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วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กบ้านหนูน้อย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
การจัดการเรียนรู้ส่าหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาทีเหมาะสมกับวัย พัฒนาเด็กบนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทีตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนด้วย
ความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ เพือเตรียมความพร้อมเด็กด้านการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ่าวัน การปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อืน รวมถึงพัฒนาทักษะส่าคัญต่างๆ ซึงจ่าเป็นต่อการ
ด่ารงชีวิตและการเรียนรู้ในระดับสูงทีขึ้น

การเรียนการสอนแบบบูรณาการในเด็กบ้านหนูน้อย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการในเด็กบ้านหนูนอ้ ย คือ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทีน่าเอาเรืองราวทีเกียวข้องกับตัวเด็ก บุคคล สถานทีแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว และ
สิงต่างๆรอบตัวเด็ก รวมไปถึงประสบการณ์ส่าคัญต่างๆ ทีครอบคลุมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มาเชือมโยงกันอย่างมีความหมาย เน้นการพัฒนาเด็กผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ รวมถึงบูรณาการทักษะส่าคัญของโรงเรียน ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และได้น่าการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี มาใช้
เพือให้เด็กได้ฝึกคิด และตัดสินใจปฎิบัตกิ ิจกรรมด้วยตนเองอย่างมีสมาธิ ซึงระดับชั้นบ้านหนูน้อยได้
น่าการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีมาบูรณาการกับกิจกรรมหลักของโรงเรียนเพียง 2
กลุ่มสาระ ได้แก่
- กลุ่มประสบการณ์ชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกการช่วยเหลือและดูแลตนเองผ่าน
กิจวัตรประจ่าวัน
- กลุ่มประสาทสัมผัส มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้อย่างมีล่าดับขั้นตอน

การกาหนดหน่วยการเรียนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรูส้ ่าหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ล่าดับแรกควรเป็นเรืองราวหรือสิงใกล้
ตัวเด็กแล้วจึงเป็นเรืองไกลตัวเด็กล่าดับต่อไป หน่วยการเรียนรู้ได้ก่าหนดขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ
สาระทีควรเรียนรู้ ทั้ง 4 สาระ ได้แก่ เรืองราวเกียวกับตัวเด็ก เรืองราวเกียวกับบุคคลและสถานที
แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิงต่างๆรอบตัวเด็ก ดังตารางทีแสดงด้านล่าง ข้อมูลการเรียนรู้
มาจากผู้ใหญ่ชวนดู ชวนคิด การท่าให้ดู การพูดบอก การเปิดโอกาสให้เด็กพูดเล่าประสบการณ์ ได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติกับสืออุปกรณ์ของจริง ของจ่าลอง การสนทนาซักถาม การฟัง
เรืองราว การแสดงบทบาทสมมติ การส่ารวจ การทัศนศึกษา การสาธิต การทดลอง ฯลฯ

สาระที่ควรเรียนรู้

หน่วยการเรียน
ระดับชั้นบ้านหนูน้อย

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- หน่วย ชวนหนูเพลิดเพลิน
-รู้ จักชื่อ รู ปร่ า งหน้า ตา อวัยวะในร่ า งกาย การดูแ ลรั กษา - หน่วย หนูๆลองท่า
ความสะอาด ความปลอดภัย การเล่นและทาสิ่งต่างๆด้วย - หน่วย มาเคลือนไหวกันเถอะ
ตนเอง การแสดงความคิด ความรู้สึก และการมีมารยาทที่ดี
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
- หน่วย นานาภาษาเด็ก
-การรั บ รู้ เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ บุ ค คลใกล้ ชิ ด ในครอบครั ว - หน่วย สือภาษาแสนสนุก
โรงเรียน และชุมชน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ
ธรรมชาติรอบตัว
- หน่วย สิงต่างๆล้วนมีชือ
-การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งสิ่ ง ที่ อ ยู้ น อบตั ว การเปลี่ ย นแปลงตาม - หน่วย หนึงวันของหนูเรียนรู้ได้
ธรรมชาติ
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
- หน่วย ประสาทสัมผัสน่ารู้
-การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สี ขนาด รู ป ร่ า ง รู ป ทรง ผิ ว สั ม ผั ส
น้ าหนั ก จ านวน ปริ ม าณ จากสื่ อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน

กิจกรรมของเด็กระดับชั้นบ้านหนูน้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด
เป็นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็ก โดยครูผู้สอนเป็นผู้เล่านิทานและ
ตั้งค่าถาม หรือก่าหนดสถานการณ์ เหตุการณ์ให้เด็ก ได้คิดวิเคราะห์ โดยการตอบค่าถาม แสดง
ท่าทาง วาดภาพ การเลือกตัวละครทีชืนชอบ การประดิษฐ์สิงต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรมเคลื่อนไหวแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมทีใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ฝึกการฟังจังหวะดนตรี ฟังเพลง ฟังค่าสังและปฏิบัติตาม ความสัมพันธ์ของการใช้ร่างกายการใช้
อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบจังหวะรวมทั้งอุปกรณ์อืนๆประกอบการเคลือนไหว เรียนรู้เรืองมิติ
สัมพันธ์ เช่น ทิศทาง ระดับ
2. กิจกรรมเกมพลศึกษา เป็นกิจกรรมทีจัดให้ได้พัฒนาทักษะการเคลือนไหวร่างกาย การ
ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลือนไหว การเคลือนไหวกับการใช้อุปกรณ์ ฝึกการฟังและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเรียนรู้การเล่นร่วมกับผู้อืน
กิจกรรมเสรี
เป็ น กิ จ กรรมที จั ด ในลั ก ษณะกิ จ กรรมย่ อ ยมี ค รู ร่ ว มท่ า กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ให้ ค่ า แนะน่ า
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างอิสระตามความสนใจท่าซ้่าจนเกิดความ
พอใจและเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมเสรีประกอบด้วย กิจกรรมมุมประสบการณ์และกิจกรรมที
ก่าหนดขึ้นสอดคล้องกับหน่วยการเล่นหรือพัฒนาการได้แก่ มุมบทบาทสมมติ มุมนิทาน มุม
วิทยาศาสตร์ มุมเครืองเล่นสัมผัส มุมเครืองเล่นสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกล้ามเนื้อ
เล็ก กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ กิจกรรม
เล่นน้่าเล่นทราย

การประเมินผลการเรียนรู้ในเด็กบ้านหนูน้อย
การประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก เป็นการประเมินตามสภาพจริงผ่านการจัดการเรียน
การสอนภายในชั้นเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสนทนาพูดคุยกับเด็กขณะท่ากิจกรรมการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กขณะท่ากิจกรรม การบันทึกพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ซึงมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
• การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กขณะท่ากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพือน ครู
โดยครูจดบันทึกอย่างสม่าเสมอแล้วรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ
• การจดบันทึกพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ โดยครูบันทึกพฤติกรรมประจ่าวันของเด็ก และการ
บันทึกของผู้ปกครองทีท่ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ได้แก่ บันทึกการอ่าน และบันทึกการเรียนรู้
• สมุ ด รายงานประจาตั วนั ก เรีย น เป็น สมุ ดสรุ ป พัฒ นาการของเด็ก ประจ่ า ภาคเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
• แฟ้มผลงาน แฟ้มรวบรวมผลงานของเด็กทีจัดเก็บและประเมินผลงานตามวัตถุประสงค์
ซึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ผลงานเด็ก
หมายถึง ผลงานศิลปะของเด็ก
ผลงานที่ผู้ปกครองเลือก หมายถึง ผลงานของเด็กทีผู้ปกครองเป็นผู้เลือกพร้อมกับ
แสดงความคิดเห็นเกียวกับผลงาน
ผลงานเฉพาะ
หมายถึง ผลงานของเด็กทีครูจัดเก็บและวิเคราะห์ผลงาน
ตามพัฒนาการ

หนึ่งวันของหนูที่บ้านหนูน้อย
เวลา

กิจกรรม

7.30 – 8.15

รับเด็ก

8.25 – 8.50

เข้าแถวเคารพธงชาติ กายบริหาร

9.00 – 9.15

กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด

9.20 – 9.35

กิจกรรมเคลือนไหว

9.40 – 10.00

ดืมนม

10.00 – 11.00 กิจกรรมเสรี
11.05 – 11.35 รับประทานอาหารกลางวัน
11.40 – 12.00 ท่าความสะอาดร่างกาย เปลียนชุดนอน
12.00 – 14.00 นอนพักผ่อน
14.10 - 14.30

ตืนนอน ท่าความสะอาดร่างกาย

14.30 – 15.00 รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.30 ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

เตรียมพร้อมอย่างไร....เมื่อลูกน้อยไปโรงเรียน
การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ลู ก ก่ อ นมาโรงเรี ย นเป็ น สิ งส่ า คั ญ เพราะเมื อมา
โรงเรียนลูกจะต้องเรียนรู้ปรับตัวเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ๆภายในโรงเรียน เพือให้ลูกได้
เรียนรู้ทีโรงเรียนอย่างมี ความสุขประสบคงามส่าเร็จในการท่ากิจกรรมและฝึกช่วยเหลือตนเอง
คุณพ่อ คุณแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้กับลูกได้ดังต่อไปนี้
1. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียน
คุณพ่อ คุณแม่ สามารถสร้างทัศนคติดีต่อการมาโรงเรียนให้กับ ลูกด้วยการพูดคุย
เล่าเรืองราวหรือประสบการณ์ดีๆเกียวกับการมาโรงเรียนให้ลูกฟัง เช่น ที่โรงเรียนมีเพื่อน มีของ
เล่น ลูกจะได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆทุกวัน เพือให้ลูกเข้าใจว่าการไปโรงเรียนเป็นเรืองทีดีและไม่มี
อะไรที น่ากลัว คุณพ่อ คุณแม่ควรพูดชืนชมและแสดงความภูมิใจในตัวลูกเมือลูกมาโรงเรียน
ซักถามและเปิดโอกาสให้ลูกเล่าถึงเรืองราวสนุกๆทีเกิดขึ้นในโรงเรียน
2. สร้างความมั่นใจในก้าวแรก
การสร้างความมันใจในก้าวแรกของลูกเมือมาโรงเรียนเป็นสิงทีคุณพ่อ คุณแม่ควร
ท่าเป็นอย่างยิง เพือลดความกังวลและเพิมความมันใจให้ลูก เด็กช่วงวัยนี้เป็นวัยทีกลัวการพลัด
พราก ค่าพูดของคุณพ่อ คุณแม่จึงมีความส่าคัญมากส่าหรับเด็ก เพราะเด็กจดจ่าและรอคอยในสิง
ทีคุณพ่อ คุณแม่บอก เช่น บอกลูกว่า กินข้าวเสร็จจะมารับนะ ลูกจดจ่าว่ากินข้าวเสร็จคุณพ่อ
คุณแม่จะมารับกลับบ้าน หรือ นอนหลับตื่นมาจะมารับนะ ลูกจดจ่าว่าตืนนอนคุณพ่อ คุณแม่
จะมารับกลับบ้าน ซึงคุณพ่อ คุณแม่ควรท่าตามค่าพูดทีบอกลูกไว้เพือให้ลูกรู้สึกไว้วางใจ
3. ร่วมมือกับครูพัฒนาลูก
ในช่วงแรกของการเปิดเรียนคุณพ่อ คุณแม่อาจมีความกังวลใจเพราะลูกยังเล็ก
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และคงไม่มีใครรู้ใจลูกน้อยเท่ากับพ่อแม่ แต่หากคุณพ่อ คุณแม่ร่วมมือ
กับคุณครูโดยให้ข้อมูลของลูกเบื้องต้น และร่วมพูดคุยเกียวกับพัฒนาการของลูกรวมถึงแนวทางใน
การพัฒนาลูกในด้านต่างๆ ซึงท่าให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถน่าแนวทางไปปรับใช้พัฒนาลูกด้วย
ตนเองทีบ้านให้สอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียน
อ้างอิงจาก
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