หนังสือชุด

ครูปฐมวัย
หัวใจ แม

แมครู
พา

ทำงานบาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
แม่ครูพลปาท�มูำลงานบ้
านยนรุง1อรุณ
โครงการสื่อสรางสรรคเพื่อการเรียนรูอยางองครวม (ครูหัวใจใหม) สถาบันอาศรมศิ
นิธิโรงเรี

โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างองค์รวม (ครูหัวใจใหม่)
โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์
สถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธโิ รงเรียนรุง่ อรุณ
ชื่อหนังสือ แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
จัดท�ำโดย ส�ำนักพิมพ์สานอักษร โรงเรียนรุ่งอรุณ
บรรณาธิการ 		
เรื่อง
ข้อมูล			
เรื่อง			

เกื้อกมล นิยม
ส่วนสื่อสารองค์กร โรงเรียนรุ่งอรุณ
นันทิยา ตันศรีเจริญ

ภาพ
ภาพถ่าย			
ภาพประกอบ		

ส่วนสื่อสารองค์กร โรงเรียนรุ่งอรุณ
อรุณโรจน์ รัตนพันธ์

ออกแบบจัดรูปเล่ม 		
พิสูจน์อักษร		
เผยแพร่			

อรุณโรจน์ รัตนพันธ์
ศิริลักษ์ พุทธโคตร ภาวิดา ค�ำสัตย์
ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอบคุณที่ปรึกษาด้านข้อมูล
• พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
• คณะครูอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ
สงวนลิ
2 แม่ขสิคทรูธิพ์ตาท�ามพระราชบั
ำงานบ้าน ญญัติ โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน

1

ค�ำน�ำ
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แม่ครูพาท�ำงานบ้าน

ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ส�ำคัญของการบ่มเพาะ และวางรากฐานส�ำคัญ
ของชีวิต ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคมที่สมดุล
กองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อ
มีผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็ก ทั้ง พ่อ แม่ ครู เข้าใจในธรรมชาติเด็กอย่างแท้จริง
แล้วครู หรือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท�ำอะไรหรืออย่างไรได้บ้าง?
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยินดีและวางใจที่สถาบัน
อาศรมศิลป์ และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายการท� ำงานด้าน
การศึกษาอย่างยาวนาน รับผลิตหนังสือชุด “ครูปฐมวัยหัวใจแม่” ทั้ง ๗ เล่มนี้
พร้อมสื่อวีดิทัศน์อีก ๑๐ ตอน ควบคู่กันไป ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือ ที่รวบรวม
ทั้งหลักการและวีธีการ เอาไว้อย่างครบถ้วน ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วย เพื่อให้ผู้ใหญ่
ได้น�ำไปใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ซึ่งหนังสือ ๗ เล่มนี้ ประกอบไปด้วย ชุดกิจวัตรประจ�ำวัน รากฐาน
การงานที่ส�ำคัญเพื่อพัฒนาเด็ก ๕ เล่ม ได้แก่ เล่ม๑ แม่ครูพาท�ำงานบ้าน,
เล่ม๒ แม่ครูพาท�ำงานครัว, เล่ม๓ แม่ครูพาท�ำงานสวน, เล่ม๔ แม่ครูพาเล่น,
เล่ม๕ แม่ครูพาคิด อ่าน เขียน ชุดเพื่อพัฒนาครูและผู้ปกครอง ๒ เล่ม ได้แก่
เล่ม๖ ห้องเรียนพ่อแม่ เลี้ยงลูกดีวิถีไทย และเล่ม๗ แม่ครูหัวใจใหม่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อชุดนี้จะช่วยให้สังคมตระหนักถึงความส�ำ คัญ
ของการดู แ ลเด็ ก ตามพั ฒ นาการ และกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ใ หญ่ เ ปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ๆ
ได้เรียนรู้ตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง
มีความมั่นคงทางอารมณ์ และจิตใจ
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านทีถ่ า่ ยทอดองค์ความรู้
สู่หนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมแรงร่วมใจผลิตงานอันเป็นประโยชน์
ไม่เพียงต่อวงการการศึกษา แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างอีกด้วย
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ค�ำน�ำ
หนังสือครูปฐมวัย….หัวใจแม่ หลอมรวมการเรียนรู้และกิจวัตรการด�ำรง
ชีวติ เป็นหนึง่ เดียว ซึง่ ตรงตามธรรมชาติของหลักการเรียนรูท้ วี่ า่ “ชีวติ คือการเรียนรู้
และการเรียนรู้คือชีวิต”
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิถีนี้ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้สาระวิชาต่างๆ
และสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเติบโตในวัยต่อมา และเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถด�ำรงความเป็นอยู่ด้วยการพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องเริ่มต้นฝึกใหม่ ศักยภาพ
ของนักการจัดการศึกษา ครู หรือ บุคลากรอื่นๆ ที่มีบทบาทการจัดการเรียนรู้
ซึ่ ง มองเห็ น การเรี ย นรู ้ (Learning Visibility) และจั ด โอกาสการเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการบันทึก
เรือ่ งราวทีส่ ามารถต่อยอดจากเรือ่ งหนึง่ ไปสูอ่ กี เรือ่ งหนึง่ ก่อให้เกิดเป็นเส้นสายทาง
เดินทางการเรียนรู้ เกิดผลงานการบันทึกหลากหลายอย่างเหมาะกับพัฒนาตามวัย
ของผู้เรียนในแต่ละระดับ เช่น ในระดับปฐมวัย ครูหรือผู้ใหญ่ที่ด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ พาคิดพาใคร่ครวญประสบการณ์ตรงด้านต่างๆ ที่ได้ลงมือปฏิบตั มิ าด้วย
การพูดคุยบอกเล่า แล้วเชื่อมเข้าสู่การวาดภาพ ผู้ใหญ่ใจดีช่วยบันทึกสาระเนื้อหา
ที่เด็กต้องการสื่อสาร เกิดแฟ้มผลงานที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามการรับรู้
และการน�ำเสนอของผู้เรียนแต่ละคน
สภาพการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ครบถ้วนทุกด้าน และทัง้ ยังส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างสมบูรณ์ จุดเชือ่ มโยง
ของปลายประสาทเซลล์สมองแต่ละเซลล์ ได้รับการกระตุ้นให้แข็งแรง ซึ่งเป็น
รากฐานส�ำคัญของพัฒนาสมรรถนะต่างๆ อย่างสมบูรณ์
สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป์
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สารบัญ

๑ บทน�ำ							

๙
การดูแลบ้านก็เหมือนกับการดูแลตัวเอง 			๑๐

๒ บททำ�							

๑๓
ทำ�ไมเด็กต้องทำ�งานบ้าน?					๑๔
งานบ้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม			๑๖
ประเภทของงานบ้าน						๒๔
ทำ�ให้เสร็จ VS ทำ�ให้ประณีต					๒๘

๓ บทแม่ครู						

๓๓
บทบาทแม่ครู : ทำ�ไปด้วยกันและทำ�ให้เป็นเรื่องสนุก		๓๔
เรื่องเล่าจากห้องเรียน						๓๖
พาทำ�งานบ้านให้เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม			๓๘
แบบสังเกตพัฒนาการ						
๔๐

ภาคีเครื อข่าย						

6

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน

๔๔
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๑ บทนำ�

ถ้าเราอยากให้เด็กดูแลตัวเองเป็น
ทำ�ไมเรายิ่งต้องให้เด็กทำ�งานบ้าน?
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การดูแลบ้านก็เหมือนกับการดูแลตัวเอง
ถ้าเด็กดูแลบ้านได้ เขาจะดูแลตัวเองเป็น

งานบ้านเป็นการงานในชีวิตประจ�ำวันที่ช่วยให้เด็กซึมซับคุณค่าของการพึ่งพา
ตนเองและการท�ำสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึง่ เริม่ ฝึกท�ำได้ตงั้ แต่เล็กๆ ยิง่ เล็กยิง่ ฝึกง่าย
เพราะเด็กเล็กๆ ยังรูส้ กึ ว่างานบ้านเป็นเรือ่ งเล่น เป็นเรือ่ งสนุก เป็นการท�ำกิจกรรม
กับพ่อแม่ เช่น เอาขยะไปทิ้งลงถัง กวาดไม้กวาด กวาดไปกวาดมา กวาดสนุก
ยังไม่สะอาด แต่สร้างความรู้สึกว่าได้ลงมือท�ำ
ยังไม่สะอาด ไม่เป็นไร
ให้กวาดบ่อยๆ เดี๋ยวก็เก่งเอง

ยิ่งเล็กยิ่งฝึกง่าย

ซึมซับคุณค่าของ
การพิึ่งพาตนเอง

เรื่องเลอะ เรื่องเล็ก
ตอนเราเป็นเด็ก
ก็ถูบ้านแบบนี้แหละ
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เมื่ออยู่บ้าน พ่อแม่พาลูกท�ำงานบ้าน เมื่อมาโรงเรียน แม่ครูพาเด็กๆ ท�ำงานบ้าน
ที่โรงเรียน
โรงเรียนมีงานบ้านมากมายให้เด็กท�ำตัง้ แต่เช้าจรดเย็น เป็นการงานทีแ่ ม่ครูพาท�ำ
สม�่ำเสมอจนเป็นกิจวัตร
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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๒ บททำ�

งานบ้านเป็นงานสนุก !!
ยิ่งพาเด็กๆ “เล่น” ทำ�งานบ้าน
ก็ยิ่งส่งเสริมพัฒนาการ
อยากรู้ว่างานต่างๆ ส่งผลอย่างไร?
ลองศึกษาแล้วพาเด็กๆ ลงมือ “ทำ�”
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ท�ำไมเด็กต้องท�ำงานบ้าน?
งานบ้ า นเป็ น การเรี ย นรู ้ จากการลงมื อ ท� ำ ที่ พั ฒ นาเด็ ก อย่ า งเป็ น องค์ ร วม
เปิดโอกาสให้เด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ น ปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ หญ่ และปฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ แวดล้อม บวกเสริมกับการพาท�ำงานบ้านในบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน
ท�ำงานบ้านให้เป็นการเล่น ยิ่งเสริมพลังให้สมองเรียนรู้ได้ดี จนเกิดการสะสม
และพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งความรู้ (HEAD) ทักษะ (HAND) จิตส�ำนึกที่ดี (HEART)

HAND

HEAD

HEAD

• สังเกต เลียนแบบ เรียนรู้ ล�ำดับขั้นตอนการท�ำความสะอาด
• รู้จกั อุปกรณ์ วิธีใช้
• เพิม่ เติมค�ำศัพท์ จากการท�ำงาน ระวังลื่น ระวังแตก สะอาด
ล้าง ถู เปิดน�้ำเบาๆ คว�่ำ ตาก
• มือ ตา สัมพันธ์

โอ้โห...ท�ำงานบ้าน
ได้อะไรมากกว่า
จับมานั่งท่อง
นั่งคิดอีกนะเนี่ย

HEART

HEART

HAND

• ฝึกกล้ามเนื้อมือ
การกะน�้ำหนัก
การจับ การถือ การถู

ยิ่งท�ำงานบ้าน = ยิ่งส่งเสริ มพัฒนาการ
14
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• เล่นสนุกกับงาน
หนูท�ำได้ง่ายแค่นี้เอง
• รูจ้ กั ช่วยเหลือ สร้างความภูมิใจ
• มีจิตส�ำนึกในการพึ่งพาตัวเอง
รู้หน้าที่
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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“งานบ้าน”

ส่งเสริ มพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
Holistic Development
ความรู้ (HEAD)

ภาษา ได้ค�ำศัพท์
เปียก แฉะ ขัด ถู
สะอาด เหม็น หอม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ จัดล�ำดับ เสร็จเดีแล้๋ยววก็ซัแกห้ผ้งาตาก
ท�ำอะไรก่อนหลัง ราดน�้ำ
ให้เปียก, ขัด ถู, ราดน�้ำ

ภาษา : รู้จักชื่อของอุปกรณ์งานบ้านต่างๆ เพิ่มพูนคลังค�ำศัพท์เพื่ออธิบาย
สิ่งที่เห็น สัมผัส คิด เข้าใจ เช่น เหม็น หอมฟุ้ง (หลังล้างห้องน�้ำเสร็จ) เปียก แฉะ
และพัฒนาการพูดสือ่ สารทีเ่ ป็นประโยคเมือ่ ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
วางแผนและจัดการงานให้เสร็จ

คณิตศาสตร์ : การนับเลข การรู้ค่าของจำ�นวน การแบ่งครึ่ง การกะระยะ

การจัดกลุ่ม/หมวดหมู่ การจัดลำ�ดับ (ก่อน-หลัง, ๑ ๒ ๓ ๔...) การเพิ่ม-ลดจำ�นวน
การจับคู่ (ช้อน-ส้อม ถ้วย-แก้ว)

พาเด็กๆ ท�ำงานบ้าน
ได้อะไรมากกว่า
ที่เรามองเห็นนะคะ

วิทยาศาสตร์ : จากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น เปียก-แห้ง
เช็ดของเล่นแล้วผึ่งให้แห้งก่อนถึงจะเก็บได้ ไม่อย่างนั้นจะขึ้นรา การระเหย
เช่น ผ้าขี้ริ้วเปียกๆ พอตากแดดแล้วแห้ง

ภาษา

HEAD

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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ทักษะ (HAND)

ทักษะด้านร่างกาย : เสริมสร้างความแข็งแรงและความคล่องแคล่ว

ทักษะ
ด้านร่างกาย

ของกล้ามเนื้อมือ มีกล้ามเนื้อมือ ตา สัมพันธ์กัน

ทักษะ EF (Executive Functions) :

• ฝึกความจ�ำใช้งาน (Working memory) คือความสามารถในการเก็บประมวล
และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ได้ตามสถานการณ์ ท�ำซ�้ำๆ จนจ�ำ
และท�ำได้ด้วยตัวเอง เช่น จ�ำว่าเวลาจะถูบ้านจะต้องถูหันด้านไหน ไม่ใช่ถู
แล้วเหยียบแล้วเลอะ จ�ำได้ว่าควรจะวางจานแบนก่อนจานกลมเพื่อจะตั้งจาน
ได้สูงขึ้น
• ฝึกความยืดหยุ่นทางความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) คือความสามารถ
ในการปรับเปลีย่ น/พลิกแพลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เราจะล้างจาน
ใบไหนก่อนดี อันนีซ้ อ้ นอันนี้ได้ไหม จะกวาดบ้านจากมุมไหนก่อน กวาดตรงนี้
มาแล้ว ตรงนั้นยังเลอะอยู่ จะท�ำอย่างไร เด็กจะต้องคิด ปรับแผน และแก้ไข
สถานการณ์ตลอดเวลา ฝึกคิดเชื่อมโยง และเรียงล�ำดับเหตุและผล
• ฝึกการควบคุมตนเอง (Inhibitory Control) คือความสามารถในการควบคุม
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม บ่อยครั้งที่งานบ้านเริ่มต้นจาก
ความสนุก แต่พอท�ำไปสักพักเด็กจะเริ่มเบื่อ รู้สึกไม่สนุก เขาต้องฝึกควบคุม
ตัวเองที่จะไม่ล้มเลิกกลางคัน และอดทนท�ำสิ่งที่ไม่สนุกนี้ให้ส�ำเร็จ
• ฝึกการวางแผน (Planning and Organizing) สมองเด็กจะมีประสบการณ์
และเรียนรู้จากการท�ำงานบ้านซ�้ำๆ สม�่ำเสมอ จนเห็นภาพรวมของงาน รู้ว่า
ต้องท�ำอะไร ท�ำอย่างไร รู้ล�ำดับ รู้ขั้นตอน จนสามารถวางแผนการท�ำงานได้

HAND

•
•
•
•

ทักษะEF

ฝึกความจ�ำใช้งาน
ฝึกความยืดหยุ่นทางความคิด
ฝึกการควบคุมตนเอง
ฝึกการวางแผน

ทักษะการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
เธอเอาแก้ว
ไปล้างทางโน้นนะ
เดี๋ยวเราล้างจานเอง

มันจะได้ไม่แตก
และไม่มี
กลิ่นคาวอาหารด้วยเนอะ

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

ความสามารถในการการยอมรับผู้อื่น การเป็นผู้น�ำ/ผู้ตาม สามารถสื่อสาร
กับเพื่อนได้ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
18
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จิตส�ำนึกที่ดี (HEART)
มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้ว่าต้องทำ�งาน (ส่วนตัวและส่วนรวม)

ก่อนแล้วจึงทำ�ตามใจตัวเอง (เล่นสนุก) เมื่อทำ�บ่อยๆ จะกลายเป็นนิสัยให้เขา
สามารถจัดลำ�ดับความสำ�คัญระหว่าง “สิ่งที่ต้องทำ�” กับ “สิ่งที่อยากทำ�” ได้ดี

รู้จักพึ่งพาตนเอง ทำ�สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
รั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง มีความสุข ภาคภูมิ ใจในตนเอง

ได้เวลาจัด
โต๊ะอาหารแล้ว
สิ่งที่อยากท�ำ

เมื่อมุมานะทำ�งานจนเสร็จ เห็นผลงานจากความตั้งใจของตนเอง เด็กจะรู้สึกว่า
ตัวเขามีความสามารถทีจ่ ะทำ�อะไรสำ�เร็จได้ ทำ�ให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และเติบโตไปด้วยความรู้สึกว่า ตัวเขามีคุณค่าและมีความหมาย

สิ่งที่ต้องท�ำ

มีน้ำ�ใจ มีจิตอาสา ช่วยเหลือการงานของส่วนรวม
เห็ น คุ ณ ค่ า ของผู้ อื่ น งานบางอย่างต้องช่วยกันทำ� เพราะเกินกำ�ลัง

ที่เด็กเล็กๆ จะทำ�คนเดียว การช่วยกันทำ�งานจนเสร็จ ทำ�ให้เด็กมองเห็นคุณค่า
ของกันและกัน รู้ว่าเพราะช่วยกันทำ� งานจึงสำ�เร็จหรือเสร็จได้ไว

เห็นคุณค่าของสถานที่ และสิ่งของเครื่องใช้ รู้จักดูแลรักษา
มีวินัยในตนเอง
รู้จักพึ่งพา
ตนเอง
มีน�้ำใจ
มีจิตอาสา
20
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HEART
เห็นคุณค่า
ของสถานที่

รับรู้ความสามารถ
ของตนเอง
เห็นคุณค่า
ของผู้อื่น

เก็บของเล่นก่อน
ไปจัดโต๊ะกันเถอะ

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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“งานบ้านจะช่วยสร้างปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต คือ Self esteem
หรือความนับถือตัวเอง เด็กที่รู้สึกว่าตัวเขามีความสามารถที่จะท�ำอะไรส�ำเร็จ
ไม่ว่าความส�ำเร็จนั้นจะมาจากการที่เขามุมานะ เขาตั้งใจ เขามีความคิด
สร้างสรรค์ จะท�ำให้เด็กๆ เติบโตไปด้วยความรู้สึกว่าฉันใช้ได้ ฉันมีคุณค่า
ฉันท�ำอะไรเป็นประโยชน์กับคนอื่น ฉันมีความหมาย บวกกับการที่
คุณพ่อคุณแม่และครูชื่นชม สิ่งเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มการนับถือตัวเองให้มากขึ้น”
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
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“น้องเล็ก อ.๑ มาแรกๆ เขายังท�ำอะไรไม่ค่อยได้หรอก แต่พอเรา
มอบหมายให้การยกเก้าอี้เป็นงานของเขา พอเริ่มท�ำได้ แล้วครูชม จนเขา
ท�ำได้ดี เขาจะเกิดความรู้สึกว่า เขาคือคนที่สามารถท�ำอะไรได้ และครู
ก็ยอมรับว่าเขาท�ำได้ ท�ำให้ใจเขาเต็ม ซึ่งจะเป็นต้นทุนให้เขา
พัฒนาเรื่องอื่นๆ ต่อไป”
ครูจินตนา น�ำศิริโยธิน ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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ประเภทของงานบ้าน
งานส่วนตัว เช่น แต่งตัว จัดเก็บของใช้สว่ นตัวเข้าที่ เก็บล้างแก้วน�้ำ จาน ชาม

ช้อน ของตนเอง ใส่ปลอกหมอนและที่นอน การงานส่วนตัวเหล่านี้จะฝึกเด็กให้มี
ความรับผิดชอบ มีวินัย และท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง

งานส่วนรวม เช่น กวาดใบไม้ ท�ำความสะอาดห้องและของเล่น ล้างห้องน�้ำ

จัดโต๊ะอาหาร แยกขยะ การงานเหล่านีค้ อื เวทีปลูกฝังความมีน�้ำใจ และการท�ำงาน
เพื่อผู้อื่น

วินัยและความรับผิดชอบ
ฝึกได้ตั้งแต่เล็กๆ
ยิ่งเล็กยิ่งฝึกง่ายค่ะ

อ๋อ แค่จับคู่กัน
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ในหนึง่ วัน
เด็กมีงานบ้านอะไรบ้าง

• จัดโต๊ะอาหารกลางวัน
• เช็ดโต๊ะ
• ยกเก้าอี้เก็บขึ้นโต๊ะ

เก็บรองเท้า

เก็บล้างภาชนะ

จัดของจากกระเป๋าเข้าที่

ใส่ปลอกหมอน
และที่นอน (วันจันทร์)

ปูที่นอน

เก็บที่นอน
• ท�ำความสะอาดห้องเรียน
/ของเล่น/ลานเล่น
• รองน�้ำดื่มใส่เหยือก
• เช็ดช้อน-ส้อม
• รองน�้ำใส่กะละมังล้างแก้ว

ตัด-ล้าง-ตาก
กล่องนม
จัดโต๊ะอาหารว่าง
-เช็ดโต๊ะ

น�ำขยะ
ไปโรงคัดแยก
เก็บของใช้ส่วนตัว
ดูแลความเรียบร้อยในห้อง
เช่น ถูพื้น เก็บหนังสือนิทาน
เข้าชั้น ปิดไฟ ปิดพัดลม
(กลับบ้าน)

เก็บล้างภาชนะ
ล้างห้องน�้ำ
26
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งานจิตอาสา
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อย่าเข้าใจผิด!!!
เป้าหมายไม่ ใช่เด็กท�ำงานบ้านเก่ง

ท�ำให้เสร็จ VS ท�ำให้ประณีต
เป้าหมายหลักในการพาเด็กปฐมวัยท�ำงานบ้าน คือการให้เด็กได้ลงมือท�ำงาน
เพื่อฝึกทักษะต่างๆ เช่น วินัย ความรับผิดชอบ การคิดยืดหยุ่น การควบคุมตัวเอง
ให้อดทนท�ำงาน (ทีไ่ ม่สนุก) จนเสร็จ ส่วนความประณีตของงานยังเป็นเป้าหมายรอง
ขึน้ อยูก่ บั พัฒนาการตามวัยของเด็ก เช่น ล้างจาน ต้องอาศัยทักษะพัฒนากล้ามเนือ้
มัดเล็ก (Fine Motor Skills) ทีจ่ ะพัฒนาได้ดใี นช่วง ๖-๗ ขวบ ส่วนในเด็กเล็ก ๓-๔ ขวบ
อย่าเพิ่งคาดหวังว่าเด็กจะต้องล้างจานสะอาดเอี่ยม

ไม่คาดหวัง แต่ค่อยๆ ปลูกฝังความใส่ใจ ประณีต ให้เด็กท�ำงานรอบคอบและ
ละเอียดขึ้นตามวัย หัวใจส�ำคัญคือการสื่อสารเชิงบวก เพราะถ้าผู้ใหญ่เข้าหาด้วย
การก�ำกับ จับผิด จะท�ำให้เด็กรู้สึกถูกต�ำหนิ อึดอัด หมดสนุก แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น
ค�ำพูดเชิงบวก เด็กจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ชื่นชมในสิ่งที่เขาท�ำ แต่มีจุดที่เขาต้องพัฒนา
ต้องปรับปรุง แล้วเขาจะยินดีท�ำ

เปลี่ยนค�ำพูด การก�ำกับ จับผิด...
ให้เป็น “ค�ำพูดเชิงบวก”

ให้เด็กฝึกทักษะการ
ท�ำงานจนเสร็จ
อย่าเพิ่งคาดหวัง
อีกเยอะไหมครับ
คุณพ่อ
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ความประณีต
เป็นรอง

กวาดให้
มันตรงๆ สิ

จานเนี่ยจับให้มันมั่นๆ
เดี๋ยวก็หลุดมือ ล้างยังไง
ท�ำไมยังมีข้าวติดอยู่เลย

ตรงนี้กวาด
อีกนิดหนึ่งนะลูก
จะสะอาดขึ้นมากเลย

จานสะอาดขึ้นมากเลย
แต่จะดีมากเลยนะถ้าข้าว
เม็ดนี้ถูกล้างไปด้วย

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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“ท�ำให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องที่ท�ำด้วยกัน เป็นเรื่องที่ท�ำแล้ว
ได้รับค�ำชม รวมถึงยอมรับข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่จะเกิดขึ้น
เพราะเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการให้เขาท�ำงานบ้านเก่ง เป้าหมายคือต้องการ
ให้เขาลงมือท�ำ รับผิดชอบ เรียนรู้ แก้ปัญหา ฝึกความคิดยืดหยุ่น ฝึกความจ�ำว่า
เขาเห็นแบบนี้แล้วเขาท�ำได้ด้วยตัวเองไหม รู้จักที่จะเอาชนะความไม่สนุก
ฉะนั้นก�ำหนดเป้าหมายของตัวเองดีๆ แล้วตั้งสตินิดหนึ่งว่าเราต้องการอะไรเวลา
เด็กท�ำงานบ้าน อย่าสนใจในจุดเล็กๆ เท่ากับจุดใหญ่ๆ ที่เด็กจะได้รับ”
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน”
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๓ บทแม่ครู

เวลาพาเด็กๆ สนุกกับงานบ้าน
แม่ครูก็สนุกสนานกับงานที่มีเด็กๆ เป็นลูกมือ
บทบาทของแม่ครูมีไม่มาก ไม่ยาก และไม่เหนื่อย
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บทบาทแม่ครู

ทำ�ไปด้วยกัน & ทำ�ให้เป็นเรื่องสนุก
• พาท�ำเป็นจังหวะเวลา สม�่ำเสมอ เป็นกิจวัตรเช้าจรดเย็น ท�ำซ�้ำสม�่ำเสมอ
ไปทุกวัน เด็กจะเห็นการงานทุกอย่างเป็นภาพในใจ รู้ได้ด้วยตัวเองว่าเวลา
ไหนเขาควรท�ำอะไร
• ท�ำให้เป็นเรื่องสนุก เมื่อเด็กสนุก สมองจะเรียนรู้ได้ดี ยอมรับข้อผิดพลาด
เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น ย�้ำไว้ในใจ เป้าหมายเราไม่ใช่ให้เด็กท�ำงานบ้านเก่ง!
• ท�ำไปด้วยกันกับเด็ก เด็กจะรู้สึกว่าเป็นงานที่ทุกคนท�ำด้วยกัน ไม่ใช่เขา
ถูกสั่งให้ท�ำ
• วางใจให้เด็กท�ำเอง อดทนรอ ให้ก�ำลังใจ ช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม
ใช้ขั้นตอน ท�ำให้ดู-จับมือท�ำ-ท�ำด้วยกัน-ให้เด็กท�ำเอง
• ชื่นชมสิ่งที่เด็กท�ำได้ แม้เป็นความส�ำเร็จเล็กๆ เพื่อเสริมแรงด้านบวก
และสร้างการนับถือตัวเอง
• ชวนมองให้เด็กท�ำงานรอบคอบและละเอียดขึน้ ตามวัย เพือ่ สร้างอุปนิสยั ใส่ใจ
และประณีต
• ให้เด็กเลือกท�ำงานส่วนรวมตามความสนใจ เด็กจะมีความสุขกับการงาน
ที่ได้เลือกเอง
• ใช้สื่อสร้างแรงจูงใจ
เช่น เพลง ตารางงาน
สนุกกับงาน
ไปด้วยกัน
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จัดแถวตรงๆ
ก็สวยแล้ว
ใส่ปอกหมอน
ยากจัง
ท�ำยังไงนะ

แบบนี้ไง

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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เรื่องเล่าจากห้องเรียน
“น้องอนุบาล ๑ คนหนึ่งเป็นเด็กขี้อาย เกาะติดครูตลอด พออยู่ด้วยกัน
ครูท�ำอะไร เขาเห็นและช่วยท�ำไปด้วย จนเขาท�ำงานบ้านเก่ง เราสังเกต
เห็นเขาค่อยๆ พัฒนา เริ่มเข้าหาเพื่อน เล่นกับเพื่อน ท�ำงานร่วมกับเพื่อน
เริ่มรู้สึกว่ามีตัวตน ได้รับการยอมรับจากเพื่อน ข้างในเขาค่อยๆ เต็ม
พอขึ้นอนุบาล ๓ เขากลายเป็นผู้ช่วยครูพาน้องๆ ท�ำงานบ้าน
ช่วยท�ำงานบ้านแทนครู แม้จะยังขี้อายอยู่ แต่เขากล้าท�ำสิ่งต่างๆ มากขึ้น
อยู่กับใครก็ได้ และมีความสุขกับการมาโรงเรียน”
ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ

“พอเด็กเข้ามา อ.๑ เราจะชวนเขามาช่วยกันยกเก้าอี้เก็บขึ้นโต๊ะ เขาต้องใช้แรง
เรียนรู้และคิดหาวิธียกเก้าอี้ขึ้นไปวางบนโต๊ะให้ได้ บางคนก็ดูเพื่อน ดูครู แต่
ไม่ใช่ว่าดูแล้วจะท�ำตามได้เลย จับด้านนี้ยกแล้ววางไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยน คิดหาวิธี
ใหม่ บางคนก็หมุนอยู่นั่น กว่าจะจับถูกฝั่ง ครูจะปล่อยให้เขาท�ำไปก่อน จนเห็น
ว่าไม่ได้จริงๆ จึงจะเข้าไปสอน เอ้า นอนเก้าอี้ลง จับขาด้านหลัง ยกมันขึ้นไป
ครูจะสอนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆ ให้เขาจ�ำได้ พอจ�ำขั้นตอนได้แล้ว เขาจะประยุกต์
หาวิธีที่ง่ายและเร็วส�ำหรับเขาต่อไป แล้วโต๊ะเล็ก เก้าอี้มีหลายตัว เขาต้องรู้จัก
พื้นที่ กะระยะว่าวางได้ฝั่งละกี่ตัว แรกๆ พอวางไม่ได้ เขาจะไปขยับเก้าอี้ตัวอื่น
ท�ำซ�้ำๆ ไปทุกวัน เขาจะจ�ำได้เองว่าต้องวางฝั่งละ ๓ ตัวนะ”
ครูจินตนา น�ำศิริโยธิน
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ
ท�ำให้ดูซ�้ำๆ
ก็จ�ำได้เองค่ะ

ประยุกต์วิธีใหม่ๆ
เองได้ด้วย
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หนูรู้แล้ว
ถ้าแบบนี้จะง่าย
และเร็วขึ้น
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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ท�ำอย่างไรให้เข้าถึง “คุณค่า”

พาท�ำงานบ้าน ให้เป็นการเรี ยนรูแ้ บบองค์รวม
การเรี ยนรู้อย่างเป็นองค์รวม

ความรู้
HEAD

ต้องมีปฏิสัมพันธ์

ทักษะ
HAND

เรี ยนรู้ครบทุกมิติ

กับ

กับ

เพื่อน

ผู้ ใหญ่

ผ่านการ

สนุก!

“เล่น”

กับ

สิ่งแวดล้อม
เวลาทอง!

ช่วงเวลาที่สมอง
พร้อมเรี ยนรู้ที่สุด

ต่อตนเอง

จิตส�ำนึกดี
HEART
ต่อผู้อื่น

เปิดโอกาสให้เด็กลงมือท�ำงาน เพื่อฝึกทักษะ ค่อยๆ สะสมความรู้ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของการท�ำงาน โดย...
• ท�ำงานบ้านให้เป็นการ “เล่น” กลายเป็นเรื่องสนุก
• ครูและเด็กท�ำไปด้วยกัน ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นงานที่ทุกคนท�ำด้วยกัน ไม่ใช่
ถูกสั่งให้ท�ำ
• พาท�ำซ�้ำๆ เป็นกิจวัตร ช่วยท�ำให้เด็ก “รู้หน้าที่” “รู้เวลา” “รู้จักพึ่งพาตัวเอง”
• ครูวางใจให้เด็กได้ลงมือท�ำเอง
• เน้นท�ำงานให้จบขัน้ ตอนเป็นหลัก ความประณีตเป็นรอง ขึน้ อยูก่ บั พัฒนาการตามวัย
38
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• ทักษะด้านร่างกาย : กล้ามเนื้อมือ ตา สัมพันธ์
• ทักษะ EF : ความจ�ำใช้งาน (ท�ำซ�ำ้ ๆ จ�ำได้), ความยืดหยุน่ ทางความ
คิด ปรับเปลี่ยน พลิกแพลงได้, การควบคุมตนเอง ท�ำจนส�ำเร็จ ไม่
ล้มเลิกกลางคัน, การวางแผน ท�ำงานอย่างมีล�ำดับ ขั้นตอน
• ทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
• มีวินัยในตัวเอง
• รู้จกั พึ่งพาตัวเอง
• รับรูค้ วามสามารถตัวเอง มีความสุข ภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง
•
•
•
•

ความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

Holistic Learning
คือ

• ความรู้ด้านภาษา : การพูดสื่อสาร การถาม-ตอบ ค�ำศัพท์
การเข้าใจความหมาย
• ความรูด้ า้ นคณิตศาสตร์ : จ�ำนวน การนับ การล�ำดับก่อน-หลัง การจับคู่
การกะประมาณทัง้ พืน้ ทีแ่ ละปริมาตร การจัดการเชิงมิตสิ มั พันธ์
• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ง่ายๆ ในชีวิต รู้จักสังเกต
การเปลี่ยนแปลง เช่น เปียกแห้ง

มีความรับผิดชอบ
มีน�้ำใจช่วยเหลือส่วนรวม
เห็นคุณค่าของผู้อื่น
เห็นคุณค่าของการรักษาและดูแลสถานที่ที่ตนพึ่งพาอาศัย

หากมุ่งแต่ ให้ความรู้ ไม่ ให้ทักษะ
พาไปไม่ถึงจิตส�ำนึกที่ดี
เท่ากับว่าการเรี ยนรู้นั้นไม่มี “คุณค่า” อะไรต่อชีวิต
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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ชือ่ ....................................................................อายุ.....................ปี
งาน/กิจกรรม: ..................................................................................
HEAD

ความรู้ทางภาษา: สังเกตการพูดคุยขณะทำ�งานร่วมกับครูและเพื่อน

• การเข้าใจความหมาย ค�ำที่ครูเน้นให้เกิดความเข้าใจจากงานนี้มีอะไรบ้าง
ระบุ.........................................................................................
.............................................................................................
• การพูดสื่อสารเป็นประโยคกับเพื่อนๆ และครู ขณะท�ำงานเป็นอย่างไร
ลักษณะประโยค.........................................................................
.............................................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................

ความรู้ทางคณิตศาสตร์: ลำ�ดับ ขั้นตอน จำ�นวน การจัดกลุ่ม

• การท�ำงานตามล�ำดับขัน้ ตอน...........................................................
.............................................................................................
• การนับจ�ำนวน ..........................................................................
• การจัดกลุ่ม ..............................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์:
•
•
•
•

40

ความช่างสังเกตของเด็ก...............................................................
ตั้งค�ำถาม.................................................................................
เรื่องที่เด็กสนใจ..........................................................................
อื่นๆ.......................................................................................
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน

HAND

ทักษะด้านร่างกาย:

• กล้ามเนือ้ ..................................................................................
• มิตสิ มั พันธ์ (การท�ำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ) เช่น................................
.............................................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................

ทักษะEF:
•
•
•
•
•

ความจ�ำใช้งาน...........................................................................
ความคิดยืดหยุ่น พลิกแพลง..........................................................
การควบคุมตนเองท�ำงานจนส�ำเร็จ ..................................................
การวางแผน..............................................................................
อื่นๆ.......................................................................................

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น:

• การสร้างปฏิสมั พันธ์.....................................................................
• การแก้ปัญหา.............................................................................
• อืน่ ๆ........................................................................................

HEART

•
•
•
•
•

มีวินัยในตัวเอง (รู้เวลา รู้หน้าที่)......................................................
รู้ศักยภาพของตัวเอง ..................................................................
ภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ............................................................
มีน�้ำใจช่วยเหลืองานส่วนรวม ........................................................
อืน่ ๆ........................................................................................
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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น้องโอม
๔
ชือ่ ....................................................................อายุ
.....................
ปี
ล้างจาน ชาม แก้วน�้ำ
งาน/กิจกรรม: ..................................................................................
HEAD

ความรู้ทางภาษา: สังเกตการพูดคุยขณะทำ�งานร่วมกับครูและเพื่อน

• การเข้าใจความหมาย ค�ำที่ครูเน้นให้เกิดความเข้าใจจากงานนี้มีอะไรบ้าง
ล้าง ถู ขัด ฟองน�้ำ น�้ำยาล้างจาน กะละมัง จาน ถ้วยช้อน ส้อม ด้านนอก..
ระบุ.......................................................................................
ด้านใน
.............................................................................................
• การพูดสือ่ สารเป็นประโยคกับเพือ่ นๆ และครู ขณะท�ำงานเป็นอย่างไรลักษณะ
ใช้ประโยคที่มีครบทั้งประธาน กิริยา กรรม สามารถอธิบาย แนะน�ำเพื่อน
ประโยค................................................................................
ที่ยังล้างไม่ค่อยเป็นได้ ใช้ค�ำศัพท์ยากๆ ได้เอง เช่น สะอาด สกปรก เกลี้ยง
...............................................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................

ความรู้ทางคณิตศาสตร์: ลำ�ดับ ขั้นตอน จำ�นวน การจัดกลุ่ม

			
ลืมขั้นตอนแยกเศษอาหารก่อนล้าง ส่วนการล้าง
• การท�
ำงานตามล�ำดับขัน้ ตอน..............................................................
ท�ำตามล�ำดับขั้นตอนได้ถูกต้อง
..............................................................................................
นับจ�ำนวนสิ่งของว่าครบเท่าจ�ำนวนเพื่อนในห้อง
• การนับจ�ำนวน ...........................................................................
จัดเรียงแยกประเภทจาน ชาม ช้อน ส้อม ได้ดี
• การจัดกลุม่ ...............................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์:

		
สังเกตการลอย-จมของภาชนะ ถ้าไม่มีน�้ำอยู่ในถ้วย
• ความช่
างสังเกตของเด็ก.................................................................
ถ้วยก็จะลอย แต่พอน�้ำเข้าถ้วยก็จม
............................................................................................
ท�ำไมน�้ำยาล้างจานถึงมีฟอง
• ตัง้ ค�ำถาม..................................................................................
• เรื่องที่เด็กสนใจ..........................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................
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HAND

สังเกตแล้วบันทึกไว้...
ก็ง่ายต่อการส่งเสริมและ
ติดตามพัฒนาการของเด็กค่ะ

ทักษะด้านร่างกาย:

มือยังไม่ค่อยแข็งแรง การจับยังไม่ถนัด
• กล้ามเนื้อ................................................................................
มือซ้าย-ขวายังท�ำงาน
• มิ						
ตสิ มั พันธ์ (การท�ำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ) เช่น................................
ไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควร (ต้องเพิ่มเกมการเล่นที่ได้บริหารกล้ามเนื้อมือ)
.............................................................................................
• อื่นๆ.......................................................................................

ทักษะEF:
•
•
•
•
•

จ�ำขั้นตอนการล้างได้ดี
ความจ�ำใช้งาน.............................................................................
ความคิดยืดหยุ่น พลิกแพลง..........................................................
ท�ำได้ดี
การควบคุมตนเองท�ำงานจนส�ำเร็จ .....................................................
หาวิธีล้างจานแบบส่งต่อ ไม่ต้องล้างคนเดียวทุกขั้นตอน
การวางแผน...............................................................................
อื่นๆ.......................................................................................

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น:

		
เมื่อท�ำงานตัวเองเสร็จแล้วมักจะอาสาช่วยดูแล แนะน�ำเพื่อน
• การสร้
างปฏิสมั พันธ์.....................................................................
ที่มีความต้องการพิเศษด้วย
................................................................................................
		
ขอย้ายตะกร้าแยกเศษอาหารที่อยู่อีกมุมหนึ่ง มาวางล�ำดับแรก
• การแก้
ปญั หา..............................................................................
ของการล้าง แก้ปัญหาการลืม
...............................................................................................
• อืน่ ๆ........................................................................................
HEART

•
•
•
•
•

ไม่ต้องให้ครูคอยเตือน
มีวนิ ยั ในตัวเอง (รูเ้ วลา รูห้ น้าที)่ ...........................................................
เริ่มอยากช่วยครูล้างภาชนะหลังการเตรียมอาหาร
รูศ้ กั ยภาพของตัวเอง ....................................................................
ภูมิใจน�ำกลับไปคุยอวดพ่อแม่
ภูมิใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ..............................................................
มักจะช่วยดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มีนำ�้ ใจช่วยเหลืองานส่วนรวม .........................................................
อืน่ ๆ........................................................................................
แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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ภาคีเครื อข่าย
• โรงเรียนรุ่งอรุณ
โทร ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๒-๓ โทรสาร ๐-๒๘๗๐-๗๕๑๔
https://www.roong-aroon.ac.th/
https://www.facebook.com/roongaroonschool
• อนุบาลบ้านรัก
โทร ๐-๒๓๙๒-๘๘๐๗
https://www.facebook.com/Anubarnbaanrak/
• มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
https://www.facebook.com/wisdom.playground.foundation/
• โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์
โทร ๐-๒๔๙๐-๔๗๔๘-๕๔
www.arsomsilp.ac.th
• สำ�นักพิมพ์สานอักษร
https://www.facebook.com/saanaksornbook/
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แม่ครูพาท�ำงานบ้าน

แม่ครูพาท�ำงานบ้าน
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โครงการสื่อสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูอยางองครวม

หนังสือชุด

¤ÃÙ»°ÁÇÑÂ
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ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวิดีิทัศน
www.holisticteacher.net
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ชุดวิดีทัศนสื่อสรางสรรค
การศึกษาองครวม (ครูหัวใจใหม)
แม่ครูพArsomsilp
าท�ำงานบ้
าน
Channel

