย�การเรียนเปนรูปแบบการจัดประสบการณ�การเรียนรู!แบบบูรณาการประเภทหนึ่งท่ีพ่ึงพิง
สื่อการเรียนรู!ท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําเด็กไปสู�การเรียนรู!สิ่งต�างๆ ได!อย�างเข!าใจ สื่อ
การเรียนรู!มีหลายประเภทและแนวทางในการจัดหาและใช!สื่อการเรียนรู!เพ่ือพัฒนาเด็กมีดังนี้ 

1. ประเภทของสื่อการเรียนรู!เพ่ือพัฒนาเด็กวัยอนุบาล 
สื่อท่ีครูอนุบาลสามารถนํามาใช!พัฒนาเด็กมีมากมายหลายชนิด เช�น 
1.1 สื่อท่ีเปนสภาพแวดล!อมทางกายภาพ เช�น ห!องเรียน โรงเรียน บ!าน ชุมชน สังคม 

วัฒนธรรม และสื่อท่ีเปนสภาพแวดล!อมทางบุคคล เช�น ครู เด็ก พ�อแม� บุคคลในชุมชน 
1.2 สื่อท่ีเปนของจริง ซ่ึงครอบคลุมสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ เช�น ทราย น้ํา ดินเหนียว พืช ผัก 

ผลไม! และสิ่งท่ีมนุษย�สร!างข้ึน เช�น เครื่องใช!ในครัวเรือน เครื่องนุ�งห�ม 
1.3 สื่อท่ีเปนเครื่องเล�น เกม และการละเล�น ซ่ึงครอบคลุมเครื่องเล�นท่ีสร!างข้ึนจากวัสดุ

ธรรมชาติท่ีหาได!ในท!องถ่ิน และเครื่องเล�นท่ีผลิตโดยใช!เทคโนโลยี เกม และการละเล�นพ้ืนเมืองของ
ท!องถ่ินไทยท่ีนํามาปรับให!สอดคล!องกับพัฒนาการของเด็ก 

1.4 สื่อท่ีเปนปริศนาคําทาย เพลง นิทาน หนังสือเด็ก ซ่ึงครอบคลุมปริศนาคําทายท่ีมี
ลักษณะเปนประโยคบอกเล�าหรือคํากลอน เช�น อะไรเอ�ยต!นเท�าขาใบวาเดียว เพลงท่ีนํามาใช!ควรเปน
เพลงท่ีมีเนื้อหาและท�วงทํานองเหมาะสมกับเด็ก สนุกสนาน เนื้อร!องสั้น รวมท้ังเพลงท่ีใช!ร!องเพ่ือให!
จังหวะในการเล�นเกมต�างๆ นิทานท่ีนํามาใช!เปนสื่อควรเปนเรื่องใกล!ตัวเด็ก เทพนิยายหรือตํานานท่ีให!
ความรู!และส�งเสริมจินตนาการ ให!แง�คิดและคติสอนใจ ให!ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ขนาดความยาว
ของนิทานและจํานวนตัวหนังสือควรพิจารณาให!สอดคล!องกับความสนใจและพัฒนาการของเด็ก 
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หนังสือเด็กควรมีภาพประกอบคําบรรยายท่ีให!แนวคิดอันเปนประโยชน� รวมท้ังให!ความบันเทิงแก�เด็ก 
ตัวหนังสือควรมีขนาดโตเหมาะสมกับวัย พิมพ�ชัดเจน มีภาพประกอบสอดคล!องกับเนื้อเรื่อง ภาพใหญ�
ชัดเจน สีสดใสเปนธรรมชาติ รูปเล�มพอเหมาะ แข็งแรงและคงทน 

2. แนวทางในการจัดหาและใช!สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กวัยอนุบาล 
สื่อการเรียนรู!ท่ีพัฒนาเด็กควรเปนสื่อท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดหาสื่อและการใช!สื่ออย�าง

ถูกวิธีจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน แนวทางในการจัดหาและใช!สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กมีดังนี้ 
2.1 การเลือกใช!สื่อนอกจากเพ่ือสนองวัตถุประสงค�ในการสอน และมีความปลอดภัยต�อ

เด็กแล!ว ยังต!องเปนสื่อท่ีเปนผลเสียต�อสิ่งแวดล!อมน!อยท่ีสุด เปนสื่อท่ีเม่ือไม�ได!ใช!แล!วสามารถย�อย
ทําลายได! เช�น สื่อธรรมชาติต�างๆ กระดาษรีไซเคิล เปนต!น 

2.2 สื่อและอุปกรณ�ต�างๆ ควรสะท!อนวัฒนธรรมพ้ืนบ!าน เช�น การใช!เสื่อกกทํากระเปZา 
ช�องใส�หนังสือ การใช!ผ!าพ้ืนเมืองตัดเย็บเครื่องแบบของเด็กในโรงเรียน 

2.3 สื่อท่ีเน!นคุณธรรมเรื่องการประหยัด การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และการใช!
ความคิดสร!างสรรค� สื่อและอุปกรณ�ควรมีลักษณะท่ีสามารถเวียนใช!ประโยชน�ในสภาพท่ีเปลี่ยนไป 
เช�น การใช!ผ!าต้ังแต�ยังใหม�จนเก�าในกิจกรรมต�างๆ กัน การใช!วัสดุเหลือใช!หรือเศษวัสดุ สื่อแต�ละชิ้น
ควรใช!ได!หลายๆ อย�าง 

2.4 สื่อท่ีช�วยฝ[กนิสัยรับผิดชอบให!แก�เด็ก สื่อและอุปกรณ�ควรจะวางอยู�ในท่ีท่ีเด็ก
สามารถหยิบมาใช!และนําไปเก็บเองได! อีกท้ังรู!วิธีรักษา 

2.5 สื่อท่ีช�วยส�งเสริมความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างเด็ก ผู!ปกครอง และครู เพ่ือให!ผู!ปกครองมี
ความรู!ในการสอนเด็ก และเพ่ือให!เด็กมีสื่ออุปกรณ�ท่ีเพียงพอแก�ความต!องการ ผู!ปกครองจึงควรมีส�วน
ร�วมในการจัดหาสื่อการเรียนรู!สําหรับเด็ก 

2.6 สื่อและอุปกรณ�ช�วยทําให!เด็กสนุกสนานกับการเรียน เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และ
ได!ฝ[กหัดเรียนรู!ด!วยตนเอง ดังนั้นจึงควรเปนสื่อท่ีจะไม�ทําให!เด็กเกิดความรู!สึกล!มเหลว สื่อและอุปกรณ�
จะต!องมีหลากหลาย เพ่ือสนองความแตกต�างของอายุ ความสามารถ และความสนใจของเด็กแต�ละ
คน ท้ังนี้สื่อและอุปกรณ�ควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ 

(1) สื่อชิ้นเดียวสามารถสอนได!หลายเรื่อง 
(2) เปนสื่อท่ีเด็กสามารถจัดกระทําให!เกิดผลต�างๆ ได!หลายรูปแบบ ตามแต�เด็กจะ

คิดสร!างสรรค�ข้ึน 
(3) เปนสื่อท่ีเด็กได!ใช!ประสาทสัมผัสหลายๆ ด!าน ท้ังการมอง การฟ/ง การสัมผัส 

การดม และการชิมได!อย�างปลอดภัย 
(4) เปนสื่อท่ีเด็กค!นคว!าและค!นพบข!อความรู!ต�างๆ จากการใช!สื่อนั้น โดยไม�ใช�การ

บอกโดยตรง 
(5) เปนสื่อท่ีเด็กเล�นตามลําพังคนเดียวหรือเล�นกับเด็กอ่ืนๆ ก็ได! 
(6) เปนสื่อท่ีเด็กสามารถเล�นหรือใช!ได!เอง โดยไม�จําเปนต!องได!รับการดูแลใกล!ชิด

จากครู 
(7) เปนสื่อท่ีไม�เปนอันตรายต�อสุขภาพร�ายกายของผู!ใช! 
(8) เปนสื่อท่ีหาได!หรือทําข้ึนจากทรัพยากรในชุมชน 
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(9) เปนสื่อท่ีช�วยสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชน 
(10) เปนสื่อท่ีเด็กสามารถตรวจสอบความถูกต!องของงานของตนเองได! 

 
ประโยชน�ของศูนย�การเรียน 
 การจัดประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนก�อให!เกิดประโยชน�และมีคุณค�าต�อครูและเด็กในเรื่อง
ต�างๆ ดังนี้ 
 สําหรับครู 

1. ช�วยทําให!มีเวลาปฏิสัมพันธ�กับเด็กมากข้ึน 
2. ช�วยทําให!มีการจัดกลุ�มได!ยืดหยุ�น มีกิจกรรมหลากหลาย 
3. เอ้ือต�อรูปแบบการเรียนรู!ของเด็กท่ีแตกต�างกัน 
4. เปนการสร!างบรรยากาศในการเรียนรู!ท่ีตอบสนองความสนใจและระดับความสามารถท่ี

แตกต�างกันของเด็ก 
5. เปนการจัดประสบการณ�การเรียนรู!แบบลงมือกระทําโดยได!ปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ�ท่ี

หลากหลาย ก�อให!เกิดประสบการณ�ตรงท่ีสอดคล!องกับธรรมชาติการเรียนรู!ของเด็ก 
6. ส�งเสริมพฤติกรรมทางบวกของเด็ก เพราะเด็กได!มีส�วนร�วมในการทํางาน และมีโอกาส

เลือกทํางาน 
สําหรับเด็ก 
1. สร!างบรรยากาศการเรียนรู!ตามความสนใจของเด็ก 
2. ส�งเสริมความรู!สึกว�าตนเองประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมและพัฒนาความม่ันใจ

ตามระดับความสามารถในการแก!ป/ญหาของตน 
3. ส�งเสริมภาพลักษณ�ของตนเอง โดยเรียนรู!ว�าตนเองมีอิทธิพลต�อโลกแวดล!อมในขณะท่ีทํา

กิจกรรมในศูนย�การเรียน 
4. ส�งเสริมความสามารถเชิงสร!างสรรค� การกําหนดทิศทางการเล�นของตนเอง และการเลือกใช!

วัสดุอุปกรณ� 
5. ส�งเสริมการแสวงหาความรู!ด!วยตนเอง 
6. ขยายช�วงความสนใจให!มีระยะท่ียาวนานข้ึน 
7. พัฒนาความก!าวหน!าในการเล�นระดับท่ีสูงข้ึน 
8. พัฒนาความรับผิดชอบในฐานะท่ีตนเปนผู!สร!างเช�นเดียวกับการรู!จักระมัดระวัง การ

รักษาและดูแลวัสดุอุปกรณ�ในการเรียนรู!ท่ีตนเองใช! 
9. พัฒนาความเข!าใจเก่ียวกับสัญลักษณ� โดยพัฒนาจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมในการเล�นสู�การ

นําเสนอความคิดท่ีเปนนามธรรม 
10. พัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีดีในการรู!หนังสือ เช�น การพูด การฟ/ง การอ�าน และการเขียน 
11. พัฒนาทักษะทางสังคมในการทํางานเปนกลุ�มย�อยและการทํางานเปนรายบุคคล เคารพ

ในสิทธิ เปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมท้ังการติดต�อสัมพันธ�กับผู!อ่ืน 
12. ฝ[กฝนกระบวนการคิดและการแก!ป/ญหาผ�านวัสดุอุปกรณ�ชนิดต�างๆ 
13. เปนการเรียนรู!การมีประสบการณ�เชิงบูรณาการอย�างมีความหมาย 
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14. เปนการเรียนรู!ท่ีจะวางแผนและดําเนินการให!สําเร็จตามแผน รวมท้ังการพัฒนาสมาธิ
และความมุ�งม่ันในการทํางาน 

15. เปนการฝ[กการตัดสินใจในการรู!จักเลือกทํากิจกรรมต�างๆ ด!วยตนเอง 
16. เปนการขยายประสบการณ�ในการพูดและการใช!คําศัพท�ในขณะท่ีทํากิจกรรม 
17. เปนการเข!าใจผู!อ่ืนตามบทบาทของการมีส�วนร�วมในการเล�นและผลท่ีตามมา 
 
ประโยชน�ท่ีหลากหลายและคุณค�าของศูนย�การเรียนดังกล�าวทําให!การจัดประสบการณ�

รูปแบบนี้เปนท่ียอมรับและนิยมใช!ในโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยท่ัวโลก 
 
 
บทท่ี 3 การเตรียมการ 
 
การเตรียมห�องเรียน 
 ห!องเรียนแบบศูนย�การเรียนจําเปนต!องมีการเตรียมการให!พร!อมก�อนท่ีจะมีการใช!งาน 
เหตุผลประการสําคัญคือ เปนการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของห!องเรียนแบบเดิมๆ ให!มีลักษณะเปน
การกระจายอํานาจการเรียนรู! นั่นหมายความว�า การควบคุมการเรียนรู!ถูกถ�ายโอนบทบาทจากครูไปสู�
เด็กมากข้ึน โต?ะเรียนไม�สามารถจะต้ังเปนแถวยาวหน!ากระดานอีกต�อไปได! เพราะศูนย�การเรียน
ต!องการให!อิสระเด็กในการเคลื่อนไหวอย�างกระฉับกระเฉง ดังนั้น เด็กจึงต!องสามารถจัดกระทํากับ
วัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ได!ตามความต!องการ ห!องเรียนแบบศูนย�การเรียนจึงต!องเปนห!องเรียนท่ีมี
สภาพแวดล!อมท่ีเชิญชวนต�อการทํากิจกรรมของเด็ก สิ่งท่ีต!องคํานึงในการจัดห!องเรียนสําหรับศูนย�
การเรียนมีดังนี้ 

1. มีท่ีสําหรับทุกคนท่ีจะนั่งทํางานในแต�ละศูนย� 
2. มีท่ีสําหรับนั่งรวมกลุ�มเล็กๆ บนพ้ืน 
3. มีท่ีสําหรับทุกคนนั่งรวมกลุ�มใหญ� (ในวงกลม) 
4. มีท่ีสําหรับการจัดศูนย�การเรียน 
5. มีท่ีสําหรับวางโต?ะและวัสดุอุปกรณ�ของครู 
6. มีท่ีสําหรับเก็บของใช!และวัสดุอุปกรณ�ของเด็ก 

 
นอกจากนี้ การเตรียมห!องเรียนแบบศูนย�การเรียนท่ีจะทําให!เกิดประโยชน�สูงสุดยังต!อง

คํานึงถึงประเด็นต�างๆ เหล�านี้เพ่ิมเติมด!วย 
1. การกําหนดขอบเขตของศูนย�การเรียน 

เด็กจําเปนท่ีจะต!องรู!ถึงขอบเขตการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนว�า เริ่มต!นตรงไหนและ
จบลงตรงไหน การกําหนดขอบเขตท่ีมองเห็นได!ชัดเจนช�วยนําพาให!เด็กเกิดการเรียนรู!แบบกํากับ
ตนเองได!ดียิ่งข้ึน ถ!าไม�มีตัวก้ันพ้ืนท่ี เด็กก็จะวิ่งเข!าวิ่งออกระหว�างศูนย�การเรียนอย�างไร!ทิศทาง การ
จัดต้ังตัวก้ันพ้ืนท่ีทําให!เด็กเรียนรู!ท่ีจะจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง เช�นเดียวกับการสร!างความต้ังใจ
และความมุ�งม่ันในการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนนั้นๆ ตัวก้ันพ้ืนท่ียังช�วยในการกําจัดสิ่งเร!าท่ีรบกวน
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ต�างๆ ทางสายตาของเด็กอันอาจเปนเหตุให!เด็กเสียสมาธิและความสนใจในการทํากิจกรรมเม่ือเห็น
เด็กคนอ่ืนๆ วิ่งไปวิ่งมาในห!อง 

การจัดต้ังตัวก้ันพ้ืนจําเปนต!องคํานึงถึงระดับสายตาของเด็กเปนสําคัญ การนั่งบนพ้ืนหรือ
คลานไปรอบๆ พ้ืนห!องเรียนช�วยให!เข!าถึงสภาพการณ�ว�าเด็กจะเห็นอะไรบ!าง การเลือกตัวก้ันพ้ืนท่ีจึง
ควรมีขนาดท่ีสัมพันธ�หรือเหมาะสมกับขนาดของตัวเด็ก สําหรับเด็กเล็กความสูงอาจประมาณ 2 ฟุต
ครึ่ง-3 ฟุต ไม�จําเปนต!องใช!ตู!หรือกําแพงท่ีสูงถึงเพดานในการก้ันพ้ืนท่ีศูนย�การเรียน นอกจากนี้ ตัวก้ัน
พ้ืนท่ียังรวมไปถึง ขอบเขตของเสื่อ ไม!ระแนง กล�องใส�วัสดุต�างๆ หรือการใช!กระถางต!นไม! ซ่ึงนับว�า
เปนตัวก้ันพ้ืนท่ีท่ีมีชีวิตจึงเหมาะกับศูนย�การเรียนท่ีเก่ียวข!องกับธรรมชาติ เปนต!น ดังนั้น ราคาหรือ
ความซับซ!อนของตัวก้ันพ้ืนท่ีจึงไม�ใช�เรื่องสําคัญ แต�สิ่งสําคัญอยู�ท่ีว�า แต�ละศูนย�การเรียนมีตัวก้ันพ้ืนท่ี
ท่ีเปนท่ีเข!าใจอย�างชัดเจนของเด็กหรือไม� ประโยชน�อีกประการของตัวก้ันพ้ืนท่ีท่ีเต้ียๆ คือ ครูสามารถ
สังเกตเห็นพฤติกรรมต�างๆ ของเด็กว�าเกิดอะไรข้ึนขณะท่ีทํางานในแต�ละศูนย�การเรียนได!อย�าง
ง�ายดาย 

2. การจราจรในห!องเรียน 
การจราจรในห!องเรียนอาจหมายรวมถึงความคล�องตัวในการทํากิจกรรมต�างๆ ได!อย�าง

สะดวกของเด็กด!วย การคํานึงถึงการจราจรระหว�างศูนย�การเรียนท่ีจัดต้ังข้ึน ช�วยลดความวุ�นวายหรือ
ป/ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได!อย�างไม�คาดคิดในระหว�างการทํากิจกรรม อีกท้ังยังเปนการประหยัดเวลาเพ่ือให!
เกิดการเรียนรู!สําหรับเด็กมากยิ่งข้ึน แต�ถ!าศูนย�การเรียนใดบรรจุด!วยกิจกรรมย�อยๆ ท่ีต�อเนื่องกันก็
อาจท้ิงระยะห�างเพียงเล็กน!อยระหว�างกิจกรรมนั้นๆ ท้ังนี้ก็เพ่ือความสะดวกในการตอบสนองการ
เรียนรู!อย�างต�อเนื่องของเด็ก เทคนิคหนึ่งท่ีช�วยให!การจราจรในห!องเรียนไม�ติดขัดคือ การเวียนศูนย�
การเรียนตามเข็มนาฬิกา (วนขวา) หรือตรงกันข!ามกับเข็มนาฬิกา (วนซ!าย) 

3. พ้ืนท่ีห!องเรียน 
เด็กเล็กต!องการพ้ืนท่ีห!องเรียนท่ีมีบริเวณกว!าง แสงสว�างท่ีเพียงพอ และอากาศถ�ายเทได!

สะดวก ห!องเรียนแบบศูนย�การเรียนจึงต!องมีพ้ืนท่ีเปนสองเท�าของจํานวนเด็กท่ีเข!ามาทํากิจกรรมใน
ศูนย�การเรียนหรือมีขนาดใหญ�เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย ต�อการทํากิจกรรมเคลื่อนไหว การ
ส�งเสริมพัฒนาการ และการตอบสนองความต!องการในการเรียนรู!ท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือเตรียมความ
พร!อมให!เด็กในทุกๆ ด!าน หรือถ!าวางแผนไว!ว�า 50% ในแต�ละวันจะเปนการทํางานในศูนย�การเรียน ก็
ต!องพิจารณาจัด 50% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดนั้นสําหรับการจัดศูนย�การเรียน ขนาดของห!องเรียนและ
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ�มีผลต�อการตัดสินใจในการเพ่ิมหรือลดจํานวนศูนย�การเรียนใน
ห!องเรียนเพ่ือให!มีทางเลือกท่ีมากข้ึน บางครั้งครูแต�ละห!องก็สามารถใช!พ้ืนท่ีร�วมกันได!ในการทํา
กิจกรรมศูนย�การเรียน โดยเพ่ิมจํานวนศูนย�การเรียนให!มากข้ึนเพ่ือให!เด็กทุกคนสามารถเข!าถึง
กิจกรรมศูนย�การเรียนได!อย�างท่ัวถึง การรู!พ้ืนฐานพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็กในห!องเรียนจะ
ช�วยให!ครูสามารถออกแบบศูนย�เสริม โดยเลือกวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช!ในศูนย�การเรียน และศูนย�หลักได!ง�าย
และเหมาะสมยิ่งข้ึน การผสมผสานของศูนย�เสริมและศูนย�หลักจะช�วยให!ห!องเรียนมีความหลากหลาย
อย�างน�าสนใจ 

การกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดต้ังศูนย�การเรียน หมายถึง 1) ความสัมพันธ�ของพ้ืนท่ีกับ
ธรรมชาติของแต�ละศูนย� (ลักษณะเฉพาะของศูนย�นั้นๆ) เช�น ศูนย�ไม!บล็อกต!องใช!พ้ืนท่ีมากเนื่องจาก
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เด็กมักเล�นกันหลายคน ศูนย�หนังสือใช!พ้ืนท่ีน!อย แต�ควรอยู�ในบริเวณท่ีสงบ มีความสบายและมีแสง
สว�างเพียงพอ 2) การใช!พ้ืนท่ีให!เปนประโยชน�ในการทํากิจกรรม การวางแผนให!มีเนื้อท่ีเพียงพอ
สําหรับการเคลื่อนไหว การจราจรในห!องเรียนหรือการเดินทางนําไปยังศูนย�การเรียนต�างๆ ไม�
จําเปนต!องมีโต?ะและเก!าอ้ีสําหรับศูนย�การเรียนทุกศูนย� ไม�ควรปล�อยให!มีเนื้อท่ีว�างกลางห!องมาก
เกินไป ท้ังนี้เพ่ือป4องกันการท่ีเด็กจะวิ่งจากมุมห!องหนึ่งไปยังอีกมุมห!องหนึ่ง ศูนย�การเรียนจึงไม�
จําเปนต!องอยู�มุมห!องเสมอไป และ 3) ความสัมพันธ�ของพ้ืนท่ีกับระดับการใช!เสียงในศูนย�การเรียน 

การกําหนดพ้ืนท่ีในห!องเรียนแบบศูนย�การเรียนมีหลายลักษณะตามวัตถุประสงค�ในการ
ทํากิจกรรม ซ่ึงสรุปได!ดังนี้ 

3.1 พ้ืนท่ีในการใช!เสียง 
สิ่งสําคัญในการจัดพ้ืนท่ีในห!องเรียนแบบศูนย�การเรียนคือ ต!องแยกกิจกรรมท่ีสงบ

ออกจากกิจกรรมท่ีต!องใช!เสียง ท้ังนี้เพ่ือป4องกันการรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึน ตัวอย�างศูนย�การเรียนท่ีมัก
เกิดเสียงดัง เช�น ศูนย�บทบาทสมมติ ศูนย�ดนตรี ศูนย�ไม!บล็อก และศูนย�งานไม! เปนต!น ตัวอย�าง ศูนย�
การเรียนท่ีต!องการความสงบ เช�น ศูนย�หนังสือศูนย�ศิลปะ ศูนย�วิทยาศาสตร� และศูนย�คณิตศาสตร� 
เปนต!น หลักง�ายๆ ของการจัดพ้ืนท่ีคือ รวมกลุ�มกิจกรรมศูนย�การเรียนท่ีใช!เสียงไว!ด!วยกัน และ
กิจกรรมศูนย�การเรียนท่ีสงบไว!ด!วยกัน 

3.2 พ้ืนท่ีท่ีต!องใช!บริเวณ 
ศูนย�การเรียนแต�ละศูนย�ต!องใช!บริเวณในการทํากิจกรรมแตกต�างกัน บางศูนย�ต!อง

ใช!บริเวณกว!างมากกว�าศูนย�อ่ืนๆ เพราะอาจทําให!เลอะเทอะ จึงควรให!ใช!พ้ืนท่ีบริเวณนอกห!องเรียน 
เช�น ศูนย�ทราย ศูนย�น้ํา ศูนย�เคลื่อนไหว และศูนย�การเล�นกลางแจ!ง เปนต!น 

3.3 พ้ืนท่ีกลุ�มใหญ� 
แม!ว�าศูนย�การเรียนจะเอ้ือต�อการเรียนรู!ของเด็กเปนรายบุคคลและเปนกลุ�มย�อยก็

ตามพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมกลุ�มใหญ�ก็ยังเปนสิ่งท่ีต!องคงอยู� การพบกันและพูดคุยกันอย�างพร!อมหน!า
พร!อมตา การฟ/งคําชี้แจงต�างๆ ตลอดจนการร�วมกันอ�านหนังสือนิทานสนุกๆ หรือเล�าเรื่องราวท่ี
ประสบพบเห็น ล!วนเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกลุ�มใหญ� ครูจึงควรพิจารณาถึงการเลือกพ้ืนท่ีกลุ�มใหญ�ว�าจะเปน
มุมใดมุมหนึ่งของห!องเรียนท่ีมีขนาดใหญ�พอสําหรับเด็กทุกคนได!นั่งอย�างสบาย 

3.4 พ้ืนท่ีในการเก็บสิ่งของ 
ข!อควรคํานึงถึงเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการเก็บสิ่งของมี 2 ประการคือ 1) พ้ืนท่ีในการเก็บ

ของใช!ส�วนตัวของเด็ก เช�น กระเปZา รองเท!า ท่ีนอน แก!วน้ํา แปรงสีฟ/น เปนต!น และ 2) พ้ืนท่ีในการ
เก็บวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช!ในการจัดกิจกรรมศูนย�การเรียน เช�น ศูนย�ศิลปะจําเปนต!องมีวัสดุท่ีหลากหลายไว!
ใช!สร!างสรรค�ชิ้นงาน ศูนย�คณิตศาสตร�จําเปนท่ีจะต!องมีวัสดุในการหยิบจับ เพ่ือพัฒนาความรู!ความ
เข!าใจเก่ียวกับมโนทัศน�ทางคณิตศาสตร�ท่ีเปนนามธรรม เปนต!น ครูจึงควรพิจารณาสิ่งเหล�านี้ในการ
เตรียมการห!องเรียน โดยพยายามจัดพ้ืนท่ีในการเก็บสิ่งของต�างๆ ให!เอ้ืออํานวยต�อความสะดวกในการ
ทํางานของเด็กท่ีสุด รวมท้ังการสร!างระบบในการใช!งาน 

3.5 พ้ืนท่ีในการนําเสนอผลงาน 
พ้ืนท่ีในการนําเสนอผลงานประเภทต�างๆ ควรจัดต้ังให!อยู�ใกล!กับกิจกรรมในศูนย�การเรียน

ท่ีผลิตผลงานประเภทนั้นๆ เช�น ศูนย�การขีดเขียนควรต้ังอยู�ใกล!กับบอร�ดท่ีแสดงผลงานการขีดเขียน
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นั้นๆ ท้ังนี้เพ่ือให!เด็กได!มีโอกาสในการพูดคุยถึงชิ้นงานของตนและแบ�งป/นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
วิธีนี้นับว�าเปนยุทธศาสตร�สําคัญในการส�งเสริมการทํางานของเด็ก 

3.6 พ้ืนท่ีสําหรับวัสดุภัณฑ�ท่ีติดต้ังถาวร 
แม!จะดูว�าเปนเรื่องไร!สาระท่ีครูจะต!องคํานึงถึงปลั๊กไฟ ตู!ติดฝาผนัง ห!องน้ํา และอ�าง

ล!างมือ เพราะสิ่งเหล�านี้มีผลต�อการใช!พ้ืนท่ีในห!องเรียนอย�างมีประสิทธิภาพ คงไม�ใช�เรื่องสนุกนักท่ีจัด
ศูนย�คอมพิวเตอร�ไว!มุมห!องท่ีไม�มีปลั๊กไฟหรือมีปลั๊กไฟห�างออกไป 30 ฟุต หรือจัดศูนย�ศิลปะไว!คนละ
ด!านกับห!องน้ําหรืออ�างล!างมือ ถ!าห!องเรียนมีพ้ืนท่ีกว!างขวางและมีเฟอร�นิเจอร�เพียงพอ ก็อาจจะ
จัดเปนศูนย�การเรียนถาวรท่ีสอดคล!องกับพ้ืนท่ีนั้นๆ และเปลี่ยนเฉพาะวัสดุอุปกรณ�หรือกิจกรรมใน
ศูนย�การเรียนก็ได! 

4. จํานวนเด็ก 
โดยปกติแล!วควรมีครู 1 คน ต�อเด็ก 20-25 คน ซ่ึงเปนจํานวนพอเหมาะท่ีครูจะสามารถ

ดูแลเด็กได!ท่ัวถึงและใกล!ชิด การจัดศูนย�การเรียนจะมีก่ีศูนย�ก็ได!ข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค�ในการใช! ศูนย�
การเรียนส�วนใหญ�เหมาะกับการใช!งานของเด็กจํานวน 4-6 คน บางศูนย�การเรียนอาจมีคนน!อยกว�าใน
การทํากิจกรรม เช�น ศูนย�ก�อสร!าง หรือบางศูนย�การเรียนอาจมีคนมากกว�า เช�น ศูนย�ศิลปะ ศูนย�งาน
ป/gน 

5. กิจกรรมในศูนย�การเรียน 
ศูนย�การเรียนควรเปAดโอกาสให!เด็กได!เรียนรู!สิ่งใหม�และฝ[กฝนทักษะท่ีเรียนมาแล!ว เน!น

การมีส�วนร�วมในการลงมือกระทํากับกิจกรรมหรือกับวัสดุอุปกรณ�อย�างกระฉับกระเฉง ฝ[กการสังเกต
และการมีปฏิสัมพันธ�ของเด็กร�วมกับผู!อ่ืน โดยมุ�งส�งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็กอย�างองค�
รวม รวมท้ังสนองตอบความต!องการท่ีเหมาะสมตามวัย ดังนั้น การเลือกสื่อและวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ จึง
ควรมีหลากหลายเพ่ือเข!าถึงระดับพัฒนาการของเด็ก รวมท้ังการเลือกสื่อท่ีเปนของจริง ของจําลอง 
สัญลักษณ� และสื่อปลายเปAดต�างๆ เช�น แท�งไม! กล�องเล็กๆ เศษผ!าลักษณะต�างๆ ซ่ึงล!วนช�วยผลักดัน
การใช!จินตนาการของเด็กได!ดี อันเปนการส�งเสริมให!เด็กท่ีมีความพร!อมเพียงพอท่ีจะเรียนรู!สิ่งท่ีเปน
นามธรรมยิ่งข้ึนต�อไป 

สําหรับครูท่ียังไม�มีประสบการณ�ในการจัดศูนย�การเรียนอาจขาดความม่ันใจในการ
ออกแบบและสร!างสรรค�กิจกรรมในศูนย�การเรียน ดังนั้น อย�าคาดหวังความสมบูรณ�แบบในการจัด
ศูนย�การเรียนระยะแรกๆ เพราะท้ังครูและเด็กจําเปนต!องใช!เวลาในการปรับตัวกับการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม�ๆ นี้เช�นกัน ประสบการณ�ในการจัดศูนย�การเรียนบ�อยครั้งเท�านั้นท่ีจะสรรค�สร!างศูนย�
การเรียนท่ีดีและมีคุณภาพ 
 
เทคนิคการจัดการในห�องเรียน 
 การมีระบบการจัดการในห!องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถทําให!ครูและเด็กประสบ
ความสําเร็จตามเป4าหมายการเรียนรู!  เทคนิคการจัดการในห!องเรียนท่ีครูนิยมใช!ในการจัด
ประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. สัญลักษณ�และสี 
การใช!สัญลักษณ�และสีอย�างเปนระบบช�วยให!เด็กทําหน!าท่ีได!อย�างอิสระและประสบ

ความสําเร็จในการทํากิจกรรมภายใต!สภาพแวดล!อมท่ีซับซ!อน การใช!สัญลักษณ�และสีเปนวิธีท่ีง�ายและ
มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการจราจรในห!องเรียน ทําให!เด็กรู!ตําแหน�งของศูนย�การเรียนและ
จัดการการเคลื่อนไหวของตนเองได!อย�างราบรื่นตามแผนท่ีครูได!กําหนดไว!ล�วงหน!า เด็กวัยอนุบาลมี
ความสามารถในการเรียนรู!เก่ียวกับสัญลักษณ�และสีได!รวดเร็ว แม!ว�าจะยังไม�มีทักษะในการอ�านก็ตาม 
เม่ือเริ่มกิจกรรมศูนย�การเรียน ครูจะกําหนดสัญลักษณ�และสีประจําศูนย�การเรียนเพ่ือให!เด็กได!สังเกต
เด็กท่ียังไม�ได!ทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนใดก็จะทราบและเข!าไปทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนนั้นให!
ครบ นอกจากนี้ การจัดวัสดุอุปกรณ�ให!เปนระบบระเบียบยังช�วยให!เด็กทําหน!าท่ีอย�างมีความ
รับผิดชอบและมีอิสรภาพด!วย 

วิธีการจัดการ เช�น ทางเข!าศูนย�การเรียนแต�ละศูนย�จะมีแผ�นป4ายบอกชื่อศูนย�การเรียน 
มีสัญลักษณ�และสีประจําศูนย�การเรียน มีไม!หนีบผ!าสีหนีบไว!แสดงจํานวนเด็กท่ีอนุญาตให!เข!าทํางานท่ี
ศูนย�การเรียนนั้นๆ ในแต�ละครั้ง ตัวอย�างเช�น ศูนย�การอ�านจะมีแผนภาพท่ีมีสัญลักษณ�หนังสือคู�กับคํา
และใช!ไม!หนีบผ!าสีฟ4าท้ังหมด เม่ือเด็กเข!าศูนย�นี้ เด็กจะหยิบไม!หนีบผ!าสีฟ4ามาหนีบท่ีเสื้อของตนเอง
และเม่ือทํางานเสร็จก็จะนําไม!หนีบผ!าสีฟ4านั้นหนีบกลับคืนไว!ท่ีเดิม หรือศูนย�ศิลปะอาจใช!สัญลักษณ�
เปนรูปภาพแปรงทาสีติดบนไม!ไอศกรีมสีเหลือง ศูนย�วิทยาศาสตร�อาจใช!สัญลักษณ�เปนรูปดอกไม!ทาสี
ติดบนไม!ไอศกรีมสีชมพู ซ่ึงสัญลักษณ�นี้จะแขวนไว!ท่ีทางเข!าของศูนย�การเรียนนั้นๆ เปนต!น 

2. สัญญาการเรียน 
สัญญาการเรียนคือ การทําข!อตกลงร�วมกันระหว�างครูกับเด็กเก่ียวกับการทํากิจกรรมใน

ศูนย�การเรียนเปนรายบุคคล ซ่ึงครอบคลุมท้ังคําแนะนําของครูและความสนใจของเด็ก การทําสัญญา
เรียนเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการส�งเสริมพฤติกรรมการทํางานของเด็กช�วยในการกําหนด
โครงสร!างสภาพแวดล!อม/การวางแผนกิจกรรมในอนาคต/การจัดโปรแกรมการเรียนตามความ
ต!องการของเด็กเปนรายบุคคล เปนการจัดระบบจราจรภายในห!องเรียน เปนการตรวจสอบควบคุม
การใช!ศูนย�การเรียน และเปนการประเมินผลการทํากิจกรรมของเด็กในแต�ละวัน สัญญาการเรียนมี
ประโยชน�สําหรับเด็กเช�นกันคือ ทําให!เด็กสามารถจัดการกับกิจกรรมในศูนย�การเรียนได!ตามความ
ต!องการและตามระดับความสามารถของตน ซ่ึงเปนตัวสะท!อนถึงตารางสอนในการทํางานของเด็ก 
ท้ังนี้เด็กอาจแบ�งช�วงเวลาท่ีทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนท่ีมุ�งเน!นการเลือกด!วยตนเอง หรือมุ�งเน!นการ
ทํากิจกรรมอิสระท่ีวางแผนโดยครู หรือท้ังสองลักษณะควบคู�กันไป เพ่ือฝ[กความรับผิดชอบต�อการ
ทํางานของเด็กในแต�ละวัน นอกจากนี้ ผู!ปกครองยังได!รับประโยชน�จากการใช!สัญญาการเรียนคือ ทํา
ให!สามารถติดตามความก!าวหน!าในการทํากิจกรรมประจําวันของเด็กไปพร!อมๆ กับครู เช�น การใช!
เปนใบรายงานผลและให!เด็กนํากลับบ!านในแต�ละวัน เปนต!น 

3. การกําหนดจํานวนเด็ก 
จํานวนของเด็กท่ีจะเข!าไปทํากิจกรรมในแต�ละศูนย�การเรียนข้ึนอยู�กับการวางแผนและ

ตัดสินใจของครู โดยต!องพิจารณาให!สอดคล!องกับวัตถุประสงค�ในศูนย�การเรียนนั้นๆ บางครั้งถ!า
ต!องการให!เด็กมีเวลาคิดสะท!อนความคิดของตนเองอาจให!เด็กใช!เวลาทํากิจกรรมเพียงลําพังคนเดียว
หรือ 2 คน ถ!าต!องการให!เด็กได!มีปฏิสัมพันธ�และร�วมมือกันทํางานกับผู!อ่ืนอาจต!องการให!เด็กทํา
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กิจกรรมในศูนย�การเรียน 4-5 คน ก็ได!เม่ือกําหนดจํานวนเด็กในศูนย�การเรียนแล!ว จะต!องดําเนินการ
จัดสื่อต�อไปให!รู!ว�า ศูนย�การเรียนนั้นต!องการเด็กเข!าไปทํากิจกรรมก่ีคน มีตัวอย�างวิธีการต�างๆ ท่ี
สามารถนํามาพิจารณาประกอบการปฏิบัติได!ดังนี้ 

(1) การจัดเก!าอ้ีสําหรับนั่งทํากิจกรรมเท�าจํานวนเด็กท่ีกําหนดในแต�ละศูนย�การเรียน 
เช�น ศูนย�ภาษาต!องการให!เด็กทํากิจกรรม 6 คน การจัดเก!าอ้ีไว!ในศูนย�การเรียนก็ควรมีจํานวน 6 ตัว 

(2) การทําสัญลักษณ�แสดงจํานวนเด็กท่ีให!ทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนในแต�ละช�วงเวลา
ท่ีกําหนด 

(3) การใช!ป4ายสัญลักษณ�ประจําศูนย�การเรียนแขวนไว! มีตะกร!าใส�ไม!หนีบวางเอาไว!ตาม
จํานวนเด็กท่ีอนุญาตให!เข!าไปทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนนั้น เม่ือเด็กเข!าไปทํางาน ก็ใช!ไม!หนีบหนีบ
ไว!ท่ีป4าย ถ!าไม!หนีบหมด คนอ่ืนก็เข!ามาทํากิจกรรมไม�ได! 

(4) การทําห�วงให!แขวนป4ายชื่อเด็กไว!ตรงป4ายสัญลักษณ�ประจําศูนย�การเรียน เม่ือห�วงมี
ป4ายชื่อเต็ม คนอ่ืนก็เข!าไปทํากิจกรรมไม�ได! 

4. การจัดตารางเวลา 
การจัดตารางเวลาในการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนต!องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก 

เด็กเล็กอาจจะต!องการเวลามากกว�าในการเลือกทํากิจกรรมอะไรสักอย�าง ตัวอย�างตารางเวลาสําหรับ
การทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนของเด็กอายุ 3-4 ปi และ 5-6 ปi อาจควรใช!เวลาประมาณ 45 นาที 
ส�วนเด็กประถมศึกษาตอนต!นอาจใช!เวลาประมาณ 30 นาที 

การใช!เวลาในการจัดประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนแบ�งเปน 3 ส�วน ดังนี้ 
ช#วงแรก หมายถึง การพบกันท้ังกลุ�มใหญ� หรือเรียกว�า กิจกรรมรวม/กิจกรรมวงกลม 

ช�วงเวลานี้ครูและเด็กท้ังห!องได!ร�วมพูดคุย สนทนาและเรียนรู!สิ่งใหม�ๆ ร�วมกัน วางแผนการทํา
กิจกรรม ในศูนย�การเรียนร�วมกัน แนะนํากิจกรรมใหม� ทบทวนคําสั่งและข!อตกลงในการทํากิจกรรม
ต�างๆ เตือนเด็กให!ต้ังใจทํากิจกรรม ตอบข!อสงสัยและคําถามท่ีเก่ียวข!องกับกิจกรรม ช�วงนี้ใช!เวลา
ประมาณ 15-20 นาที 

ช#วงท่ีสอง หมายถึง ช�วงเวลาการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียน เวลาจะมากน!อยข้ึนอยู�กับ
อายุของเด็กและความยากง�ายของกิจกรรม ช�วงต!นๆ ปi อาจจะใช!เวลา 10-15 นาที ในแต�ละศูนย�แล!ว
ค�อยๆ เพ่ิมเวลาไปได!ตลอดท้ังปi การจัดระบบให!เด็กเข!าไปทํางานในศูนย�การเรียน Holliman (1996) 
เสนอวิธีการไว! 2 วิธี ดังนี้ 

(1) ระบบการหมุนเวียน ระบบนี้อาจจะต!องมีการกําหนดเลาสําหรับการทํากิจกรรมใน
แต�ละศูนย�การเรียนให!ชัดเจน เม่ือเด็กทํากิจกรรมตามเวลาท่ีกําหนดเสร็จ ก็จะต!องย!ายจากศูนย�การ
เรียนหนึ่งไปอีกศูนย�การเรียนหนึ่ง 

(2) ระบบการเลือกด!วยตนเอง ระบบนี้เด็กจะมีสัญญาการเรียน หรือแผนงานเปนสิ่งท่ี
นําทางให!เด็กรับผิดชอบทํากิจกรรมได!อย�างเปนระบบ เด็กจะเลือกทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนด!วย
ตนเองและบันทึกการทํากิจกรรมนั้นลงไปในสัญญาการเรียนของตน หรือมีแผนงานว�า ตนได!เข!าไปทํา
กิจกรรมในศูนย�การเรียนใดไปบ!างแล!ว 

การพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดเด็กเข!าศูนย�การเรียนอย�างไรข้ึนอยู�กับว�าระบบใด
จะทําให!ผู!ใช!มีความสบายใจและทําได!สะดวก แต�ถ!าเปนการเริ่มต!นกับเด็กท่ียังเล็กอาจจะดี ถ!าเริ่มด!วย
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ระบบการหมุนเวียน เพราะเปนระบบท่ีมีโครงสร!างการทํางานท่ีชัดเจนมากกว�า เม่ือเด็กได!พัฒนาการ
ทํากิจกรรมได!อย�างอิสระด!วยตนเองแล!วจึงค�อยเปลี่ยนมาใช!ระบบการเลือกด!วยตนเอง อย�างไรก็ตาม 
อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได!ในแต�ละปi วิธีการท่ีเหมาะกับห!องหนึ่งอาจจะไม�เหมาะกับอีกห!องหนึ่งก็
ได! 

ช#วงท่ีสาม หมายถึง ช�วงเวลาของการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู!กับเด็กท้ังชั้นอาจมี
การพูดคุยถึงกระบวนการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียน ผลงานท่ีทําในศูนย�การเรียน เช�น เล�าถึงการ
ทดลองและผลการทดลองในศูนย�วิทยาศาสตร� นําเสนอภาพท่ีวาดหรืองานประดิษฐ�ท่ีทําจากศูนย�
ศิลปะต�อหน!าเพ่ือนๆ เปนต!น ช�วงเวลานี้เปนช�วงเวลาท่ีจะได!ประเมินผลการจัดศูนย�การเรียนว�า
กิจกรรมท่ีจัดให!แก�เด็กในแต�ละศูนย�มีความยาก-ง�ายเพียงใด เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม� และเด็ก
ให!ความสนใจในกิจกรรมใดมาก-น!อยกว�ากัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�สําหรับครูในการวางแผนหรือ
ออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให!แก�เด็กต�อไป 

เม่ือเด็กได!ทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนเสร็จแล!ว หรืออาจเปนช�วงเวลาก�อนเข!าสู�ช�วงท่ี
สามหรือหลังช�วงท่ีสาม แล!วแต�สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนในแต�ละครั้ง ครูอาจมีสัญญาณให!เด็กทราบถึง
เวลาในการเริ่มเก็บวัสดุอุปกรณ�และการทําความสะอาด ท้ังนี้ควรให!สัญญาณเพ่ือให!เด็กได!เตรียมตัว
ก�อนลงมือปฏิบัติ สัญญาณอาจจะเปนการใช!เสียงเพลง การปรบมือ หรือปAดไฟชั่วคราวในห!องก็ได! ใน
การนี้ ครูควรจะกระตุ!นเด็กทุกคนให!ช�วยกันจัดเก็บเช็ดล!าง ถึงแม!ว�าจะไม�ใช�สิ่งท่ีตนเองทําท้ิงไว!ก็ตาม 
เพ่ือเปนการสร!างวินัยและฝ[กความรับผิดชอบ ท่ีสําคัญคือ ครูเองก็ต!องทําตัวเปนแบบอย�างในการ
จัดเก็บเช็ดล!างเช�นกัน และยังต!องคอยดูแลช�วยเหลือให!คําแนะนําต�างๆ เพ่ือให!การดําเนินงานเปนไป
ด!วยความราบรื่นอีกด!วย 
 
บทบาทครู 
 การจัดประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนทําให!ครูมีบทบาทในการสอนเปลี่ยนไปจากเดิม
บทบาทหลักของครูท่ีจัดประสบการณ�แบบศูนย�การเรียนมีดังนี้ 

1. การเปนผู!เตรียมการ 
ครูต!องเตรียมการให!พร!อมโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาถึงลักษณะ วิธีการจัด 

ตลอดจนวิธีการใช!ศูนย�การเรียนอย�างละเอียดให!เข!าใจลึกซ้ึงทุกแง�มุมและทุกข้ันตอน การรู!เห็นเพียง
ผิวเผินและไม�ลึกซ้ึงแล!วนําไปจัด มักจะไม�ประสบผลสําเร็จ จนสุดท!ายต!องล!มเลิกไป เพราะศูนย�การ
เรียนแบบนี้มีลักษณะการจัดท่ีมีเหตุผลประกอบและมีวิธีใช!ท่ีละเอียดซับซ!อนทุกข้ันตอน ซ่ึงแต�ละ
ข้ันตอนสามารถช�วยส�งเสริมเด็กให!เกิดการเรียนรู!และเพ่ิมพูนประสบการณ�ได!ท้ังสิ้น 

นอกจากนี้ ครูยังต!องเตรียมการในเรื่องการจัดห!องเรียน การออกแบบกิจกรรม การคัด
สรรวัสดุอุปกรณ� และแหล�งสืบค!นข!อมูลเพ่ือประกอบการเรียนรู! ก�อนท่ีจะให!เด็กได!ทํากิจกรรมศูนย�
การเรียน ท้ังนี้ต!องคํานึงถึงสภาพการณ�ต�างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต�ละวันด!วย เช�น ฝนตก ประเพณี
หรือวันสําคัญต�างๆ เปนต!น 

2. การเปนผู!ประสานงาน 
ความก!าวหน!าของการเรียนรู!จําเปนต!องได!รับความร�วมมือจากทุกๆ ฝkายท่ีเก่ียวข!องกับ

เด็ก เพราะครูคนเดียวไม�สามารถดําเนินการต�างๆ ได!เพียงลําพัง ครูจึงต!องทําหน!าท่ีในการ
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ประสานงานท่ีดีโดยเฉพาะกับผู!บริหารและผู!ปกครอง เพ่ือให!ได!รับการสนับสนุนอย�างเต็มท่ีและ
ราบรื่นในการจัดศูนย�การเรียนท่ีประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�การเรียนรู! 

การท่ีผู!บริหารสามารถสนับสนุนครูได!อย�างดีนั้น จําเปนต!องมีความเข!าใจ เห็นคุณค�าเห็น
ความสําคัญ และมีเจตคติท่ีดีต�อการจัดศูนย�การเรียนด!วย ครูจึงต!องหาวิธีการต�างๆ ท่ีจะสร!างสิ่ง
เหล�านี้ เช�น การหาเอกสาร/ตํารา มานําเสนอผู!บริหาร การไปทัศนศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ี
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย�การเรียน การฟ/งบรรยาย เปนต!น 

เม่ือผู!เก่ียวข!องทุกฝkายมีความเข!าใจตรงกัน ข้ันต�อไปคือ การจัดหาครุภัณฑ�ท่ีจําเปนต!อง
ใช! ซ่ึงสามารถดําเนินการได! 2 วิธี ดังนี้ 

(1) การเลือกซ้ือหรือสั่งทําข้ึนใหม� เพ่ือให!ได!สัดส�วนท่ีถูกต!องตามมาตรฐาน 
(2) การดัดแปลงหรือต�อเติมจากวัสดุครุภัณฑ�ท่ีมีอยู�แล!ว หรือจัดหาได!จากท!องถ่ิน หรือ

จัดซ้ือวัสดุมาทําเอง เพ่ือให!ได!ลักษณะตามความต!องการหรือใกล!เคียงกับเกณฑ�มาตรฐาน นับว�าเปน
วิธีการท่ีประหยัดวิธีหนึ่ง 

3. การเปนผู!สังเกต 
ในช�วงเวลาท่ีกิจกรรมศูนย�การเรียนดําเนินอยู� ครูจะเปนผู!เฝ4ามองเด็ก สังเกตการณ�

ทํางานร�วมกันของเด็ก จดบันทึกการใช!ภาษาท่ีเด็กใช!ทําการประเมินการใช!ทักษะบางอย�างของเด็ก
อย�างเฉพาะเจาะจง หรือส�งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็กเปนรายบุคคล การบันทึกข!อมูล
เหล�านี้ก็เพ่ือใช!ในแฟ4มสะสมข!อมูลหรือใช!เปนข!อมูลเพ่ือดูพัฒนาการในด!านต�างๆ ของเด็กเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ข!อมูลเหล�านั้นยังสามารถใช!ในการวางแผนและออกแบบศูนย�การเรียนใหม�ๆ ในครั้งต�อๆ ไป 
เพ่ือให!ได!กิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาเด็กได!เหมาะสมยิ่งข้ึน 

4. การเปนผู!กํากับการเรียนรู!และอํานวยความสะดวก 
ขณะท่ีผู!เรียนทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนด!วยการลงมือจัดกระทําวัสดุอุปกรณ�ท่ีครู

กําหนดและจัดเตรียมด!วยตนเอง ครูจึงต!องศึกษาถึงลักษณะการจัดศูนย�การเรียน ตลอดจนวิธีการใช!
ศูนย�การเรียนอย�างละเอียดทุกข้ันตอน เพ่ือป4องกันเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนอย�างไม�คาดคิด และยังเปนการ
นําข!อมูลท่ีได!นั้นไปใช!ออกแบบกิจกรรมในศูนย�การเรียนท่ีส�งเสริมการพัฒนาการเรียนรู!ของเด็กต�อไป 

5. การเปนแหล�งความรู! 
ขณะท่ีครูเดินดูเด็กทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนไปรอบๆ ห!อง เท�ากับว�าครูเปนแหล�งความรู!

สําหรับเด็กท่ีต!องการความช�วยเหลือ ในบทบาทนี้ ครูเปนผู!ฟ/งและผู!ถามคําถามท่ีดี เพ่ือช�วยเด็กใน
การพัฒนาทักษะการแก!ป/ญหา ถ!าเด็กคนไหนมีความยากลําบากในการเรียนรู! ครูก็สามารถเข!าไปร�วม
เล�นหรือทํากิจกรรมนั้นๆ ร�วมกับเด็กได!ในช�วงเวลาสั้นๆ ท้ังนี้เพ่ือการเปนแบบอย�างแก�เด็กนั่นเอง การ
เข!าไปร�วมเล�นเช�นนี้ทําให!เด็กรู!สึกถึงความอบอุ�น ความเปนมิตร และช�วยสนับสนุนให!เด็กได!มีความ
มุ�งม่ันในการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนมากยิ่งข้ึน สิ่งสําคัญท่ีควรระมัดระวังคือ การเข!าไปมีอิทธิพล
หรือควบคุมความคิดหรือการทํากิจกรรมของเด็ก แต�ครูควรจะทําในลักษณะท่ีตนเปนเพียงสมาชิก
ของกลุ�มเท�านั้น นอกจากนี้ครูยังทําหน!าท่ีเปนผู!เชี่ยวชาญในการให!ความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับกิจกรรม
ต�างๆ ท่ีทําด!วย 
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6. การเปนผู!จัดเตรียมสภาพแวดล!อม 
ครูเปนผู!จัดเตรียมสภาพแวดล!อมซ่ึงรวมถึงสื่อและวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ท่ีบรรจุอยู�ในศูนย�

การเรียน เนื่องจากกิจกรรมในศูนย�การเรียนมีลักษณะท่ีเน!นการลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ�ภายใต!
สภาพแวดล!อมและบรรยากาศท่ีคุ!นเคยและเปนมิตร ความหลากหลายในการเลือกใช!วัสดุอุปกรณ�ใน
การทํากิจกรรมศูนย�การเรียนช�วยส�งเสริมให!เด็กสามารถเรียนรู!สิ่งต�างๆ ได!อย�างเข!าใจ และมี
ประสบการณ�ท่ีหลากหลายเช�นกัน ประเภทของสื่อการเรียนรู!เพ่ือพัฒนาเด็กวัยอนุบาลท่ีควรมุ�งเน!น
คือ สื่อและวัสดุอุปกรณ�จากธรรมชาติ 

7. การเปนผู!ประเมิน 
ครูควรประเมินศูนย�การเรียนในด!านต�างๆ เหล�านี้ตลอดเวลา ได!แก� ความปลอดภัยใน

การทํากิจกรรม การคาดเดากิจกรรม พ้ืนท่ีในการทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุ�มย�อม การ
จัดเตรียมโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด!าน ความต!องการศูนย�การเรียนหรือสิ่งใหม�ๆ ท่ีเด็กสนใจ 
ความเพียงพอของโอกาสในการรู!หนังสือ ความท!าทายการเรียนรู!ในด!านต�างๆ ของเด็ก การมีโอกาสใน
การใช!ศูนย�การเรียนอย�างท่ัวถึงของเด็ก เปนต!น การสังเกตในช�วงเวลาการทํากิจกรรมในศูนย�การ
เรียนสามารถนําไปสู�การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนศูนย�การเรียนท่ีเหมาะสมกับความต!องการของเด็ก
ยิ่งข้ึน 
 
 
บทท่ี 4 การจัดการเรียนการสอนแบบศูนย�การเรียน 
 
การใช�ศูนย�การเรียน 
 ช�วงเวลาท่ียากลําบากในการจัดศูนย�การเรียนของครูคือ ช�วง 1 ปi แรกของการสะสม
ประสบการณ�ศูนย�การเรียน เพราะต!องใช!เวลาอย�างมากกับการกําหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความ
สนใจและระดับความสามารถของเด็ก การรวบรวมวัสดุอุปกรณ�ในการเรียนรู! และการออกแบบศูนย�
การเรียนลักษณะต�างๆ นี่คือเหตุผลสําคัญสําหรับครูมือใหม�ท่ีจะเรียนรู!ถึงการเริ่มต!นจัดศูนย�การเรียน
และการค�อยๆ เพ่ิมจํานวนศูนย�การเรียนใหม�ๆ เข!ามาในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้สิ่งท่ีควรคํานึง
เปนสําคัญคือ การจัดศูนย�การเรียนท่ีดีเพียงไม�ก่ีศูนย�ย�อมดีกว�าการจัดศูนย�การเรียนจํานวนมากมาย 
แต�ขาดความหมายในการเรียนรู!สําหรับเด็ก 
 ศูนย�การเรียนถูกออกแบบมาเพ่ือเปAดโอกาสในการเรียนรู!ให!แก�เด็ก ศูนย�การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงต!องการวางแผนท่ีดี การวางแผนในศูนย�การเรียนจําเปนต!องพิจารณาป/จจัยท่ีสัมพันธ�
กันหลายอย�างประกอบกันไป เช�น เป4าหมายการเรียนรู! วัตถุประสงค�การเรียนรู! และการประเมินผล
การเรียนรู! นอกจากนี้ ศูนย�การเรียนยังต!องสะท!อนให!เห็นถึงการพัฒนาป/ญญาด!านต�างๆ อย�าง
เหมาะสมตามวัย โอกาสในการเลือกทํากิจกรรมท่ีมีความยากง�ายหลายระดับ การบูรณาการความรู! 
การลงมือจัดกระทํากับวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ความสนุกและความท!าทายในการเรียนรู! เปนต!น 
 หัวใจสําคัญของการวางแผนคือ การกําหนดวัตถุประสงค�การเรียนรู!ท่ีชัดเจนในแต�ละศูนย�การ
เรียน ซ่ึงเปรียบเสมือนเส!นทางสําคัญสู�ความสําเร็จทางการศึกษา ถ!าศูนย�การเรียนปราศจาก
วัตถุประสงค�การเรียนรู!ท่ีชัดเจน อาจทําให!ครูไม�สามารถนําพาเด็กไปถึงเป4าหมายปลายทางท่ีต้ังไว!ได! 
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นอกจากนี้ ยังทําให!ครูขาดความคาดหวังในการเรียนรู!ของเด็ก ทําให!ผู!ปกครองไม�อาจสามารถ
ช�วยเหลือบุตรหลานของตนในการพัฒนาทางการศึกษาได!ทันท�วงที ซ่ึงล!วนแต�เปนการเสียเวลาในการ
เรียนรู!ของเด็กท้ังสิ้น ดังนั้น การวางแผนจึงต!องทําอย�างระมัดระวัง คิดอย�างละเอียดรอบคอบ และ
ต!องแน�ใจว�า ตนเข!าใจในเป4าหมายของตนเองชัดเจนก�อนท่ีจะวางเป4าหมายสําหรับเด็ก วิธีการท่ีมี
ประสิทธิผลวิธีการหนึ่งคือ การให!เด็กได!มีส�วนในการวางแผนการทํากิจกรรมในช�วงเวลาของศูนย�การ
เรียน ท้ังนี้ นับว�าเปนการเลือกอย�างมีความหมายและส�งเสริมการรู!จักควบคุมตนเองของเด็ก อย�างไร
ก็ตาม แม!ว�าวัตถุประสงค�การเรียนรู!ในศูนย�การเรียนจะเปนตัวกําหนดของเขตของการวางแผน แต�
ควรระลึกไว!เสมอว�า วัตถุประสงค�การเรียนรู!เหล�านี้มีส�วนส�งเสริมการเรียนรู!ในศูนย�การเรียนเพียง
เล็กน!อยเท�านั้น แต�จะสะท!อนให!เห็นถึงความคิด การตัดสินใจ และการลงมือกระทํา อันนําไปสู�การ
เรียนรู! ซ่ึงเกิดข้ึนพร!อมๆ กันกับการท่ีเด็กได!เลือกและควบคุมทิศทางการเล�นของตนเอง ศูนย�การ
เรียนจึงเปนเสมือนแหล�งท่ีเตรียมเด็กให!สร!างการเรียนรู!ด!วยตนเองและเติบโตไปในทิศทางท่ีตนสนใจ 
 คําถามท่ีใช!เปนแนวทางในการพิจารณาวางแผนการจัดศูนย�การเรียนท่ีดีมีดังนี้ 

(1) เป4าหมายและวัตถุประสงค�การเรียนรู!ในศูนย�การเรียน 
(2) การดําเนินการเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค� 
(3) การใช!งานของศูนย�การเรียน เช�น เพ่ือเสริมการเรียนรู! เพ่ืออิสระในการเลือกเรียนรู! หรือ

เพ่ือเปนส�วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาท้ังหมด 
(4) ความท!าทายในการเรียนรู!ของเด็ก เช�น กิจกรรมในศูนย�การเรียนไม�ยากหรือง�ายเกินไป 
(5) การบูรณาการความรู!และทักษะ 
(6) ลักษณะเฉพาะของศูนย�การเรียน เช�น ศูนย�ท่ีต!องการความสงบ ศูนย�ท่ีต!องการการเคลื่อนไหว 
(7) การจัดตารางเวลาสําหรับศูนย�การเรียน 
(8) จํานวนของศูนย�การเรียน 
(9) การออกแบบพ้ืนท่ีและขอบเขตของศูนย�การเรียน 
(10) ระบบการจัดวางวัสดุอุปกรณ�ในศูนย�การเรียน เช�น ความสะดวกในการหยิบใช! ความปลอดภัย 

ความหลากหลาย 
(11) ระยะเวลาในการทําศูนย�การเรียน 
(12) ความหลากหลายของกิจกรรม 
(13) โอกาสในการเลือกเข!าศูนย�การเรียน 
(14) การหมุนเวียนในการทําศูนย�การเรียน 
(15) การกําหนดเวลาสิ้นสุดในการทําศูนย�การเรียน 
(16) ความคาดหวังของครูต�อเด็กในช�วงเวลาท่ีทําศูนย�การเรียน 
(17) การทํางานร�วมกันกับผู!อ่ืน 
(18) บทบาทครูกับเด็ก 
(19) การนําเสนอผลงานเด็ก 
(20) การทําความสะอาดหลังเสร็จสิ้นศูนย�การเรียน 
(21) การประเมินผลการเรียน 
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ข�อปฏิบัติในการเข�าศูนย�การเรียนมีดังนี้ 
1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมศูนย�การเรียน 

เด็กต!องการเวลาอย�างจริงจังในการทํากิจกรรมศูนย�การเรียน การมีโอกาสได!ปฏิสัมพันธ�
กับศูนย�การเรียนศูนย�ใดศูนย�หนึ่งอย�างแท!จริงย�อมเปนสิ่งท่ีพึงประสงค�มากกว�าการได!ไปแวะเวียนทํา
กิจกรรมในศูนย�การเรียนหลายๆ ศูนย�อย�างฉาบฉวย ระยะเวลาในการทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนท่ี
เหมาะสมสําหรับเด็กควรครอบคลุมถึงการเลือกวัสดุอุปกรณ� การกําหนดบทบาท การสนทนาถึง
กิจกรรม และการลงมือเล�นของเด็ก เพราะอย�างน!อยท่ีสุดต!องใช!เวลาประมาณ 30 นาที กว�าการเล�น
จะเกิดข้ึน โดยปกติแล!ว การจัดเวลาในการเข!าศูนย�การเรียนแต�ละครั้งจะประมาณ 45 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง ซ่ึงยิ่งช�วยส�งเสริมการมีปฏิสัมพันธ�ในการเล�นของเด็กท่ีดีข้ึน 

สําหรับครูท่ีเพ่ิงเริ่มทดลองจัดศูนย�การเรียน (ระยะเริ่มต!น) อาจใช!เวลาประมาณ 30 
นาทีต�อวันในการทํากิจกรรมศูนย�การเรียน หรืออาจใช!ศูนย�การเรียนในลักษณะท่ีเปนกิจกรรมเสริม
สําหรับเด็กภายหลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหลักท่ีกําหนด (กิจกรรมวงกลม) แต�เม่ือครูมี
ประสบการณ�และเข!าใจธรรมชาติของศูนย�การเรียนมากข้ึน ครูจะสามารถนําศูนย�การเรียนมาใช!เพ่ือ
บูรณาการกับการจัดประสบการณ�การเรียนรู!ประจําวันสําหรับเด็กได! 

2. ข้ันตอนการเข!าศูนย�การเรียน 
2.1 อธิบายหรือแนะนําการใช!ศูนย�การเรียน และข!อตกลง 

ถ!าเด็กไม�เคยใช!ศูนย�การเรียนมาก�อน ไม�ว�าเด็กจะอายุเท�าไรก็จําเปนต!องเรียนรู!ถึง
การทํางานของการจัดประสบการณ�แบบนี้ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู!คือ การอธิบายว�า เด็ก
สามารถเล�นอะไรได!บ!างและเล�นสิ่งเหล�านั้นอย�างไร ข้ันตอนนี้ต!องทําทุกครั้ง โดยเฉพาะครั้งแรกๆ 
ต!องอธิบายทุกกิจกรรม ครั้งต�อๆ ไป เม่ือเด็กเริ่มคุ!นเคยอาจอธิบายเฉพาะกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมเข!ามา
ใหม�เท�านั้น 

นอกจากนี้ ครูยังต!องแนะนําการใช!วัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ในศูนย�การเรียน รวมท้ังสร!าง
ข!อตกลงหลักเก่ียวกับการทํากิจกรรมศูนย�การเรียนนั้นอย�างสั้นๆ ให!กับเด็กท้ังห!องได!รับทราบ เช�น 
การเก็บของให!เปนระเบียบ การเล�นควรแบ�งป/นกัน การกําหนดจํานวนผู!ท่ีจะเข!าเล�นในแต�ละกิจกรรม 
เปนต!น ท้ังนี้ เพ่ือฝ[กเด็กในเรื่องสิทธิหน!าท่ีและความรับผิดชอบต�อตนเอง ต�อเพ่ือน และต�อสังคม
เล็กๆ ในห!องเรียน อันเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนในสังคมใหญ�เม่ือเด็กเติบโตข้ึนต�อไป การคุ!นเคยกับ
การเล�นกิจกรรมต�างๆ ของเด็กจะเปนสัญญาณบ�งบอกแก�ครูว�า ควรเพ่ิมข!อตกลงกับเด็กทีละน!อยๆ ได!
แล!ว 

ขณะท่ีสร!างข!อตกลงร�วมกันกับเด็ก ยังช�วยให!เด็กได!มีโอกาสสํารวจอย�างคร�าวๆ 
ก�อนลงมือทํากิจกรรม เข!าใจถึงลักษณะศูนย�การเรียน และเตรียมความคิดตนเองเก่ียวกับการทํา
กิจกรรมในศูนย�การเรียนล�วงหน!า ส�วนการรวบรวมสิ่งของบางอย�างในแต�ละศูนย�การเรียนมาอยู�
ในช�วงกิจกรรมวงกลม และให!เด็กสนุกกับการทายว�า วัสดุอุปกรณ�นั้นมาจากศูนย�การเรียนใดก็เปนอีก
เทคนิคหนึ่งในการเพ่ิมความเข!าใจให!กับเด็กเก่ียวกับศูนย�การเรียนมากข้ึน 

2.2 วางแผนเพ่ือจัดสรรเด็กเข!าศูนย�การเรียน 
การเลือกทํากิจกรรมในศูนย�แต�ละศูนย�การเรียนของเด็กข้ึนอยู�กับการวางแผน

ล�วงหน!าของเด็กเอง หรือการวางแผนแบบร�วมมือกันระหว�างเด็กกับครูก็ได! เม่ือเด็กเริ่มเรียนรู!ถึงการ
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เลือกศูนย�การเรียน จดบันทึกการเลือกของตนเอง และย!ายจากศูนย�การเรียนหนึ่งไปยังอีกศูนย�การ
เรียนหนึ่งท่ีเหมาะสมได! เปนสัญญาณท่ีแสดงให!เห็นถึงความเข!าใจในการเลือกศูนย�การเรียนใหม�เม่ือ
ทําศูนย�หนึ่งเสร็จสิ้นแล!ว สําหรับเด็กท่ีขาดประสบการณ�ในการเลือกอาจมีความยากลําบากใน
กระบวนการตัดสินใจ ครูสามารถช�วยเหลือเด็กเหล�านี้ได!โดยการจํากัดตัวเลือกให!จนกว�าเด็กจะรู!สึก
ม่ันใจในทางเลือกหลากหลายท่ีมีให!นั้น เม่ือเด็กยิ่งมีประสบการณ�ในการเลือกทางเลือกก็ยิ่งควรเพ่ิม
ปริมาณให!มากข้ึนตาม 

ระยะเวลาในการทํางานในแต�ละศูนย�การเรียน ควรสอดคล!องกับความต!องการและ
ความสนใจของเด็ก ยิ่งเด็กมีโอกาสได!เลือกศูนย�การเรียนด!วยตนเอง ความมุ�งม่ันในการเล�นตามความ
สนใจก็ยิ่งขยายข้ึน สมาธิในการทํางานก็ยิ่งยาวนานข้ึน แต�ละวันเด็กจึงควรมีโอกาสได!เลือกศูนย�การ
เรียนท่ีจะทํากิจกรรมด!วยตนเอง อย�างไรก็ตาม ครูสามารถใช!วิธีจัดการท่ีหลากหลายในการเลือกศูนย�
การเรียนของเด็กได! นอกจากนี้ การจัดสภาพพ้ืนท่ีทางกายภาพภายในศูนย�การเรียนสามารถใช!เปนตัว
ควบคุมจํานวนของเด็กในศูนย�นั้นๆ ได!เช�นกัน การมีกระดานขาหยั่ง 2 อัน และเก!าอ้ีล!อมโต?ะอีก 4 ตัว 
ในศูนย�ศิลปะช�วยสื่อสารแก�เด็กว�า ศูนย�นี้สามารถทํางานได! 6 คน บางครั้งบอร�ดสําหรับวางแผนงานก็
สามารถช�วยให!เด็กเข!าใจถึงระบบการเลือกศูนย�การเรียนและยังสามารถระบุได!ถึงทิศทางในการเลือก
ศูนย�การเรียนอ่ืนต�อไปได!ด!วย ดังนั้น เพ่ือให!ง�ายต�อความเข!าใจของเด็ก บอร�ดสําหรับวางแผนงานจึง
ควรมีเครื่องหมาย ภาพ หรือคําง�ายๆ ท่ีนําเสนอศูนย�การเรียนท่ีว�างในแต�ละวัน ครูสามารถใช!บอร�ด
สําหรับวางแผนงานในช�วงของกิจกรรมวงกลม เพ่ือช�วยให!เด็กเห็นว�าศูนย�การเรียนศูนย�ไหนท่ีว�างบ!าง 
องค�ประกอบในบอร�ดสําหรับวางแผนงานนั้นควรระบุถึงศูนย�เสริมใดบ!างท่ีว�าง ศูนย�หลักใดบ!างท่ีเพ่ิม
ใหม� และถ!าศูนย�การเรียนใดปAดก็ให!แสดงสัญลักษณ�ท่ีชัดเจนให!เด็กได!รู!ด!วย 

บอร�ดสําหรับวางแผนงานอาจจะมีตะขอเท�าจํานวนพ้ืนท่ีท่ีว�างในศูนย�การเรียนนั้น 
เด็กจะนําชื่อของตนมาวางท่ีบอร�ดสําหรับวางแผนงานเพ่ือแสดงถึงการเลือกศูนย�การเรียนท่ีตนสนใจ 
บอร�ดสําหรับวางแผนงานลักษณะนี้เปรียบเสมือนหลักฐานท่ีชัดเจนท่ีแสดงให!เห็นถึงการเลือกเข!าศูนย�
การเรียนของเด็กเช�นเดียวกับการมีพ้ืนท่ีว�างในศูนย� เม่ือเด็กออกจากศูนย�ก็จะเอาชื่อตัวเองไปด!วยจึง
ทําให!เกิดท่ีว�าง บอร�ดสําหรับวางแผนงานนี้ควรจัดวางไว!ก�อนเข!าศูนย� การทําเช�นนี้จะช�วยลดความ
วุ�นวายของการจราจรในห!องและยังเปนตัวนําทางให!เด็กรู!ว�าศูนย�การเรียนไหนควรจะตัดสินใจเลือก
ต�อไป อย�างไรก็ตาม ระบบไหนดีท่ีสุดหรือมีประสิทธิภาพ ย�อมข้ึนอยู�กับว�าเทคนิคไหนเปนท่ีถนัดของ
ครูและใช!ได!ผลกับเด็กในห!องของตน เทคนิคท่ีเลือกสรรนั้นควรใช!งานอย�างสมํ่าเสมอและเปนท่ีเข!าใจ
ของเด็กในการปฏิบัติตามข้ันตอน เด็กเรียนรู!การใช!ศูนย�การเรียนได!เร็ว ถ!าได!รับการอธิบายและการ
สาธิตวิธีใช!ตั้งแต�เริ่มแรก 

ตัวอย�างวิธีการจัดระบบการเลือกศูนย�การเรียน ได!แก� ครูกําหนดเด็กในการเข!าศูนย�
การเรียนด!วยตนเอง ครูใช!สื่อลักษณะต�างๆ ในการแบ�งกลุ�มเด็กเพ่ือเลือกศูนย�การเรียน เช�น กระปZอง
วางแผน กระดานวางแผน กงล!อวางแผน เปนต!น หรือเด็กเลือกศูนย�การเรียนท่ีตนสนใจอย�างอิสระ 

2.3 ทํากิจกรรมท่ีออกแบบไว!ในศูนย�การเรียน 
ให!โอกาสเด็กเลือกเล�นกิจกรรมตามสบาย ตามสะดวก และตามใจชอบ โดยครูค�อย

แนะนําให!ความช�วยเหลือตามความต!องการของเด็ก เทคนิคในการปล�อยให!เด็กเข!าศูนย�การเรียนควร
คํานึงถึงการให!โอกาสแก�เด็กทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน 
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2.4 ร�วมกันกับเด็กสรุปกิจกรรมศูนย�การเรียน ป/ญหา และการแก!ไข 
3. การเวียนศูนย�การเรียน 

ครูบางคนคิดว�า การท่ีเด็กได!รับประสบการณ�ในการทํากิจกรรมทุกศูนย�การเรียนเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับเด็ก แต�ไม�ว�าระบบบริหารจัดการในการเลือกศูนย�การเรียนจะเปนอย�างไร สิ่งท่ีต!อง
คํานึงถึงในแต�ละวันก็คือ โอกาสของเด็กในการเลือกทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนท่ีตนสนใจ ซ่ึงนับว�า
เปนโอกาสท่ีดีเยี่ยมในการพัฒนาความเปนป/จเจกบุคคลท่ีสําคัญ อย�างไรก็ตามพบว�า ครูส�วนใหญ�ใช!
ศูนย�การเรียนเปนเครื่องมือในการจัดสรรโอกาสให!เด็กได!ทํางานร�วมกับเพ่ือนท่ีตนคุ!นเคย การจัดกลุ�ม
เด็กลักษณะนี้อาจก�อให!เกิดข!อจํากัดได!โดยไม�รู!ตัว โดยเฉพาะโอกาสในการฝ[กฝนการมีปฏิสัมพันธ�ทาง
สังคมและการพัฒนาความก!าวในการบริหารจัดการของเด็ก การเลือกศูนย�การเรียนจึงต!องใช!วิธีการ
หลายๆ วิธีสลับกันไป เช�น จัดกลุ�มตามความสนใจ ความสามารถความต!องการ และรูปแบบการ
เรียนรู!ของเด็ก สรุปแล!ว เด็กควรได!หมุนเวียนการใช!ศูนย�การเรียนท้ังกับเพ่ือนสนิทกลุ�มเดียวกันและ
กับเพ่ือนต�างกลุ�มบ!าง 

4. การทําความสะอาด 
การทําความสะอาดเปนข้ันตอนสุดท!ายในการทํากิจกรรมศูนย�การเรียน นอกจากเด็กได!

เรียนรู!ถึงการเลือก การมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมแล!ว ยังควรท่ีจะต!องมีประสบการณ�ในการเก็บ
สิ่งของต�างๆ เข!าท่ีด!วย ครูสามารถช�วยเหลือกระบวนการดังกล�าวให!ง�ายข้ึนได!โดยจัดเตรียมกล�องหรือ
ตะกร!าไว!สําหรับเก็บของในแต�ละศูนย�การเรียน ซ่ึงมีสัญลักษณ� ภาพ หรือคําง�ายๆ บอกไว!ด!วย การมี
ส�วนร�วมในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ในศูนย�การเรียนช�วยพัฒนาพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึง
ความรับผิดชอบสําหรับเด็กวัยอนุบาล 
 
ลักษณะเฉพาะของศูนย�การเรียน 
 การจัดศูนย�การเรียนได!มีการจัดกลุ�มต้ังชื่อศูนย�แตกต�างกันไปแล!วแต�ความเหมาะสม และ
การเน!นของหลักสูตรในแต�ละสถานศึกษา อย�างไรก็ตาม ศูนย�การเรียนแต�ละศูนย�มีลักษณะเฉพาะ
และเทคนิคการจัดการท่ีแตกต�างกัน ตัวอย�างลักษณะเฉพาะของศูนย�การเรียนแบบถาวรหรือศูนย�การ
เรียนหลักท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 

1. ศูนย�ไม!บล็อก 
มากกว�า 150 ปi มาแล!วท่ีศูนย�ไม!บล็อกเปนศูนย�การเรียนท่ีจําเปนในห!องเรียนสําหรับ

เด็กวัยอนุบาลในทุกยุคทุกสมัย การเล�นบล็อกช�วยส�งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด!าน ท้ังด!าน
ร�างกาย อารมณ� สังคม และสติป/ญญา โดยเฉพาะการเรียนรู! ท่ีจะจัดกระทํากับวัตถุ การสร!าง
บ!านเรือนท่ีสะท!อนถึงโลกความจริง การแก!ป/ญหาและการตัดสินใจเก่ียวกับการสร!างชิ้นงานประเภท
ต�างๆ การเรียนรู!วิธีท่ีจะใช!วัสดุอุปกรณ�ในการก�อสร!าง การทํางานร�วมกับผู!อ่ืน การแบ�งป/นความคิด 
และการวางแผนในการสร!างสิ่งต�างๆ ท่ีเยี่ยมยอดตามจินตนาการ เปนต!น 

ศูนย�ไม!บล็อกจึงต!องรวบรวมวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ท่ีหลากหลายเก่ียวกับการก�อสร!าง โดย
มุ�งให!เด็กได!มีโอกาสขยายความคิดรวบยอด ทํางานได!อย�างอิสระ ทํางานร�วมกับเด็กอ่ืนได! เรียนรู!มิติ
สัมพันธ� เรียนรู!ความสมดุล สร!างสรรค�ชิ้นงาน พัฒนาการประสานสัมพันธ�ระหว�างตามือ/กล!ามเนื้อ
ใหญ�และเล็ก และรู!สึกประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังนั้น วัสดุอุปกรณ�ในศูนย�ไม!บล็อกจึงควรมี
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ท้ังบล็อกขนาดใหญ� บล็อกขนาดกลาง บล็อกขนาดเล็ก และมีรูปร�างต�างๆ กัน เช�น ท้ังสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม แท�งทรงกระบอก และส�วนโค!ง นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณ�หลากหลายอ่ืนๆ เช�น เสื่อ พรม 
ตุ?กตาไม!รูปคน/สัตว�/ต!นไม! รูปภาพ รถจําลองชนิดต�างๆ ท่ีสามารถใช!ประกอบในการเล�นก�อสร!างและ
ตกแต�ง ยิ่งช�วยส�งเสริมให!เด็กมีจินตนาการและความคิดสร!างสรรค�มากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากเปนศูนย�ท่ีอาจก�อให!เกิดเสียงดังบ!างเปนครั้งคราว จากการพังทลายของ
สิ่งก�อสร!างลงมาเพ่ือสร!างสิ่งใหม�ข้ึนแทน หรือพังทลายด!วยสาเหตุอ่ืน (เม่ือสร!างสูงเกินไป) การจัดศูนย�
นี้จึงควรจัดให!ห�างจากกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีต!องการความสงบ เช�น ศูนย�หนังสือ ศูนย�เครื่องเล�นสัมผัสจัดให!
ห�างจากทางเดินของเด็ก และมีความเปนอิสระโดยอาจมีชั้นวางของก้ัน การจัดไม!บล็อกควรจัดตาม
ลักษณะรูปร�างและขนาด และวางไว!บนชั้นท่ีเด็กสามารถมองเห็นได!สะดวก ง�ายต�อการหยิบใช! รวมท้ัง
การเก็บไว!ท่ีเดิมหลังเล�นเสร็จได!ด!วยตนเอง นอกจากนี้ ยังควรมีเครื่องมือและอุปกรณ�เพียงพอเพ่ือ
ขยายความคิดของเด็กให!กว!างขวางข้ึน วัสดุอุปกรณ�ท่ีนํามาเล�นประกอบควรจัดวางไว!เปนระบบ 

2. ศูนย�บ!าน/ศูนย�การแสดงสร!างสรรค�/ศูนย�บทบาทสมมติ 
ศูนย�บ!าน/ศูนย�การแสดงสร!างสรรค�/ศูนย�บทบาทสมมติมีกลไกการทํางานท่ีคล!ายคลึงกัน

แตกต�างกันเพียงการเรียกชื่อและการจัดสรรวัสดุอุปกรณ�ประกอบศูนย�เท�านั้น ศูนย�บ!านเปน
องค�ประกอบท่ีจําเปนในห!องเรียนแบบศูนย�การเรียน มีขนาดใหญ�กว�าศูนย�อ่ืนๆ เพราะสามารถจัด
กิจกรรมได!อย�างกว!างขวาง สวยงาม เช�น จัดเปนร!านค!า ห!องเสริมสวย สหกรณ� โรงพยาบาล 
ห!องอาหาร เปนต!น ท้ังนี้ควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามหน�วยท่ีเรียนหรือตามความเหมาะสม 
เพ่ือให!เปนท่ีน�าสนใจอยู�ตลอดเวลา พ้ืนท่ีบริเวณนี้เปรียบเสมือนสะพานในการถ�ายทอดและเชื่อมโยง
ระหว�างบ!านและโรงเรียนท่ีดีเยี่ยมของเด็กๆ โดยปกติแล!ววัยอนุบาลมักคุ!นเคยกับบทบาทและวัสดุ
อุปกรณ�ในศูนย�บ!านเปนอย�างดี เด็กเหล�านี้ชอบท่ีจะเลียนแบบผู!ใหญ�หรือร!องไห!เลียนแบบเด็กทารกใน
สภาพแวดล!อมท่ีเปนธรรมชาติ ปลอดภัย และมีสภาพท่ีม่ันคงเช�นนี้ เด็กได!สนุกกับการเล�นกับความคิด
ของตนเองและมีประสบการณ�เก่ียวกับสื่อต�างๆ เพ่ิมข้ึน บ�อยครั้งท่ีเด็กหวนกลับมาหาศูนย�บ!านเสมอๆ 
เม่ือพบว�าตนไม�แน�ใจว�าอะไรเกิดข้ึนในห!องเรียนต�อไป ท้ังนี้เพ่ือสร!างความม่ันใจของตนให!กลับคืนมา 

การแนะนําศูนย�บ!านต้ังแต�วันแรกของการเปAดเรียนและการไปเยี่ยมเยียนศูนย�บ!านเปน
กลุ�มเล็กๆ เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ�และพ้ืนท่ีในการใช!งาน นับว�าเปนสิ่งจําเปนท่ีควรคํานึงถึง 
จําไว!เสมอว�า สมาชิกครอบครัวในป/จจุบันมีความหลากหลายกว�าเดิมมาก การแสดงบทบาทในการ
เล�นของเด็กย�อมสะท!อนประสบการณ�ท่ีตนได!เคยพบเห็นท้ังสิ้น นอกจากนี้ ขณะท่ีเล�นศูนย�บ!านยังช�วย
พัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาความสัมพันธ�ระหว�างเพ่ือน เปนจุดเริ่มท่ีจะทําความเข!าใจเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบและความต!องการของผู!อ่ืน ฝ[กการแก!ป/ญหา ส�งเสริมการเรียนรู!เก่ียวกับการดูแลผู!คน
รอบข!าง การประกอบอาหาร การทําความสะอาด การเย็บป/กถักร!อย รวมท้ังทักษะต�างๆ ท่ีจําเปน
เก่ียวกับชีวิต อุปกรณ�ในศูนย�บ!านอาจประกอบด!วยเฟอร�นิเจอร�ขนาดเล็ก เสื้อผ!าสําหรับการแต�งกายท่ี
หลากหลายอาชีพ กระจกบานใหญ�ท่ีมองเห็นท้ังตัว ชุดเครื่องเย็บผ!า เครื่องครัว ฉากท่ีจะใช!ประกอบ
เปนร!านค!า โรงพยาบาล ธนาคาร ท่ีทําการไปรษณีย� เปนต!น 

3. ศูนย�ศิลปะ 
เด็กวัยอนุบาลอยู�ในวัยท่ีสร!างสรรค�และสนุกเพลิดเพลินกับการใช!วัสดุอุปกรณ�ทางศิลปะ

ต�างๆ ในการถ�ายทอดความรู!สึกสํานึกคิด ศิลปะช�วยพัฒนาความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพรอบตัว พัฒนา
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ทักษะทางภาษา พัฒนาทักษะทางอารมณ�และสังคม พัฒนากล!ามเนื้อใหญ�และเล็ก ส�งเสริมการ
แสดงออก และเปนการขยายโลกการเรียนรู!ของเด็ก ประสบการณ�ท่ีมีกับวัสดุอุปกรณ�ท่ีหลากหลาย 
ช�วยให!เด็กวัยอนุบาลเริ่มเข!าใจโลกและสามารถควบคุมการใช!งานของวัสดุอุปกรณ�เหล�านั้นได! ศิลปะ
สําหรับเด็กจึงหมายรวมถึง งานฝiมือท่ีเกิดจากเด็กหลากหลายรูปแบบ เช�น การวาดภาพ การระบายสี 
การพับ การปะติด การประดิษฐ�เศษวัสดุ การป/gน การตัดกระดาษ การฉีกกระดาษ เปนต!น วัสดุ
อุปกรณ�ท่ีควรจัดหาไว!ในศูนย�ศิลปะ เช�น กระดาษขาหยั่ง กระดานวาดภาพเล็กๆ กระดาษชนิดต�างๆ 
(กระดาษท่ีใช!แล!ว กระดาษหนังสือพิมพ�) กรรไกร เทป ไม!บรรทัด ดินสอ พู�กัน ชอล�ก สีผสมอาหาร 
หรือสีน้ําท่ีทําได!จากวัสดุธรรมชาติ (ดอกไม! ดินสีต�างๆ) ดินเหนียว ฟองน้ํา ขวด เศษผ!า เปลือกหอย 
ริบบ้ิน เครื่องประดับ และของเหลือใช!หรือวัสดุอุปกรณ�เพ่ือความสวยงาม เปนต!น วัสดุอุปกรณ�ต�างๆ 
ควรมีจํานวนเพียงพอต�อความต!องการ ขนาดพอเหมาะต�อการใช!งาน และเตรียมสํารองไว!ให!
หลากหลายต�อการเลือกใช!งานของเด็ก 

ส�วนการป/gนมักมีวิธีการเล�นท่ีหลากหลาย เช�น คลึง นวด ทุบ ตบ ดึง เด็ด ฟาด หั่น บีบ 
ม!วน เปนต!น สื่อวัสดุท่ีควรจัดไว! ได!แก� ดินน้ํามัน ดินเหนียว แป4งโด แป4งทําขนมเล�น หรือข้ีเลื่อยไม!
ละเอียดผสมแป4งเปiยก โดยครูควรเลือกใช!วัสดุเหล�านี้ให!เหมาะสม โดยยึดหลักประโยชน� ประหยัด 
และปลอดภัย ของเด็กเปนสําคัญ 

สําหรับเด็กเล็กๆ แล!ว กระบวนการในการสร!างสรรค�ผลงานทางศิลปะย�อมสําคัญ
มากกว�าผลผลิตท่ีได!รับ ศูนย�ศิลปะจึงควรเปนสถานท่ีท่ีเด็กได!สนุกกับการสรรค�สร!างงานทางศิลปะ
อย�างอิสระขณะท่ีเด็กทํางาน เด็กเรียนรู!ท่ีจะสร!างสรรค�หนทางใหม�ๆ ในการนําเสนอความคิดของตน
เสมอ บางครั้งก็อยู�ในรูปแบบของภาพวาด งานประดิษฐ� และงานป/gนต�างๆ การใช!สี การออกแบบ 
และความใหม�ของชิ้นงานท่ีทํา ล!วนสร!างความภาคภูมิใจในผลงานให!กับเด็กท้ังสิ้น 

ศูนย�นี้ควรต้ังไว!ใกล!กับศูนย�ดนตรี เพ่ือช�วยให!เด็กวาดภาพระบายสีตามเสียงเพลงและ
จังหวะดนตรี อยู�ใกล!ๆ อ�างล!างมือหรือห!องน้ํา มีพ้ืนท่ีว�างกว!างๆ และอยู�ห�างจากทางเดินไปมาของเด็ก 

4. ศูนย�ทราย/ศูนย�น้ํา 
ชีวิตวัยเด็กอยู�ในช�วงเวลาสําคัญของการเรียนรู! ด!วยคุณสมบัติของทรายและน้ําเปนสิ่งท!า

ทาย ชวนให!ศึกษาทดลอง การเล�นทรายและน้ําจึงเปนสิ่งท่ียากจะหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กวัยอนุบาล 
(แม!แต�เด็กท่ีมีช�วงระยะเวลาความสนใจสั้นยังสามารถเล�นน้ําได!เปนระยะเวลานานๆ) สื่อธรรมชาตินี้
จัดเตรียมโอกาสให!เด็กได!สํารวจและมีประสบการณ�ใกล!ชิดโลกแห�งความจริงยิ่งข้ึน ในขณะท่ีเด็กมี
ปฏิสัมพันธ�กับทรายและน้ํา เด็กได!พัฒนาการประสานสัมพันธ�ของอวัยวะต�างๆ เช�นเดียวกับการ
พัฒนาความรู!สึกว�าตนประสบความสําเร็จในการใช!เครื่องมือท่ีแตกต�างกัน ตัวอย�างวัสดุอุปกรณ�ท่ีควร
จัดเตรียมไว!ในศูนย� ได!แก� ท่ีขุดทราย ตะแกรง กรวย ท�อ ถังพลาสติก สายยาง เรือยาง ผ!ายางกัน
เปiยก เปนต!น นอกจากนี้ เด็กยังได!เรียนรู!เก่ียวกับการตวงน้ํา การสังเกตเรือจมและลอย การสํารวจสิ่ง
ท่ีเปiยกและแห!ง และมโนทัศน�ทางคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ความสนใจในการเล�นทรายและน้ํา
ของเด็กทําให!ศูนย�การเรียนนี้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันนําไปสู�การขยายช�วงความสนใจหรือสมาธิของ
เด็กในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ต�อไป ในศูนย�ทรายและน้ํา เด็กมักยุ�งอยู�กับการเล�นของตน การส�งเสียงดัง
จึงเปนเรื่องธรรมดาท่ีสามารถเกิดข้ึนได!เช�นเดียวกับศูนย�บ!านและศูนย�บล็อก 
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การจัดบริเวณให!เด็กเล�นทรายและเล�นน้ําข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค�ว�า ต!องการให!เด็กเล�น
ด!วยตนเองหรือมีครูคอยควบคุม ถ!าหากมีโต?ะหรือกระบะสําหรับเล�นทรายหรือเล�นน้ําโดยเฉพาะ ครู
อาจเททรายหรือน้ําให!สูง 1-2 นิ้ว เพ่ือให!เด็กเล�นได!โดยไม�เลอะเทอะ กรณีท่ีไม�มีโต?ะสําหรับเล�นทราย
หรือเล�นน้ําโดยเฉพาะ ครูอาจใช!ถังหรือกะละมังพลาสติกวางไว!บนโต?ะธรรมดาแทน การวางข!อตกลง
หรือกติกาในการเล�นจะยิ่งช�วยฝ[กฝนเรื่องวินัยแก�เด็ก 

5. ศูนย�หนังสือ/ศูนย�ภาษา 
ศูนย�หนังสือมุ�งพัฒนาความสามารถทางภาษาและเจตคติท่ีดีในการอ�านเขียนของเด็กเปน

หลัก การออกแบบพ้ืนท่ีในศูนย�หนังสือจึงต!องคํานึงถึงการคัดเลือกหนังสือนิทานหรือวรรณกรรมเด็ก
ดีๆ สื่อทางภาษาท่ีเก่ียวข!อง และการสร!างบรรยากาศท่ีเชิญชวน เพ่ือดึงดูดความสนใจเข!ามาใช!บริการ
ในศูนย�หนังสือ เด็กสามารถสื่อสารได!อย�างมีประสิทธิผลด!วยการอ�าน การเขียน การพูด และการฟ/ง 
ใช!จินตนาการและความคิดสร!างสรรค�อย�างเสรี เรียนรู!การวิพากษ�วิจารณ�สิ่งท่ีประสบ และคิดเปนเหตุ
เปนผลอย�างมีระบบ อุปกรณ�ท่ีควรบรรจุอยู�ในศูนย�หนังสือท่ีสอดคล!องกับหน�วยท่ีเรียน ได!แก� หนังสือ
ภาพ หนังสือนิทานท่ีคัดสรร หนังสือนิทานขนาดใหญ� หนังสือค!นคว!า วารสาร กระดาษชนิดต�างๆ 
เครื่องเขียน สี รูปภาพ หรืออาจรวมท้ังเทปบันทึกเสียง หูฟ/ง สําหรับใช!ฟ/งเรื่องราวต�างๆ ในนิทาน 
เปนต!น ถ!ามีหมอนเล็กๆ หรือตุ?กตาสัตว�ยัดนุ�นนุ�มๆ จะยิ่งช�วยสร!างบรรยากาศให!มีความอบอุ�นและ
สบายในการอ�านหนังสือท่ีตนเลือกยิ่งข้ึน นอกจากนี้ เด็กควรจะรู!ว�า ความสนุกสนานในการฟ/งนิทาน
ร�วมกันในห!องเรียนจากครูนั้น ท่ีแท!สามารถเพลิดเพลินได!ด!วยตนเองจากการเข!าศูนย�หนังสือ การ
เลือกหนังสือท่ีตนต!องการอ�านเปนประสบการณ�ท่ีดีเยี่ยมของเด็ก อันนําไปสู�การมีสมาธิ การพัฒนา
ความสนใจในการอ�านเขียน และรักท่ีจะเปนนักอ�านและนักเขียนต�อไปเม่ือเติบใหญ� 

ศูนย�หนังสือ/ศูนย�ภาษาเปนศูนย�การเรียนท่ีต!องการความสงบ มีแสงสว�างเพียงพอ มีชั้น
วางหนังสือ/วางของ มีโต?ะสําหรับนั่งทํางานเปนกลุ�มและรายบุคคล บางส�วนของศูนย�อาจมีพรมหรือ
เสื่อ หมอนนุ�มๆ ท่ีมีรูปร�างแปลกๆ สีสันสดใส วางไว! เพ่ือเชิญชวนให!เด็กสนใจเข!ามาใช!บริการ 

6. ศูนย�ดนตรี 
เด็กหลงรักเสียงเพลงต้ังแต�แรกเกิดเรื่อยมาจนถึงวัยอนุบาล ดนตรีเปนแรงบันดาลใจให!

เด็กตอบสนองต�อเสียงเพลงและจังหวะได!อย�างกระฉับกระเฉงและไม�รู!เหน็ดรู!เหนื่อย ศูนย�ดนตรีเปน
ศูนย�การเรียนท่ีเน!นการจัดสภาพแวดล!อมให!เก้ือกูลต�อประสบการณ�ทางดนตรีของเด็ก เช�นเดียวกับ
การเปAดโอกาสให!เด็กสร!างสรรค�เพลงด!วยตนเอง ในศูนย�ดนตรี เด็กมีบทบาทเปนท้ังนักดนตรี 
ผู!ประพันธ�เพลง และผู!แบ�งป/นความสุขทางดนตรีกับคนรอบข!าง มีโอกาสในการฟ/งเพลงรูปแบบต�างๆ 
ท่ีหลากหลาย ร!องเพลงท่ีตนได!ยินและคุ!นเคย พบเห็นเครื่องดนตรีใหม�ๆ ท่ีไม�เคยเห็นมาก�อนท่ีบ!าน 
รวมท้ังสามารถประดิษฐ�เครื่องดนตรีง�ายๆ ได!ด!วยตนเอง เครื่องดนตรีง�ายๆ ชนิดต�างๆ ท่ีน�าสนใจ
สําหรับจัดเตรียมในศูนย�ดนตรี ได!แก� การฟ/งเพลง การร!องเพลง และการแต�งเพลง ครูสามารถฝ[กให!
เด็กคิดดนตรีของตนเอง เช�น การฮัมเพลง และการผิวปาก ถ!ามีอุปกรณ� เช�น กระดาษรูปภาพ เทป 
จะยิ่งช�วยเพ่ิมสีสันในการทํากิจกรรมยิ่งข้ึน ถ!ามีหูฟ/งโดยเฉพาะก็ยิ่งดี 

อย�างไรก็ตาม สําหรับศูนย�นี้ต!องดูแลในเรื่องเสียงไม�ให!ดังเกินไป เพราะอาจรบกวนการ
ทํางานของเด็กอ่ืนๆ ได!ง�าย ศูนย�ดนตรีจึงควรจัดให!อยู�ห�างไกลจากศูนย�ท่ีต!องการความเงียบ เครื่อง
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ดนตรีง�ายๆ ในศูนย�ควรจัดวางให!เปนหมวดหมู� มีปริมาณพอสมควร ครูควรแนะนําการใช!งานและการ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต�ละชนิดแก�เด็กด!วย 

7. ศูนย�การเขียน 
ศูนย�การเขียนนี้มุ�งเน!นการสื่อสารด!วยการขีดเขียนในรูปแบบต�างๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึง

นับว�าเปนประสบการณ�ท่ีมีค�ายิ่งสําหรับการเริ่มต!นการสื่อสารกับผู!อ่ืนให!เข!าใจด!วยวิธีการใหม�สําหรับ
เด็กหรือด!วยการเขียนนั่นเอง ในศูนย�นี้ เด็กมีโอกาสเขียนเพ่ือนําเสนอความนึกคิดของตน วาดภาพ
และสร!างสรรค�เรื่องราวต�างๆ ด!วยตนเอง และต!องการอ�านผลงานท่ีตนเองได!ทํา การสร!างบรรยากาศ
ท่ีสงบ เปนมิตรและความพรั่งพร!อมด!วยวัสดุอุปกรณ�และสื่อทางภาษา เปนแรงจูงใจท่ีดีช�วยให!เด็กได!
ผลิตชิ้นงานท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน การนําเสนอและพูดคุยเก่ียวกับผลงานท่ีเด็กทําให!เด็กคนอ่ืนๆ ฟ/ง เปน
กลยุทธ�หนึ่งท่ีสร!างความภาคภูมิใจให!แก�เด็กและเห็นคุณค�าในงานเขียนของตน 

8. ศูนย�วิทยาศาสตร�และธรรมชาติ 
เด็กๆ คือนักวิทยาศาสตร�ชั้นเยี่ยม อยากรู!อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย�างในโลกท่ีล!อมรอบเม่ือ

เด็กเริ่มเรียนรู!เก่ียวกับโลกก็เริ่มทดลองสมมติฐานของตนอย�างเปนระบบ เด็กเหล�านี้ สังเกตสิ่งต�างๆ 
อย�างใกล!ชิด สนใจท่ีจะสัมผัสจับต!องพ้ืนผิวต�างๆ อยากดมกลิ่น และพยายามชิมทุกสิ่งท่ีผ�านเข!ามาใน
ประสบการณ�เท�าท่ีจะเปนไปได! ทักษะทางวิทยาศาสตร�เบ้ืองต!นท่ีควรปลูกฝ/งให!แก�เด็กวัยอนุบาลมี
ดังนี้ 

1) ทักษะทางการสังเกต หมายถึง การใช!ประสาทสัมผัสอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลาย
อย�าง ได!แก� ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข!าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ�โดยมีจุดประสงค�ท่ี
จะหาข!อมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ ท้ังนี้ ต!องไม�ใส�ความคิดเห็นของตนเองลงไป ทักษะการ
สังเกตท่ีควรเน!นคือ 

(1) การสังเกตรูปร�างลักษณะและคุณสมบัติท่ัวไป (Qualitative Observation)
หมายถึง ความสามารถในการใช!ประสาทสัมผัสท้ัง 5 สังเกตสิ่งต�างๆ แล!วรายงานให!ผู!อ่ืนเข!าใจได!
ถูกต!อง การใช!ตาดูรูปร�าง การใช!หูฟ/งเสียง การใช!จมูกดมกลิ่น การใช!ลิ้นชิมรส และการใช!มือสัมผัส
จับต!อง 

(2) การสังเกตควบคู�กับการวัดเพ่ือทราบปริมาณ (Quantitative Observation) 
หมายถึง การสังเกตควบคู�กับการวัดเพ่ือบอกปริมาณ ซ่ึงจะทําให!ได!ข!อมูลท่ีละเอียดและเปนประโยชน�
มากข้ึน 

(3) การสังเกตเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Observation of Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุนั้นๆ ท้ังทางกายภาพ (Physical Change) และทางเคมี (Chemical Change) เช�น การเจริญเติบโต
ของสัตว�/พืช การกลายเปนไอของน้ํา เปนต!น 

2) ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบ�งประเภทสิ่งของโดยหา
เกณฑ�หรือสร!างเกณฑ�ข้ึน เกณฑ�ท่ีใช! เช�น ความเหมือน ความแตกต�าง ความสัมพันธ�ร�วม เปนต!น เด็ก
วัยอนุบาลสามารถจําแนกวัตถุออกเปนกลุ�มๆ ได! โดยใช!คุณสมบัติเฉพาะของตัววัตถุนั้นเปนเกณฑ�ใน
การจําแนก เช�น สี ขนาด รูปร�าง ความนุ�ม ความแข็ง เปนต!น ดังนั้น สิ่งสําคัญยิ่งท่ีเด็กควรได!รับคือ 
การอนุญาตให!ตัดสินใจในการจําแนกโดยวิธีการของเด็กเองท่ีไม�ใช�วิธีการท่ีผู!อ่ืนกําหนดให! 
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3) ทักษะการวัด หมายถึง การใช!เครื่องมือต�างๆ วัดหาปริมาณของสิ่งของท่ีต!องการ
ทราบได!อย�างถูกต!อง ท้ังแบบท่ีไม�มีหน�วยการวัดท่ีเปนมาตรฐานกํากับและแบบท่ีมีหน�วยการวัดท่ีเปน
มาตรฐานกํากับ การวัดสําหรับเด็กวัยอนุบาลควรใช!วิธีง�ายๆ ท่ีเน!นเพียงพ้ืนฐานเบ้ืองต!นของการวัด
และเหมาะสมกับความสามารถของเด็กเท�านั้น เช�น การกะปริมาณ เปนต!น 

4) ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการนําข!อมูลท่ีได!จากการสังเกต 
การทดลอง หรือการวัด มาจัดให!สัมพันธ�กันมากข้ึน แล!วนําเสนอข!อมูลต�างๆ ในรูปของภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาท�าทาง และรูปภาพให!บุคคลอ่ืนเข!าใจได! ท้ังนี้ ผลท่ีได!จากการสรุปอ!างอิงโดยการสื่อ
ความหมายดีหรือไม�ดีลักษณะดังนี้ 

(1) การบรรยายคุณสมบัติของวัตถุอย�างมีรายละเอียดเพียงพอท่ีผู!อ่ืนจะสามารถ
วิเคราะห�ต�อได! 

(2) การบอกการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นได! 
(3) การบอกความสัมพันธ�ของข!อมูลท่ีจัดกระทําแล!วได! 

5) ทักษะการลงความเห็น หมายถึง การอธิบายข!อมูลท่ีได!จากการสังเกตอย�างมีเหตุผล 
โดยอาศัยความรู!หรือประสบการณ�เดิมมาช�วย ในข้ันกระบวนการเรียนรู!นี้ คําถามแปลกๆ จะผุดข้ึนมา
มากมาย จนบางครั้งเปนเรื่องยากท่ีจะหาคําตอบ ซ่ึงนับว�าเปนจุดเริ่มต!นท่ีสําคัญของการมีจิตวิทยา
ศาสตร� 

ศูนย�การเรียนวิทยาศาสตร�และธรรมชาตินี้ เปAดโอกาสให!มีการค!นคว!ามโนทัศน�
พ้ืนฐานผ�านเกม การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง และการลงมือปฏิบัติต�อสิ่งใหม�ๆ ท่ีเข!ามาในความ
สนใจได!อย�างอิสระ การเปรียบเทียบความเหมือนต�างอันนําไปสู�ความสามารถระบุคุณลักษณะของ
สิ่งของ และการสรุปความเก่ียวกับสิ่งท่ีได!สังเกต การออกแบบกิจกรรมจึงควรมุ�งเน!นการพัฒนา
กระบวนการ อันได!แก� การสังเกต การจัดกลุ�ม การวัด การคิดคํานวณ การทดลอง และการคาดคะเน 

นอกจากนี้ การนําเสนอวัสดุธรรมชาติท่ีเด็กให!ความสนใจในช�วงกิจกรรมกลุ�มใหญ�
ช�วยเชื่อมโยงการเรียนรู!อย�างต�อเนื่องและลึกซ้ึงยิ่งข้ึนเม่ือเข!าสู�ศูนย�การเรียน เช�น พูดเก่ียวกับดอกไม!ท่ี
กําลังบานและคาดเดาสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนร�วมกัน จากนั้นนําดอกไม!ไปไว!ในศูนย�การเรียน เพ่ือให!เด็กมี
โอกาสได!สังเกตและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย�างใกล!ชิด อุปกรณ�ท่ีควรบรรจุในศูนย�วิทยาศาสตร�
และธรรมชาติ เช�น ขวด แก!ว ไม! ช!อนเคาะเสียง เทียนไข เครื่องงัด สกรู กระจก สายัด กล!องจุลทรรศน�
วารสาร กระดาษแผนภูมิ กระดาษกราฟ เปนต!น วัสดุธรรมชาติควรมี ดิน หิน น้ํา ดอกไม! และใบไม! 
หรืออาจจัดให!เด็กได!ผลัดเปลี่ยนกันดูแลสัตว�เลี้ยง เช�น กระต�าย หนูตะเภา แพะ เพ่ือสังเกตการ
เจริญเติบโตก็ได! 

ศูนย�วิทยาศาสตร�และธรรมชาติเปนศูนย�การเรียนท่ีต!องการความสงบ ต!องการพ้ืนท่ี
ในการทํากิจกรรมมาก จึงควรมีโต?ะ เก!าอ้ี สําหรับทําการทดลองหรือการวางแผนการทํางาน ชั้น
สําหรับจัดวางเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ�ทางวิทยาศาสตร�ท่ีจําเปน และท่ีสําหรับเก็บสะสมสิ่งของ
ต�างๆ ท่ีเด็กสนใจ อาจมีท่ีสําหรับจัดทําสวนจําลอง ตู!เลี้ยงปลา กรงเลี้ยงนก และท่ีสําหรับวางสิ่งท่ีเด็ก
ทดลอง เช�น การวางต!นไม!ท่ีเด็กเริ่มเพราะพันธุ�ไว! เปนต!น 
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9. ศูนย�คณิตศาสตร� 
ศูนย�คณิตศาสตร�เปนศูนย�การเรียนท่ีเก่ียวข!องกับชีวิตประจําวันของเด็ก เช�น เรียนรู!

เก่ียวกับความกว!าง ความยาวความสูง ความจุ รูปทรง การจับคู� การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 
จํานวน และอ่ืนๆ โดยท่ีเด็กยังไม�รู!เลยว�านั่นคือคณิตศาสตร� กิจกรรมในศูนย�นี้เปนกิจกรรมท่ีต!อง
เรียนรู!จากการลงมือกระทํากับของจริง ผ�านการจัดการและสืบสอบกับวัสดุอุปกรณ�ท่ีเปนรูปธรรม 
เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ และเข!าใจมโนทัศน�พ้ืนฐานเชิงนามธรรม วัสดุอุปกรณ�ในศูนย�
คณิตศาสตร� ประกอบด!วย เกมคณิตศาสตร� ลูกคิด เงินปลอม เข็มทิศ เครื่องชั่ง ถ!วยตวง แท�งไม!
โดมิโน ปริศนาตัวเลข บล็อกท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ รูปทรงเรขาคณิต และเศษวัสดุต�างๆ เช�น กระดุม 
ลูกแก!ว ลูกป/ด เปนต!น 

ศูนย�คณิตศาสตร�ต!องการพ้ืนท่ีมาก จึงควรมีโต?ะสําหรับทํากิจกรรมหรือเล�นเกม 
คณิตศาสตร� มีชั้นสําหรับวางวัสดุอุปกรณ� สื่อทางคณิตศาสตร� และวางผลงานเด็ก เนื่องจากศูนย�นี้
เปนศูนย�การเรียนท่ีมีธรรมชาติของวิชาท่ีใกล!เคียงกับศูนย�วิทยาศาสตร�และธรรมชาติ จึงควรจัดไว!
ใกล!ๆ กัน เพราะสื่อและวัสดุอุปกรณ�บางอย�างอาจใช!ร�วมกันได!ดี 

10. ศูนย�สังคมศึกษา 
ศูนย�สังคมศึกษาจะช�วยเตรียมเด็กให!มีส�วนร�วมในฐานะสมาชิกของห!องเรียน โรงเรียน 

ชุมชน และสังคม รวมท้ังการฝ[กให!เด็กได!คิดอย�างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการดํารงชีวิตและการ
แก!ป/ญหา เด็กจะได!พัฒนาความรู!ในเรื่องของความจริง ความคิดรวบยอด การวางหลักเกณฑ�และ
ข!อตกลงต�างๆ การตระหนักเก่ียวกับสังคม อาชีพ ความเข!าใจเก่ียวกับระบบความยุติธรรม บุคคล 
และสถานท่ีต�างๆ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดี โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมศูนย�การเรียนท่ี
เน!นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการทํางานกลุ�มเล็ก เช�น การคิดข!อตกลงของห!องเรียน การจัดและ
ดําเนินการร!านค!า และธนาคารสมมุติ เปนต!น 

อุปกรณ�ในศูนย�สังคมศึกษาท่ีควรคํานึงถึง เช�น ลูกโลก แผนท่ี หนังสืออ!างอิง โปสเตอร� 
โทรศัพท� ซองและแสตมปt กระดาน เปนต!น 
 
การนําเสนอผลงาน 
 ขณะท่ีทํากิจกรรมในศูนย�การเรียน เด็กสรรค�สร!างชิ้นงานต�างๆ มากมาย เช�น ตึกจําลองก!อน
เมฆยัดกระดาษ ภาพวาดระบายสี เพลง หุ�นมือ หมวก หนังสือเล�มเล็ก และงานประดิษฐ�ต�างๆ การ
นําเสนอผลงานหรือการจัดเก็บผลงานท่ีสร!างสรรค�เหล�านี้จําเปนต!องหาแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
เพราะสะท!อนถึงการมองเห็นคุณค�าในการทํางานของเด็ก เช�นเดียวกับคุณค�าในการเรียนรู!ถึงสิ่งท่ีตน
ทําในศูนย�การเรียนนั้นๆ รูปแบบในการนําเสนอผลงานมีความหลากหลายแตกต�างกันไปตามความ
ถนัดของบุคคลและลักษณะของชิ้นงาน เช�น การนําเสนอรูปถ�ายผลงานท่ีสร!างสรรค�จากไม!บล็อก การ
เขียนบรรยายกิจกรรมไว!ใต!ภาพถ�ายท่ีเด็กกําลังเล�น การใช!บอร�ดท่ีจัดวางไว!ระดับตํ่าๆ ในการนําเสนอ
ผลงานทางศิลปะ การจัดวางโต?ะเล็กๆ สําหรับงานเขียนและชิ้นงานประดิษฐ�ต�างๆ ของเด็ก การวาง
โชว�หนังสือเล�มใหญ�ท่ีร�วมกันทําในศูนย�หนังสือ เปนต!น การทําเช�นนี้ นอกจากเปนการส�งเสริมการ
เรียนรู!อย�างมีความหมายแล!ว ยังทําให!ผู!ปกครองยิ่งสนุกและเพลิดเพลินกับการทํางานของบุตรหลาน 
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การเขียนชื่อเด็กหรือใช!สัญลักษณ�และภาพติดท่ีชิ้นงานก็เปนการสร!างโอกาสการรู!หนังสือได!อีกทาง
หนึ่งด!วย 
 
การประเมินกิจกรรมในศูนย�การเรียน 
 การกําหนดวิธีการการประเมินกิจกรรมในศูนย�การเรียนมี 2 วิธีการ ดังนี้ 

1. การประเมินโดยเด็ก 
การประเมินลักษณะนี้เหมาะสมเปนอย�างยิ่ง ถ!ากิจกรรมนั้นมีคําตอบท่ีถูกต!องเพียง

คําตอบเดียว เด็กก็จะสามารถตรวจสอบคําตอบได!ทันที ถ!าทําผิดก็หาวิธีใหม�เพ่ือให!ได!คําตอบท่ีถูก
เทคนิคในการสร!างกิจกรรมท่ีเอ้ือต�อการตรวจสอบคําตอบได!ด!วยตนเองมีดังนี้ 

1.1 การใช!สัญลักษณ�โดยสี รูปภาพ ตัวอักษร หรือตัวเลข 
เทคนิคนี้มีความเหมาะสมเปนอย�างยิ่ง เพราะเด็กสามารถตรวจสอบภาพท่ีจัดเปน

หมวดหมู�ได!ทันทีด!วยการดูสัญลักษณ�หลังภาพ เช�น การใช!วงกลมสีต�างๆ เพ่ือแยกประเภทภาพตาม
กลุ�มผัก ผลไม! เปนต!น อย�างไรก็ตาม สําหรับเด็กเล็กๆ อาจยังสับสนกับการใช!สัญลักษณ�โดยตัวอักษร 
หรือตัวเลข จึงควรเลือกใช!ให!เหมาะสมกับวัย 

1.2 การใช!รูปภาพตัดต�อ 
รูปภาพตัดต�อเหมาะสมกับกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวข!องกับการจับคู�และเรียงลําดับ 

เม่ือชิ้นส�วนของภาพท่ีต!องการนํามาจับคู�หรือเรียงลําดับสามารถต�อกันได!อย�างสมบูรณ� เด็กก็สามารถ
ตรวจสอบได!โดยทันทีว�าตนเองทํากิจกรรมนั้นได!ถูกต!องแล!ว 

1.3 การปกปAดคําตอบ 
ในกิจกรรมนั้นๆ อาจมีคําตอบเฉลยไว!เรียบร!อยแล!ว เช�น คําตอบท่ีถูกต!องของเกม

การศึกษาประเภทการจับคู�หนึ่งต�อหนึ่ง ครูอาจปAดคําตอบไว!ด!วยกระดาษหรือภาพ เม่ือเด็กต!องการ
ตรวจสอบคําตอบก็สามารถเปAดดูได!เอง 

2. การประเมินโดยครู 
การสอนโดยใช!ศูนย�การเรียนทําให!ง�ายในการวัดและประเมินผลความก!าวหน!าของเด็ก

แต�ละคน ขณะท่ีเด็กกําลังทํากิจกรรมในศูนย�การเรียนทําให!ครูมีโอกาสดู แนะนํา และมีปฏิสัมพันธ�กับ
เด็กมากข้ึน อีกบทบาทหนึ่งของครูจึงต!องสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลเพ่ือการประเมินตาม
สภาพจริง อย�างไรก็ตาม ในการประเมินผลจําเปนต!องดําเนินการให!สอดคล!องกับปรัชญาท่ีกําหนดไว!
ในการใช!ศูนย�การเรียน และประเมินพัฒนาการในการเรียนรู!ของเด็กให!ครบทุกด!าน ท้ังสติป/ญญา 
ร�างกาย อารมณ�และสังคม ดังนั้น การสอบถามหรือการตรวจดูผลงานจะช�วยให!ครูได!ข!อมูลในการ
ประเมินผลท่ีชัดเจนข้ึน เพ่ือการสอนซํ้าหรือแนะนําช�วยเหลือเด็กเปนรายบุคคลต�อไป วิธีการ
ประเมินผลท่ีทําให!ได!ข!อมูลเก่ียวกับเด็กและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 

2.1 การสังเกตและการบันทึก 
ในศูนย�การเรียนเด็กมีอิสระในการทํางาน ซ่ึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับครูในการสังเกต

เด็กได!ต้ังแต�เริ่มต!นคือ การเลือกเข!าไปทํางาน การทํางานกับอุปกรณ�ต�างๆ กระบวนการทํางาน การ
ทํางานร�วมกับคนอ่ืน และสุดท!ายผลงานท่ีได!ของเด็ก เม่ือสังเกตแล!วควรต!องมีการบันทึกผลการ
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สังเกตเก่ียวกับเด็กแต�ละคนไว!ตามวัน-เวลา และสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน การบันทึกข!อมูลควรทําเปน
ประจํากับเด็กทุกคน อย�างน!อยสัปดาห�ละ 1 ครั้ง แล!วค�อยๆ เพ่ิมจํานวนเม่ือคิดว�าจัดการได!ดี 

ในการบันทึกผลการสังเกตอาจทําในรูปของเปนแบบบันทึก เขียนชื่อ-นามสกุล วัน-
เวลา และข!อมูลเก่ียวกับเด็กเท�าท่ีจําเปน เขียนบันทึกพฤติกรรมเด็กจากการสังเกตลงไปตามท่ีเห็น 
เพ่ือเปนข!อมูลเชิงประจักษ� (อย�าเพ่ิงตีความข!อมูล) แล!วรวบรวมเก็บใส�แฟ4มประจําตัวเด็กต�อไป เพ่ือใช!
ในการสรุปพฤติกรรมนั้นๆ อีกครั้งอย�างเท่ียงตรง และนําเสนอภาพความก!าวหน!าของเด็กในรูปความ
เรียงต�อไป 

2.2 การสนทนาพูดคุยกับเด็ก 
การทํางานในศูนย�การเรียนเปAดโอกาสให!ครูได!สนทนาพูดคุยกับเด็กแบบไม�เปนทางการ

ในขณะท่ีเด็กทํางานกับสื่ออุปกรณ� หรือทํางานกับเพ่ือน อาจมีการต้ังคําถามเพ่ือทําให!ได!ทราบว�าเด็ก
คิดอย�างไร ค!นพบอะไรจากการทํางาน และแก!ป/ญหาท่ีเผชิญหน!าอยู�อย�างไร นอกจากนี้ ครูยัง
สามารถพูดคุยกับเด็กเพ่ือพิจารณาผลงานว�า ผลงานชิ้นใดควรนําไปไว!ในแฟ4มสะสมงานหรือเพ่ือ
กระตุ!นให!เด็กพูดเก่ียวกับตนเอง เก่ียวกับผลงานของตนเอง และอาจช�วยพิจารณาร�วมกันว�า ผลงาน
ของเด็กชิ้นใดท่ีน�าจะส�งไปให!ผู!ปกครอง 

2.3 การสนทนาพูดคุยกับผู!ปกครอง 
การสนทนาพูดคุยกับผู!ปกครองจะทําให!ได!ข!อมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีเด็กประทับใจใน

โรงเรียน เก่ียวกับความสนใจของเด็กขณะท่ีอยู� ท่ีบ!าน และเก่ียวกับพฤติกรรมอ่ืนๆ ของเด็ก 
นอกเหนือจากท่ีโรงเรียน ครูและผู!ปกครองยังได!แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
การดูแลเด็ก การช�วยกันแก!ป/ญหาและการร�วมมือกันเพ่ือพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ การสนทนาพูดคุย
อย�างไม�เปนทางการทําให!ครูได!ทราบถึงข!อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู!ปกครองและครอบครัวของเด็ก ซ่ึงเปน
ข!อมูลท่ีจําเปนในการทําความเข!าใจกับพฤติกรรมต�างๆ ท่ีเด็กแสดงออกท่ีโรงเรียน การพูดคุยกับ
ผู!ปกครองลักษณะนี้เกิดข้ึนได!ทุกวันเม่ือผู!ปกครองมารับ-ส�งเด็กช�วงเช!าหรือเย็น หรืออาจจะเชิญมา
เยี่ยมชมการเรียนการสอน เยี่ยมชมโรงเรียน ฟ/งบรรยายท่ีเพ่ิมพูนความรู! ก็ได! ส�วนการสนทนาอย�าง
เปนทางการระหว�างครูและผู!ปกครอง อาจต!องอาศัยผลงานเด็กและข!อมูลต�างๆ ของเด็กมาใช!ในการ
พูดคุยเพ่ิมเติม 

การได!ข!อมูลของเด็กจากแหล�งต�างๆ จําเปนอย�างยิ่งท่ีครูจะต!องนํามาจัดรวบรวมให!
เปนระบบ เพ่ือจะได!ประมวลข!อมูลเพ่ือนําเสนอผู!ปกครองให!ทราบพัฒนาการท้ังหมดของเด็กใน
รูปแบบของรายงานประจําสัปดาห� รายงานประจําแต�ละเดือน รายงานประจําภาคการศึกษาและ
รายงานประจําปiการศึกษา ซ่ึงก็แล!วแต�ความเหมาะสมของแต�ละสถานศึกษา 

ในกรณีท่ีครูมีการจัดทําแฟ4มสะสมงานของเด็กเปนส�วนหนึ่งของการประเมินผล ครู
ควรจัดส�งแฟ4มดังกล�าวให!กับครูท่ีดูแลนักเรียนในปiการศึกษาต�อไปด!วย ท้ังนี้เพ่ือความต�อเนื่องในการ
บันทึกพัฒนาการของเด็ก และการดูแลเด็กจากพ้ืนฐานข!อมูลท่ีแท!จริงของเด็กแต�ละคนต�อไป 
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บทท่ี 5 ตัวอย#างกิจกรรมศูนย�การเรียน 
 
 ตัวอย�างศูนย�การเรียนตามวัตถุประสงค�หรือศูนย�การเรียนหลักท่ีครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมให!สร!างสรรค�และสัมพันธ�สอดคล!องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู!ในหลักสูตรสามารถนําเสนอ
เปนตัวอย�างได!ดังนี้ 
 
ตัวอย#างท่ี 1 (เกมตกปลา) 
วัตถุประสงค� นับจํานวนปลาตามจํานวนเลขคู� 4 และ 6 ท่ีกําหนด 
อุปกรณ�   

1. ฟองน้ําตัดเปนแท�งสี่เหลี่ยมลูกบาศก� ยาวประมาณ 4-5 นิ้ว หลายๆ สี 
2. ไม!ตะเกียบโดยปลายด!านหนึ่งผูกไหมพรมติดไว!ส�วนปลายอีกด!านหนึ่งติด

กระดาษท่ีเขียน เลขคู�ไว! (คล!ายเบ็ดตกปลา) 
3. ลวดเล็กๆ สําหรับใช!ผูก และกระบอกตัวเลข 

กิจกรรม 
1. ให!เด็กหยิบไม!ตะเกียบคนละ 1 ไม! นําฟองน้ําแท�งสี่เหลี่ยมลูกบาศก�มาพับครึ่ง 

ล!อมเส!นไหมพรมให!มีจํานวนเท�ากับตัวเลขท่ีห!อยติดอยู�กับปลายไม!ตะเกียบ 
และผูกปลายฟองน้ําด!วยลวดเล็กๆ เม่ือทําเสร็จจะได!เบ็ดตกปลาท่ีมีจํานวนปลา
หลากหลายสีเท�ากับจํานวนตัวเลขท่ีกําหนด 

2. นําผลงานท่ีได!ไปเสียบไว!ในกระบอกตัวเลขท่ีครูจัดเตรียมไว! โดยให!มีตัวเลข
ตรงกัน 

ประเมินผล จํานวนปลาฟองน้ํากับตัวเลขท่ีกําหนดไว!ท่ีไม!ตะเกียบ 
 
ตัวอย#างท่ี 2 (โมบายสายรุ�ง) 
วัตถุประสงค� แสดงการจับคู�หนึ่งต�อหนึ่งเพ่ือบอกจํานวน 1-10 ของเศษผ!าบาติกกับปมเชือก 
อุปกรณ�   

1. ตัดเศษผ!าบาติกสี่เหลี่ยมผืนผ!า กว!าง 1 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว ใส�กระจาดเล็กๆ หลายๆ 
กระจาด 

2. เชือกกลมสีขาวท่ีผูกปมไว!เปนระยะๆ ยาว 1 เมตร 
กิจกรรม 

1. ให!เด็กนําผ!าบาติกแต�ละเส!นมาผูกเง่ือนตายกับเชือกกลมสีขาวท่ีผูกปมไว!ให!เปน
ระยะๆ จนหมดท้ังเส!น จากนั้นนํากระดาษเขียนชื่อติดไว!ท่ีปลายเชือกด!านหนึ่ง 

2. นําผลงานท่ีได!ของเด็กแต�ละคนมาแขวนรวมกัน กลายเปนโมบายสายรุ�งประดับ
ห!องเรียน 

ประเมินผล การผูกผ!าบาติกได!จํานวนเท�ากันพอดีกับปมเชือก 
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ตัวอย#างท่ี 3 (จดหมายล#องหน) 
วัตถุประสงค� สร!างแผนภูมิโดยใช!ภาพ 
อุปกรณ�   

1. กระดาษ 100 ปอนด� กว!าง 6 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ท่ีเขียนตัวอักษรหรือภาพลายเส!น
ด!วยน้ํามะนาว และรอจนแห!งแล!ว 

2. ตารางแผนภูมิ กระดาษเขียนชื่อ และดินสอ 
3. ทิงเจอร�ไอโอดีนใส�ถ!วยเล็ก 5 ถ!วย พู�กัน 5 อัน และผ!าหมาดๆ 3-4 ผืน สําหรับ

เช็ดมือ 
กิจกรรม 

1. ให!เด็กหยิบกระดาษท่ีเตรียมไว!ให!คนละ 1 แผ�น ใช!พู�กันจุ�มทิงเจอร�ไอโอดีนทาบ
นกระดาษนั้นบางๆ ให!เด็กสังเกตสิ่งท่ีปรากฏข้ึน (คําตอบคือ ตัวอักษรท่ีเขียน
ด!วยน้ํามะนาว) 

2. นําผลงานของตนไปตากในท่ีท่ีจัดไว!ให! 
ประเมินผล การนําแผ�นชื่อไปติดบนตารางแผนภูมิ 
 
ตัวอย#างท่ี 4 (เซียมซีมหัศจรรย�) 
วัตถุประสงค�  

1. การทําตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
2. อธิบายความสัมพันธ�ระหว�างรสชาติของผลไม!ท่ีชิมกับสัญลักษณ�ภาพท่ีเลือกติด

บนตารางบอกรสชาติเปรี้ยว-หวาน 
อุปกรณ�   

1. ทํากระบอกเซียมซีโดยให!ปลายด!านบนของเซียมซีติดภาพวาดผลไม!ประเภท
ต�างๆ ไว! 3-4 ชนิด เช�น ส!ม แตงโม เงาะ องุ�น เปนต!น คละชนิดกัน จํานวน 2-3 
กระบอก 

2. ผลไม!สดชนิดต�างๆ ตามเซียมซี โดยหั่นใส�จานเปนชิ้นเล็ก จานละ 1 ชนิด พร!อม
ไม!จิ้มฟ/น หรือส!อมเล็ก 

3. ตารางบอกรสชาติเปรี้ยว-หวาน โดยแบ�งตารางเปนช�องเท�าจํานวนชนิดของ
ผลไม! (ส!ม แตงโม เงาะ องุ�น) ส�วนหัวของตารางให!ติดภาพผลไม!ชนิดต�างๆ ไว!
ช�องละ 1 ชนิด 

4. แผ�นกระดาษกลมเขียนสัญลักษณ�ภาพหน!ายี้  (แสดงว�ารสเปรี้ยว) และ
แผ�นกระดาษกลมเขียนสัญลักษณ�หน!ายิ้ม (แสดงว�ารสหวาน) โดยใส�กระจาด
เล็กๆ แยกไว!สัญลักษณ�ละ 1 กระจาด และดินสอ สําหรับเขียนชื่อ 

กิจกรรม 
1. ให!เด็กเขย�ากระบอกเซียมซีรูปผลไม!จนไม!เซียมซีหล�นลงมา 1 ไม! เม่ือได!ภาพ

ผลไม!ท่ีติดกับเซียมซีชนิดใด ให!ลองชิมผลไม!สดชนิดเดียวกันกับภาพวาดผลไม!
นั้น 1 ชิ้น 
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2. เม่ือผลไม!ท่ีชิมมีรสชาติใดให!เลือกหยิบสัญลักษณ�หน!ายี้หรือหน!ายิ้มมาเขียนชื่อ
ตนเอง และติดในตารางบอกรสชาติเปรี้ยว-หวาน ให!ตรงตามช�องของผลไม! 

ประเมินผล การทําตามข้ันตอนท่ีกําหนด ความสามารถในการเขียน 
 
ตัวอย#างท่ี 5 (ขนมมะพร�าวคลุกน้ําตาล) 
วัตถุประสงค�  

1. ทําความสะอาดของใช! 
2. มีมารยาทในการรับประทานขนมมะพร!าวคลุกน้ําตาล 

อุปกรณ�   
1. มะพร!าวแก� 5-6 ซีก ท่ีขูดมะพร!าวโดยใช!มือ 5-6 อัน น้ําตาลทราย ถ!วยเล็กและ

ช!อน 
2. อ�างใส�น้ํา ท่ีวางภาชนะ และผ!าเช็ดมือ 

กิจกรรม 
1. ให!เด็กแต�ละคนหยิบมะพร!าวแก� 1 ซีก และท่ีขูดมะพร!าว 1 อัน ขูดให!ได!เนื้อ

มะพร!าวมากพอตามความต!องการใส�ลงในถ!วยเล็กท่ีจัดเตรียมให! 
2. หยิบช!อนตักน้ําตาลทรายเพียงเล็กน!อยโรยบนเนื้อมะพร!าวท่ีขูดไว!ในถ!วยเล็ก 

จากนั้นนั่งรับประทานให!เรียบร!อย 
3. นําถ!วยและช!อนท่ีใช!แล!วไปล!างในอ�างน้ําและคว่ําเก็บไว!ในท่ีวางภาชนะท่ี

จัดเตรียมให! 
ประเมินผล การทําความสะอาดถ!วย ช!อนและคว่ําเก็บในท่ีท่ีจัดเตรียมไว!ให!อย�างเรียบร!อย 
 
 

บรรณานุกรม 
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ตัวอย#างหน#วยการเรียนรู�และแผนการจัดประสบการณ�ช้ันอนุบาลปdท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย�างแผนการจัดประสบการณ� 
แผนการจัดประสบการณ�ช้ันอนุบาลปdท่ี 2 

 
หน#วยท่ี 2 เรื่อง ส่ิงแวดล�อม 
หน#วยย#อยท่ี  ................................... เรื่อง  ผลไม�ดีมีประโยชน� 
วัน/เดือน/ปd  ................................... เวลา  ........................ น. 
ช่ือผู�สอน  ....................................................................................... 
            
มาตรฐานการเรียนรู� 
 มาตรฐานท่ี 33: มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการวัดและมีทักษะการวัด 
 มาตรฐานท่ี 34: มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับแผนภูมิ  
 มาตรฐานท่ี 36: ใช!กระบวนการในการเรียนรู!วิทยาศาสตร�  

มาตรฐานท่ี 41: มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการทํางานของเครื่องมือ เครื่องใช! ออกแบบ 
และสร!างสิ่งของหรือของใช!ตามท่ีตนต!องการหรือสนใจ 

 
วัตถุประสงค�การเรียนรู� 

1. เชื่อมโยงผลไม!กับคําศัพท�ชื่อผลไม! 
2. เปรียบเทียบน้ําหนักจากการยกด!วยมือ 
3. สรุปข!อมูลท่ีได!จากการสังเกต 
4. สร!างแผนภูมิและตีความจากแผนภูมิ 
5. มีประสบการณ�ในการตัดสินใจ 
6. ออกแบบและทําภาชนะใส�ผลไม! รวมท้ังใช!อุปกรณ�การประดิษฐ�อย�างเหมาะสมและ

ปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค�เพ่ือการประเมินผล 

1. สรุปข!อมูลท่ีได!จากการสังเกต 
2. สร!างแผนภูมิและตีความจากแผนภูมิ 

 
กิจกรรม ประเมินผล 

กิจกรรมกลุ#มใหญ# 
ข้ันนํา 
1. ให!เด็กนําผลไม!มาจากบ!าน เลือกผลไม!เหล�านั้นมา 5 
ประเภท เพ่ือใช!ประกอบการเล�านิทาน (เลือกผลไม!ท่ีมี
ลักษณะภายนอกท่ีค�อนข!างแตกต�างกัน) 

1. การสรุปลักษณะและส�วนประกอบ
ของผลไม! ท่ีได!จากการสังเกตและ
สนทนา 
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กิจกรรม ประเมินผล 
2. ครูใช!หุ�นมือ (หุ�นมือลิง) ประกอบการเล�านิทานปากเปล�า 
เรื่อง “ช�วยด!วยหนูหิวแล!ว” โดยในขณะท่ีฟ/งนิทานให!เด็กได!มี
ส�วนร�วมในการออกมาคลําหาผลไม! 5 ประเภท (เงาะ ลําไย 
ส!ม มังคุด กล!วย) ซ่ึงซ�อนอยู�ในกระต๊ิบท่ีมีผ!าคลุม และถูกจัด
วางเรียงกันตามลําดับของนิทาน (ผลไม! 1 ชนิด ต�อ 1 
กระต๊ิบ) จนท!ายท่ีสุด เด็กคลําได!กล!วยซ่ึงเปนผลไม!ท่ีลิงใน
นิทานชอบรับประทานมากกว�าผลไม!ชนิดอ่ืนๆ (เน!นว�าผลไม!
ชนิดอ่ืนๆ ลิงก็รับประทาน แต�ชอบกล!วยมากท่ีสุด) เม่ือเด็ก
คลําได!ผลไม!ประเภทใดก็ให!ข้ึนบัตรคําอ�านท่ีมีภาพของผลไม!
ประเภทนั้นประกอบบนกระดาน (หุ�นมืออาจเปลี่ยนเปนสัตว�
อ่ืนได! แต�ควรเปนผลไม!ท่ีสัตว�นั้นชอบ ส�วนบัตรคําอ�านให!ติด
ไว!บนกระดานเพ่ือใช!ในการทํากิจกรรมศูนย�ภาษา) 
ข้ันสอน 
3. หลังจากเล�านิทาน ต้ังคําถามชี้ชวนให! เ ด็กได! คิดถึง
ประโยชน�ของผลไม!ท่ีมีต�อสุขภาพ เช�น ทําไมเราจึงต!อง
รับประทานผลไม!นอกจากผลไม!เหล�านี้ มีชนิดใดอีกบ!างท่ี
เด็กๆ รู!จัก 
4. แบ�งเด็กออกเปน 5 กลุ�ม (กลุ�มละ 5-6 คน) แจกผลไม! 
(หลายๆ ประเภทรวมกัน และไม�จําเปนท่ีจะต!องเปนผลไม!ใน
นิทาน) ใส�ถุงพลาสติกใสให!เด็กกลุ�มละ 2 ถุง เพ่ือกะประมาณ
น้ําหนักของผลไม!ด!วยสายตาว�าถุงใดหนักกว�า ทดลองชั่ง
น้ําหนักโดยใช!มือ (หงายมือวางถุงผลไม!บนมือในขณะท่ีทํา
การชั่งน้ําหนัก) 
5. ให!โอกาสทุกคนในกลุ�มทดสอบการชั่งน้ําหนัก เพ่ือให!ได!
ข!อสรุปร�วมกัน จากนั้น ให!เด็กแต�ละกลุ�มนําถุงผลไม!ท่ีกลุ�ม
สรุปร�วมกันมาลองกะประมาณน้ําหนักด!วยสายตากับกลุ�มอ่ืน 
และทดลองชั่งน้ําหนักโดยใช!มืออีกครั้ง (ชั่งน้ําหนักถุงผลไม!
ระหว�างกลุ�ม) 
6. ให!เด็กแต�ละกลุ�มสังเกต สํารวจ และสนทนาถึงลักษณะ
และส�วนประกอบของผลไม!ในถุงอย�างละเอียดลออ ให!เด็ก
สังเกตให!มากท่ีสุด เพ่ือให!เด็กรู!ลักษณะของผลไม!ท้ังภายใน
และภายนอก (ใช!คําถามกระตุ!นให!เกิดการสนทนาในกลุ�ม 
และให!เวลาในการคิดพอสมควร ส�วนถ!ามีการรับประทาน
ผลไม!ต!องมุ�งเน!นในเรื่องของความสะอาด การเช็ดล!าง และ
การจัดเก็บ) 

2.  การสร! างแผนภู มิและตีความ
แผนภูมิจากผลไม!ท่ีชอบ 
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กิจกรรม ประเมินผล 
ข้ันสรุป 
7. เด็กท้ังชั้นช�วยกันสรุป 1) ลักษณะและส�วนประกอบของ
ผลไม! โดยใช!ตารางการวิเคราะห�ผลไม! (ดู ตัวอย�างการ
วิเคราะห�ข!างท!ายแผน) 2) ประโยชน�ของผลไม!ท่ีมีต�อร�างกาย 
3) การเปรียบเทียบน้ําหนักของผลไม! 
ศูนย�การเรียน 
ศูนย�ภาษา 
    เด็กแต�ละกลุ�มช�วยกันทําหนังสือ โดยวาดภาพผลไม!ท่ี
สมาชิกในกลุ�มรู!จัก ให!คัดลอกชื่อผลไม!ประเภทนั้นประกอบ
ภาพวาดของตนจากบัตรคําบนกระดาน (เน!นองค�ประกอบ
ของการทําหนังสือ-ชื่อหนังสือปกหน!า ปกหลัง ชื่อผู!วาดภาพ 
การเย็บสันปกหนังสือ) 
หมายเหตุ : (1) กิจกรรมมุ�งเน!นการเรียนรู!แบบร�วมมือ (การ
ทํางานกลุ�ม) 
              (2) การเลือกเด็กเข!ากิจกรรม อาจให!ทุกกลุ�ม
ทํางานพร!อมกัน เม่ือเสร็จแล!วจึงไปเข!าศูนย�อ่ืนๆ ตามความ
สนใจ หรือแบ�งให! 2 กลุ�ม ทํากิจกรรมก�อนแล!วทยอยให!กลุ�ม
ท่ีเหลือมาทํากิจกรรมจนครบทุกกลุ�ม 
              (3) ไม�จําเปนท่ีจะต!องทํากิจกรรมเสร็จในวันเดียว 
ศูนย�คณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
    มีผลไม!ใหม� 5 ประเภทให!เด็กชิม และตัดสินใจเลือกผลไม!
ท่ีชอบท่ีสุด ให!เด็กเลือกแผ�นกระดาษรูปหน!ายิ้มแทนตัวเองไป
ติดท่ีในกระดาษท่ีใช!ทําแผนภูมิ โดยเรียงกันให!ตรงกับผลไม!ท่ี
ตนชอบ (เลือกผลไม!ท่ีมีรสชาติท่ีแตกต�าง และนําเสนอใน
ลักษณะของการทําแผนภูมิเพ่ือสรุปข!อมูลท่ีได!จากการทํา
กิจกรรม ดังตัวอย�างแผนภูมิท่ีอยู�ข!างท!ายแผนนี้) 
ศูนย�เทคโนโลยี 
    ให!เด็กทําภาชนะบรรจุผลไม!ตามความสามารถและความ
สนใจ (ใช!วัสดุจากธรรมชาติ เช�น กาบกล!วย ใบตอง เชือก
กล!วย ไม!กลัด กรรไกร มีด) 
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กิจกรรม ประเมินผล 
ศูนย�ศิลปะ 
    ให!เด็กระบายสีหรือทํากิจกรรมฉีกปะบนกระดาษ ซ่ึงเปน
รูปผลไม!ขนาดใหญ� นํากระดาษผลไม!ท่ีเหมือนกัน 2 แผ�น มา
ประกบกันโดยใช!ท่ีเย็บกระดาษและ/หรือ เทปใส ยัดเศษ
กระดาษท่ีขยําแล!วใส�ในรูปผลไม! และใช!ท่ีเย็บกระดาษและ/
หรือเทปใส เย็บหรือติดต�อไปจนรอบ (ไม�จําเปนท่ีจะต!องทํา
กิจกรรมเสร็จในวันเดียว) 

 

ห�องสมุด 
    ให!เด็กเข!าห!องสมุดเพ่ือค!นคว!าเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลไม!ใน
ท!องถ่ิน 

 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. นิทาน 
ลิงน!อยต่ืนนอนแต�เช!าตรู� รู!สึกไม�ค�อยมีแรงและท!องร!องเสียงดังมากจึงปiนลงจากต!นไม!อย�าง

อ�อนแรง เพ่ือไปหาอาหาร 
เจ!าลิงน!อยเดินไปเจอ “เงาะ” ลิงน!อยก็บอกว�า “เงาะก็อร�อยดีนะ และมีประโยชน�ด!วย แต�

ฉันคงจะไม�อ่ิม เก็บไว!ก�อนดีกว�า” 
เจ!าลิงน!อยเดินต�อไปเจอ “ลําไย” ลิงน!อยก็บอกว�า “ลําไยก็อร�อยดีนะ และมีประโยชน�ด!วย 

แต�ฉันคงจะไม�อ่ิม เก็บไว!ก�อนดีกว�า” 
เจ!าลิงน!อยเดินต�อไปเจอ “ส!ม” ลิงน!อยก็บอกว�า “ส!มก็อร�อยดีนะ และมีประโยชน�ด!วย แต�

ฉันคงจะไม�อ่ิม เก็บไว!ก�อนดีกว�า” 
เจ!าลิงน!อยเดินต�อไปเจอ “มังคุด” ลิงน!อยก็บอกว�า “มังคุดก็อร�อยดีนะ และมีประโยชน�ด!วย 

แต�ฉันคงจะไม�อ่ิม เก็บไว!ก�อนดีกว�า” 
เจ!าลิงน!อยเดินต�อไปเจอ “กล!วย” ลิงน!อยก็บอกว�า “กล!วยก็อร�อยดีนะ และมีประโยชน�

ด!วย” ลิงน!อยเหลียวหลังไปดูผลไม!ชนิดต�างๆ ท่ีตนเก็บรวบรวมได! แล!วกล�าวว�า “ตอนนี้ฉันมีผลไม!
เยอะแยะเลย ถ!าฉันกินผลไม!หมดทุกชนิด ฉันจะต!องอ่ิมแน�เลยและแข็งแรงด!วย” ว�าแล!วลิงน!อยก็กิน
ผลไม!ทุกชนิดจนหมด 

2. กระดาษทําแผนภูมิและรูปหน�าย้ิมจํานวนเท#ากับจํานวนเด็กท้ังหมด 
3. ผลไม� 9 ชนิด ได�แก# เงาะ ลําไย ส�ม มังคุด กล�วย ล้ินจี่ ทุเรียน ฝรั่ง แตงโม ชมพู# 

สับปะรด มะม#วง 
4. กระติ๊บและผ�าคลุม 
5. ถุงพลาสติกใส 10 ใบ 
6. กาบกล�วย ใบตอง เชือกกล�วย ไม�กลัด กรรไกร มีด 
7. กระดาษ เศษกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษหรือเทปใส 
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ตัวอย#างตารางวิเคราะห�ลักษณะและส#วนประกอบของผลไม� 
 

ลักษณะและส�วนประกอบของผลไม! 
 

 ลิ้นจี ่ แตงโม ทุเรียน ฝร่ัง 
เมล็ด ใหญ� เล็ก ใหญ� เล็ก 
เนื้อ สีขาวใส สีแดง สีเหลือง สีขาว 

เปลือก ขรุขระ ผิวเรียบ หนามแหลม ขรุขระ 
 
 
ตัวอย#างแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีชอบผลไม�ชนิดต#างๆ 
 

ผลไม!ท่ีหนูชอบ 
 

     
     
     
     
     
     

ชมพู# ส�ม ลําไย สับปะรด มะม#วง 
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