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¤Ó¹Ó

 ปฐมวัย ชวงวัยแหงการวางรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งกาย ใจ สติปญญา และสังคม

 ชวงวัยที่สมองพรอมเรียนรูมากที่สุดครบทุกมิติ ทั้งความรู (Head) ทักษะ (Hand) และจิตสำนึกที่ดี (Heart)

 ชวงวัยแหงการเรียนรูผานการเลน การลงมือทำ และการสื่อดวยภาษาพูด

 ชวงวัยแหงความดี เรียนรูความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ อันเปนคุณธรรมสำคัญท่ีเก้ือหนุนการเรียนรูของวัยเด็ก

 โครงการส่ือสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะท่ี 2 (แมครูหัวใจใหม) จึงเกิดข้ึน โดยความรวมมือ

ระหวางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สถาบันอาศรมศิลป และมูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ เพื่อสกัด

องคความรูที่สำคัญตอการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย แลวจัดทำเปนสื่อวีดิทัศนและหนังสือชุด ครูปฐมวัย

หัวใจแม เพื่อเปนคูมือสำหรับครูปฐมวัย พอแม ผูปกครอง ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม

 หนังสือชุด ครูปฐมวัยหัวใจใหม ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม ไดแก เลมท่ี 1  ครูนักสรางสรรคพ้ืนท่ีการเรียนรู 

(Learning Space) เลมที่ 2 ครูนักออกแบบการเรียนรู (Teacher as a Learning Designer) และเลมที่ 3 

ครูผูมองเห็นสภาวะการเรียนรูของเด็ก (Visible Learning)

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย ผูเช่ียวชาญ และครูปฐมวัยหัวใจแมทุกทาน ท่ีถายทอดองคความรูจากประสบการณ

จนออกมาเปนหนังสือชุดนี้ ขอบคุณภาคีเครือขายที่รวมแรงรวมใจผลิตงานอันเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศไทยและโลกใบนี้ตอไป

                                   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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 “เด็ก” กับการเลนเปนสิ่งคูกันมาตามธรรมชาติ เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาพรอมกับ
พัฒนาการเกี่ยวกับ “การเลน” เด็กสามารถเลนไดโดยไมตองมีใครสอน ถาสังเกตใหดี
จะพบวาเด็กสามารถเลนของเลนที่วางอยูตรงหนาของเขาไดเอง โดยไมจำเปนตองมีใคร
บอกหรือชี้แนะวิธีเกี่ยวกับการเลน และเด็กแตละคนมีวิธีการเลนของเลนแตกตางกัน 
มีหลักฐานยืนยันวาการเลนมีสวนสำคัญอยางมากในการเปล่ียนแปลงโครงสรางของสมอง 
โดยการเลนจะกระตุนใหมีการเพิ่มขึ้นของเซลลสมอง
 พลังของการเลนสงเสริมพัฒนาการอยางเปนองครวม
 การเจริญเติบโตดานรางกาย : การเลนเปนการออกกำลังตามธรรมชาติของเด็ก 
เปนการฝกกลามเนื้อใหทำงานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อกลามเนื้อพัฒนา
เต็มที่ เด็กจะมีความแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมตางๆ ไดอยางคลองแคลววองไวและ
มีประสิทธิภาพ สุขภาพแข็งแรง
 การเจริญเติบโตดานอารมณ-จิตใจ : การเลนชวยใหเด็กเกิดความมั่นคง
ทางอารมณ มีความม่ันใจในตัวเอง  มีความสุขสนุกสนานและรูจักเขาใจอารมณของผูอ่ืน 
รูจักปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม และชวยลดความคับของใจของเด็ก
 การเจริญเติบโตดานสังคม : การเลนชวยเด็กในเรื่องของการปรับตัว รูจัก
ยอมรับกฎเกณฑ กติกา มารยาทตางๆ ในการอยูรวมกับผูอ่ืน เสริมสรางมนุษยสัมพันธ 
ฝกการอดทนรอคอย เรียนรูที่จะอยูรวมกลุม รูจักบทบาทของสมาชิกในกลุม 
 การเจริญเติบโตดานสติปญญา : ฝกการคิดอยางเปนระบบ เรียนรูจากการ
แกปญหาผานการเลน พัฒนาทักษะการส่ือสารเม่ือเด็กไดพูดไดอธิบาย แสดงความรูสึก
ผานการเลนกับเพื่อน ฝกจินตนาการและความคิดสรางสรรค และสรางทัศนะคติที่ดี
ตอการเรียนรู  
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 “งานเลนประลองปญญา” จึงเปนพื้นฐานสำคัญของการกระตุนกำลังกายและ
สติปญญา ผานการเปดพ้ืนท่ีการเลนท่ีมีปฏิสัมพันธกับ “ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” เปนส่ิงจำเปน
ที่ขาดไมไดสำหรับเด็กในแตละชวงวัย ซึ่งเปนชวงของการ “เลน” ที่เกิดการเรียนรู
ตามธรรมชาติของสมอง เสริมสรางจิตนาการและความคิดสรางสรรค การเลนใน
สนามเด็กเลนเปดโอกาสใหเด็กไดเลนกับเพื่อน ไดสัมผัสธรรมชาติ และใชสวนตางๆ 
ของรางกายในการเคลื่อนไหว เชน วิ่ง ปนปาย กระโดด มุด-ลอดสิ่งกีดขวาง สิ่งเหลานี้
มีความทาทายที่เด็กชอบทดลองเผชิญอยูเสมอ 
 เมื่อเด็กมีพื้นที่ของการเลนจะเปนตนทุนของการสะสมทักษะดานตางๆ เชน 
ทักษะการแกปญหา การวางแผน การตัดสินใจ และการกลาแสดงออก ดวยเหตุผลนี้
บทบาทผูบริหารและครูปฐมวัยจึงตองมีชุดความรูความเขาใจในการออกแบบพื้นที่
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 ชุดหนังสือเลมนี้ไดถอดจากประสบการณความเชี่ยวชาญของทีมครูอนุบาล
โรงเรียนรุงอรุณ ที่สะทอนใหเห็นภาพของการ “คืนพื้นที่ใหกับศิษย” ในการออกแบบ
และสรางพื้นที่การเรียนรูใหสอดคลองกับเรื่องที่เรียน และเชื่อมโยงกับกิจวัตรประจำวัน 
นอกจากนี้ยังเปนการปรับวิสัยทัศนผูบริหารและครูใหมองเห็นโอกาสและวิธีการใช
พ้ืนท่ีตางๆ อยางสรางสรรค ท้ังพ้ืนท่ีภายในและภายนอกหองเรียนใหรองรับหนาท่ีใชสอย
เพื่อการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning) และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
รวมทั้งหนาที่ใชสอยเพื่อสุขอนามัยและสุขภาวะของผูเรียน ทดลองปฏิบัติการปรับปรุง
พื้นที ่เดิมโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด แตมีความคิดสรางสรรค สอดคลองกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

อาจารยสืบศักดิ์  นอยดัด
ผูดูแลโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตามแนวทางการเลี้ยงลูกดวยความรักของสมเด็จยา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป
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 ¾×é¹·Õè
 ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ”

ªÇ¹¤ÃÙÁÍ§!
·ÓäÁµŒÍ§ÊÃŒÒ§
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 Learning Space หรือพื้นที่การเรียนรูสำคัญอยางไร ทำไมครูตองสราง 

“พ้ืนท่ีการเรียนรู?” ในเม่ือเราตางรูวาเด็กปฐมวัยเรียนรูผานการเลน ธรรมชาติ

ของเด็กชอบเลน พื้นที่แบบไหนเด็กก็หาวิธีเลนได เลนอยางสนุกเสียดวย 

แลวทำไมครูจะตองสรางพื้นที่การเรียนรู?
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แต...
à´ç¡¡ÓÅÑ§àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃÍÂÙ‹¹Ð

 เราลองจินตนาการถึงพื้นที่โลงกวางแหงหนึ่ง มีตนไม 2-3 ตนบริเวณ

ขอบลาน ถาเด็กๆ ไปเลนที่ลานนี้ เขาจะเลนอะไร

 วิ่งเลน เลนวิ่งไลจับ เก็บใบไมกิ่งไมมาเลนขายของ ประดิษฐของเลน 

เลนบทบาทสมมติ ขุดดิน ขุดทราย และอีกมากมาย

 เด็กไดเรียนรูไหม? เขาไดเรียนรูอยางแนนอน ทั้งการพัฒนาทักษะ

ทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม
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à´ç¡¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò¹ÕéäËÁ

àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ·Ã§µÑÇ
ÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅÃ‹Ò§¡ÒÂ
äÁ‹ÅŒÁ äÁ‹ËÅ‹¹ à´Ô¹ä´Œ

à´Ô¹ä´ŒµÃ§ 

½ƒ¡ãªŒ¡ÓÅÑ§¢ŒÍÁ×Í á¢¹ à·ŒÒ 
ã¹¡ÒÃ¨Ñº ÂÖ´ àË¹ÕèÂÇ
»‚¹ »†ÒÂ ¢Öé¹·ÕèÊÙ§ 

àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¾ÅÑ§¡ÒÂáÅÐ¾ÅÑ§ã¨
ã¹¡ÒÃ¢ŒÒÁ¼‹Ò¹ÍØ»ÊÃÃ¤
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¤ØÂ¡Ñ¹ä» àÅ‹¹¡Ñ¹ä»
½ƒ¡ãªŒÀÒÉÒ·ÕèÁÒ¨Ò¡

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢³ÐàÅ‹¹

·Ñ¡ÉÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�
ªÑè§ µÇ§ Ë¹Ñ¡ àºÒ
à»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÔÁÒ³

·Ñ¡ÉÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ÊÑ§à¡µ ·´ÅÍ§ 

¤ÇÒÁÃÙŒ (ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�) 
àÃ×èÍ§¹éÓáÅÐáÃ§´Ñ¹¹éÓ

¢Í§à´ç¡ä´Œâ´Â

à¾ÔèÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¤ÃÙµŒÍ§·ÓÍÐäÃ¶Ö§¨Ð

¤ÃÙäÁ‹µŒÍ§ÊÍ¹
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 ¾×é¹·Õè¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ”
¤ÃÙµŒÍ§ÊÃŒÒ§

à¾×èÍà¾ÔèÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡ãËŒà´ç¡ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒÁÒ¡¢Öé¹

¨Ò¡¡ÒÃà¢ŒÒä»ãªŒËÃ×ÍàÅ‹¹ (»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸�) ¡Ñº¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ

¶ŒÒ¤ÃÙäÁ‹ÊÃŒÒ§¾×é¹·Õè¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
à´ç¡¡çàÃÕÂ¹ÃÙŒä»µÒÁÂ¶Ò¡ÃÃÁ
¤ÃÙä´Œáµ‹¤Ò´à´ÒÇ‹Òà´ç¡ä´ŒÍÐäÃ

áÅŒÇàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ â´Â¤ÃÙäÁ‹µŒÍ§ÊÍ¹
¤ÃÙÃÙŒÇ‹Òà´ç¡ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒÍÐäÃ
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 ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ”

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
·ÕèËÅ‹ÍËÅÍÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ
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¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

áº‹§¾×é¹·Õèã¹ËŒÍ§ãËŒÁÕ¡ÒÃãªŒ§Ò¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä»
 เห็นสัดสวนพื้นที่การใชงานชัดเจน ไมโลงจนเกินไป
มีสัญลักษณ/ความหมายบงบอกวาแตละพื้นที่ใชทำอะไร

เด็กจะอานพื้นที่ออก ใชพื้นที่เปน จัดการตนเองได
เรียนรูไดวาพื้นที่นั้นเลนหรือใชอยางไร

ÊÐÍÒ´ ÊÇ‹Ò§ â»Ã‹§ÊºÒÂ
 อากาศถายเทไดสะดวก มีหนาตาง

มองเห็นธรรมชาติภายนอก สวางดวยแสงธรรมชาติ
อบอุน ปลอดภัย

à»š¹ÃÐàºÕÂº
 ไมรกแมมีของมาก จัดเก็บของเปนชุดอยางเปนระบบ

รู ว าอะไรอยู ตรงไหน หยิบใชสะดวก
นามอง นาอยู

ÁÕºÃÃÂÒ¡ÒÈ¤ÅŒÒÂºŒÒ¹

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèËÅ‹ÍËÅÍÁ
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ã¡ÅŒªÔ´¸ÃÃÁªÒµÔ
ธรรมชาติชวยกลอมเกลาจิตใจเด็กใหออนโยน ละเอียดออน

ผอนคลาย และเปนสื่อใหเด็กไดเรียนรูความเปนจริงของธรรมชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด และเรียนรูการปรับตัวอยูกับธรรมชาติ

à»š¹¢Í§¨ÃÔ§
เด็กไดเรียนรูและเขาใจความหมายของสิ่งนั้น

ตามความเปนจริง เชน บล็อกทรงเรขาคณิตที่ทำ
จากไม เด็กเขาใจคุณสมบัติของไมตามความเปนจริง

ทั้งสี น้ำหนัก ผิวสัมผัส อุณหภูมิ กลิ่น

§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ à´ç¡·ÓàÍ§ä´Œ
เด็กไดเรียนรูจากการลงมือทำ ทำไดเอง เพื่อใหเด็กรูสึกมั่นใจ

ในการทำ เปนการปลูกฝงความรับผิดชอบ เพราะถาพื้นที่นั้นยาก
ตอการใชงาน เด็กจะไมอยากทำ

·ŒÒ·ÒÂÊµÔ»˜ÞÞÒ
เด็กไดใชรางกาย ประสาทสัมผัส และศักยภาพตางๆ

อยางเต็มที่ เพื่อเลน ทำการงาน ลองผิดลองถูก และเกิด
การเรียนรู ทั ้งดานรางกาย จิตใจและอารมณ สังคม สติปญญา
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

ไมวาจะในหองเรียน
หรือนอกหองเรียน

ทุกแหงเปน 
Learning Space ไดทั้งนั้น
ถาพื้นที่นั้นทาทายเด็ก

และเอื้อใหเด็กไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง

18



 ¾×é¹·Õè¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ”
 ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¤ÃÙ¨Ö§¨ÐÊÃŒÒ§

·ÕèËÅ‹ÍËÅÍ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡ä´Œ
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เด็กปฐมวัยจะใชอารมณความรูสึกเปนตัวกำหนดพฤติกรรม
ของตนมากกวาเหตุผลหรือคุณธรรม ในขณะเดียวกันก็มี
จินตนาการและภาษา ซึ่งเปนทรัพยภายในอันสำคัญที่
พรอมจะเบงบานงอกงามเปนเคร่ืองมือสำคัญของการเรียนรู
เพ่ือเพ่ิมพูนสติปญญาใหกับตนเองได ภายใตการมีส่ิงแวดลอม
ท่ีดี และมีผูใหญท่ีมีความรูคูคุณธรรมเปนตนแบบและเปน
ที่พึ่งที่เชื่อถือได

¢Í§à´ç¡»°ÁÇÑÂ 
1. ÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã¨¾Ñ²¹Ò¡ÒÃµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ

ในวัยปฐมวัยนั้นพัฒนาการทางดานรางกายจะปรากฏ
เดนชัดที่สุด สังเกตไดจากการเลน การเคลื่อนไหวและ
การหยิบควา สำรวจสิ ่งรอบตัวตลอดเวลา มีลักษณะ 
“อยู ไมนิ ่ง” แตในขณะที ่เกิดพัฒนาการทางกายนั ้น 
พัฒนาการทางอารมณ สังคมและสติปญญาก็จะเกิดขึ้น
ไปในคราวเดียวกันอยางบูรณาการ

à» š¹ª ‹Ç§Ç ÑÂáË ‹§¡ÒÃàÃ ÕÂ¹Ã Ù Œ¼ ‹Ò¹¡ÒÃàÅ ‹¹áÅÐ
¡ÒÃÅ§Á×Í·Ó ¡ÒÃÊ×èÍ´ŒÇÂÀÒÉÒ¾Ù´
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áÁ‹¤ÃÙ»°ÁÇÑÂ¨Ö§µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃµÒÁÇÑÂ
¢Í§à´ç¡ÇÑÂ¹Õé ÃÙŒÇ‹Òà´ç¡·ÓÍÐäÃä´Œá¤‹äË¹ ÍÐäÃ·Õèà¢ÒÂÑ§·ÓäÁ‹ä´Œ 
à¢ÒÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍÂ‹Ò§äÃ ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§·Õè
à´ç¡¨ÐàÃÕÂ¹ àª‹¹ ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐÀÒÉÒ «Öè§¨Ðª‹ÇÂã¹¡ÒÃÍÍ¡áººÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
ãËŒà´ç¡ÍÂÒ¡à¢ŒÒä»¤Œ¹ËÒáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ

¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèà´ç¡¨ÐàÃÕÂ¹ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สุขภาพ ภาษา¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºµÑÇà´ç¡ 
พัฒนาการตามวัย
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´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂ มีกลามเนื้อแข็งแรง เคลื่อนไหวคลองแคลว 

ชอบวิ่งเลน กระโดดโลดเตน ไมอยูนิ่ง พรอมทำกิจกรรมที่

ตองใชแรงหรือใชกำลังมากขึ ้น ชอบอยู กลางแจง และ

สามารถใชมือในการหยิบจับสิ่งของตางๆ ไดมากขึ้น

¢Í§à´ç¡»°ÁÇÑÂ
(3-6 »‚)

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ

´ŒÒ¹ÍÒÃÁ³�áÅÐ¨Ôµã¨ แสดงออกดานอารมณเดนชัดขึ้น 

มีความสนใจในเรื่องตางๆ คอนขางสั้น เวลาดีใจ เสียใจ โกรธ 

หรือกลัว จะแสดงอารมณออกมาเต็มที่ เชน กระโดด กอด 

ตบมือ โวยวาย รองไหเสียงดัง ทุบตี ขวางปาสิ่งของ ไมพอใจ

เมื่อถูกหาม แตเพียงชั่วครูจะหายไป
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´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞÒ เปนวัยที่สามารถใชสัญลักษณแทนสิ่งของ 

วัตถุ และสถานที่ได เริ่มมีทักษะในการใชภาษาที่จะอธิบาย

สิ่งตางๆ มีความตั้งใจทีละเรื่อง การตัดสินใจขึ้นกับการรับรู 

ยังไมรูจักใชเหตุผล

´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á สนใจเรียนรูสังคมภายนอกบานมากขึ้น 

เปนการเรียนรูเก่ียวกับการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน

ที่อยูรอบตัว พัฒนาการดานสังคมของเด็กวัยนี้จึงเปน

พื้นฐานการสรางบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเขาในอนาคต
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รองศาสตราจารยประภาภัทร นิยม 

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป และผูกอตั้งโรงเรียนรุงอรุณ

สิ่งสำคัญที่ไมควรมองขาม
และเปนโจทยตั้งตนในการออกแบบ
พื้นที่การเรียนรู (Learning Space)

คือ การออกแบบใหสอดคลอง
กับเปาหมายการเรียนรู (Learning Vision)
และกระบวนการเรียนรู (Learning Process)

24



25



2. ¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂ
ã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¾×é¹·Õè

à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¾Öè§¾Òµ¹àÍ§
“¡Ô¹-ÍÂÙ‹-´Ù-¿˜§” à»š¹

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
¨Ôµã¨/ÍÒÃÁ³� ÊÑ§¤Á 
ÊµÔ»˜ÞÞÒ 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ô¨ÇÑµÃ

¡ÒÃàÅ‹¹

¡ÒÃãªŒªÕÇÔµÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ

 เด็กอนุบาลเปนวัยที่เพิ่งจากบานมาเรียนรูการใชชีวิตรวมกันในโรงเรียน

ที่เปรียบเสมือนบานหลังใหมของเด็กๆ การออกแบบสภาพแวดลอมทั้งใน

และนอกหองเรียนใหมีลักษณะคลายบาน จะชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู

ใหเด็กๆ รูสึกอบอุนคุนเคยเหมือนอยูบาน และเรียนรูอยางมีความสุข

 ในบานหลังใหญหลังนี้ ครูจะออกแบบแตละพื้นที่เพื่อเปาหมายใหเด็ก

เรียนรูอะไร ดวยกระบวนการเรียนรูอะไร คือสองปจจัยสำคัญที่ครูตอง

นำมาพิจารณาในการออกแบบและสรางพื้นที่การเรียนรู
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 จากเปาหมายการเรียนรู และพื้นที ่ทางกายภาพใน
โรงเรียนอนุบาล เราสามารถแบงพื้นที่การเรียนรูไดเปน 
3 พ้ืนท่ีหลักๆ คือ พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูในวิถีชีวิตประจำวัน 
พื้นที่เพื่อการเรียนรูในหองเรียน และพื้นที่เพื่อการเรียนรู
นอกหองเรียน

3. ÊÃŒÒ§¾×é¹·ÕèµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ
áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡
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¾×é¹·Õè¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃŒÙ
    ¢Í§à´ç¡»°ÁÇÑÂ

¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
เปนการพาเด็กรูจักพึ่งพาตนเองในวิถีชีวิตประจำวัน 
ลงมือทำอยางมั่นใจวา “หนูทำได”

¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹
ออกแบบการจัดหองเรียนใหเปนบานของ
เด็กปฐมวัย เด็กเปนผูเรียนรูจากการอาน
พื้นที่ออก และใชพื้นที่เปน ผานการเลน 
และการใชชีวิตรวมกันในกิจกรรมตางๆ 

¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹
เปนพื้นที่เลนอิสระ ภายใตโครงสรางและ
การออกแบบเครื่องเลนที่สรางสรรค ทาทาย
พัฒนาการดานรางกายของเด็กแตละวัยให
เติบโตและใชรางกายไดอยางคลองแคลว 
รวมท้ังการออกแบบกระบวนการพาเด็กเรียนรู
จากพื้นที่ที่เปนธรรมชาติอันเปนแหลงเรียนรู
สำคัญของเด็กปฐมวัย
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 ขณะที่เด็กสวนหนึ่งกำลังรับประทานอาหารกลางวัน 
ครูสังเกตเห็นเด็กหลายคนยืนอออยูที่มุมเทเศษอาหาร 
บางคนเดินไปมา ภาพดูคอนขางวุนวาย เมื่อมองไปที่
หัวแถว เห็นนองเล็กอนุบาล 1 กำลังเขี ่ยเศษอาหาร
จากกลองขาวที่ยกอยูในระดับสายตา ทาทางไมคอยถนัด
เทาไร จึงใชเวลานาน ทำใหเด็กคนอื่นๆ ที่ตอแถวจะทิ้ง
เศษอาหารตองยืนรอเปนเวลานาน

3.1 ¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹
     ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
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·ÓäÁà´ç¡à·àÈÉÍÒËÒÃªŒÒ
»˜ÞËÒÍÂÙ‹·Õèà´ç¡
ËÃ×ÍÍÂÙ‹·ÕèÍÐäÃ?

µŒ¹àËµØáË‹§»˜ÞËÒ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¤×Í¡ÒÃÍÍ¡áººÁØÁà·àÈÉÍÒËÒÃ
·ÕèäÁ‹ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃãªŒ¾× é¹·Õè¢Í§à´ç¡¹Ñè¹àÍ§

¶Ñ§ãÊ‹àÈÉÍÒËÒÃ
µÑé§ÍÂÙ‹ÊÙ§à¡Ô¹ä»
·ÓãËŒà´ç¡à·

àÈÉÍÒËÒÃäÁ‹¶¹Ñ´

àÁ×èÍ¤ÃÙÊÑ§à¡µ´Õæ
¨Ö§¾ºÇ‹Ò

¶Ñ§à·àÈÉÍÒËÒÃÁÕãºà´ÕÂÇ
äÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¨Ó¹Ç¹à´ç¡

â´Âà©¾ÒÐª‹Ç§·Õèà´ç¡
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàÊÃç¨

ã¡ÅŒæ ¡Ñ¹

¶Ñ§µÑé§äÇŒµÃ§ÁØÁ ªÔ´¼¹Ñ§
à¾ÃÒÐ¤ÃÙà¡Ã§Ç‹Òà´ç¡¨ÐªÇ¹ÅŒÁ
·ÓãËŒ¾×é¹·ÕèÂ×¹ÃÍ¨Ó¡Ñ´áÅÐáÍÍÑ´
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 กิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนเปนวิถีที่เด็กจะไดฝกฝนทักษะและการพึ่งพาตัวเองขั้นพื้นฐาน

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ครูจึงตองทำทุกเรื่องในกิจวัตรใหเปนการเรียนรูของเด็ก 
เด็กจะไดฝกเรื่องการดูแลขาวของเครื่องใชของตัวเอง รับรูสิ่งของของตัวเอง และจัดเก็บเปน 

ซึ่งเปนการพึ่งพาแรกที่แมครูตองฝกเด็กใหเปน ดังนั้นครูจึงตองออกแบบพื้นที่ใหเด็ก
สามารถจัดการตัวเองได ทำไดดวยตัวเอง ซึ่งจะทำใหเด็กรูสึกมั่นใจในการทำ และเปน
การปลูกฝงความรับผิดชอบใหกับเด็ก

à´ç¡àÍ×éÍÁ¶Ö§ ·ÓàÍ§ä´Œ
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¡Ô¨ÇÑµÃ¢Í§à´ç¡Í¹ØºÒÅ

à¡çº¢Í§ãÊ‹¡ÃÐà»‰Ò
àµÃÕÂÁ¡ÅÑººŒÒ¹

¶Í´ÃÍ§à·ŒÒ

´ÙáÅÊÑÁÀÒÃÐ¢Í§µ¹àÍ§

à¡çºÃÍ§à·ŒÒ
à¡çº¢ŒÒÇ¢Í§Ê‹Ç¹µÑÇ

ãÊ‹»ÅÍ¡ËÁÍ¹/»ÅÍ¡·Õè¹Í¹àÅ‹¹ÍÔÊÃÐ

àÅ‹¹ã¹ËŒÍ§ àÅ‹¹¹Í¡ËŒÍ§

Ë¹‹ÇÂºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÙ‹ªÕÇÔµ

ÅŒÒ§Á×Í

¨Ñ´âµ�ÐÍÒËÒÃÇ‹Ò§
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ à»ÅÕèÂ¹àÊ×éÍ¼ŒÒ/¾Ñº¼ŒÒ

¹Í¹¡ÅÒ§ÇÑ¹

àÍÒ¢ÂÐä»áÂ¡
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¡ÒÃ§Ò¹ã¹¡Ô¨ÇÑµÃ
     ¢Í§à´ç¡Í¹ØºÒÅ

§Ò¹ºŒÒ¹ คือการงานที่ฝกเด็กใหกินเปน อยูเปน 

 ฝกการพ่ึงตนเอง ดูแลและจัดการตนเองได 

 ปฏิบัติตามกติกาและกิจวัตรของบาน

 หลังนี้ได โดยมีแมครูพาทำ ฝกเด็กให

 พึ่งพาตนเองไดในที่สุด

§Ò¹¤ÃÑÇ คือการพาใหเด็กกินเปน ในชีวิตประจำวัน

 ที่เราตองกิน เพราะฉะนั้นงานครัวจึงเปน

 เรื่องที่แมครูตองพาเด็กกินใหเปน กินที่

 เปนประโยชนกับรางกาย ชวยใหมีแรง 

 สุขภาพดี และเติบโต กินรวมกับเพื่อนๆ 

 และแมครู เก็บลางไดดวยตนเอง รวมถึง

 การระลึกถึงคุณของอาหารและผูทำ 
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§Ò¹ÊÇ¹ คืองานปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใชเปน

 แหลงอาหารของบานหรือหองเรียนของ

 ตนเอง และทำใหเด็กไดเรียนรูวาอาหาร

 ที่รับประทานมาจากไหน

§Ò¹àÅ‹¹  กระตุนกำลังกายและสติปญญา เปนอีก

 พื้นที่ใหญที่เปดโอกาสใหเด็กพาตัวเขาไป

 ประลองความสามารถของตนเอง ทาทาย

 ตนเอง เพราะรางกายของเด็กกำลังเติบโต

 และตองการพัฒนาตนเองใหสามารถใช

 รางกายแตละสวนทำงานอยางประสานกัน 

 จนเกิดเปนความคลองแคลว ซึ่งถือเปน

 การงานสำคัญในชีวิตเด็ก 

เปนพ้ืนท่ีเรียนรูใหญท่ีแมครูสามารถออกแบบ

พ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีจะนำไปสูการ “อานออก

-เขียนได” อยางมีความหมายตอชีวิตของ

ผูเรียน ผานหนังสือนิทาน ครูพาถอด

รหัสภาพ เรื่องราว และความเขาใจชีวิต

จากเร ื ่องราวตางๆ ในหนังสือนิทาน 

ระหวางฟงและอานนิทาน เด็กๆ จะคิด

ตีความ จับประเด็น และคิดเชื่อมโยง 

§Ò¹
¤Ô´
Í‹Ò¹
à¢ÕÂ¹

35



Å§Á×Í·Ó ÊÑ§à¡µ 
»ÃÑºãËŒàËÁÒÐÊÁ

 หลังจากจัดพื้นที่ไปแลว ในชวงแรกครูตองสังเกต
พฤติกรรมการใชพื้นที่ของเด็กวาพื้นที่ที่ครูจัดใหนั้น
เอื้อตอการใชงานและการเรียนรูของเด็กหรือไม นั่นคือ 

เด็กสามารถจัดการตัวเองไดดี แตถาพื้นที่ที่ครู
ออกแบบยากตอการใชงาน เชน บริเวณทางเขาที่ไมมี
มานั่งใหเด็กไดนั ่งถอดรองเทา ชั้นวางของที่สูงเกิน
มือเด็กเอื้อมถึง เด็กจะละเลย รูสึกไมอยากทำ ดังนั้น
ครูตองหมั่นสังเกตและปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหเหมาะสม
กับการใชงานของเด็ก

¤ÇÒÁÊÙ§áÅÐ
ÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§ªÑé¹
àËÁÒÐÊÁ¡Ñº

¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§à´ç¡
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ครูเรวดี ดุงศรีแกว

 ครูใหญฝายอนุบาล โรงเรียนรุงอรุณ

 ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·Õè¤Ø³¤ÃÙ¤ÇÃ¤Ó¹Ö§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¾×é¹·ÕèÊÓËÃÑº
¡ÒÃ§Ò¹ã¹¡Ô¨ÇÑµÃ ¤×Í à»š¹ä»à¾× èÍà´ç¡æ ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙ Œ
¡ÒÃ¾Öè§¾ÒµÑÇàÍ§áÅÐ´ÙáÅÊÔè§¢Í§¢Í§µ¹àÍ§ ¶ŒÒàÃÒÍÍ¡áºº
¾×é¹·ÕèãËŒà¢Ò·ÓàÍ§ä´Œ à¢Ò¨ÐÁÑè¹ã¨ áÅŒÇà¢Ò¨ÐÍÂÒ¡·Ó 
áµ‹¶ŒÒàÁ×èÍäÃÁÑ¹ÂÒ¡à¡Ô¹ä» à¢Ò¨Ð¼‹Ò¹ÁÑ¹ä»áÅŒÇäÁ‹·Ó 
à´ç¡¡ç¨ÐäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹¡ÒÃãªŒÇÔ¶ÕªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
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à´ç¡Í‹Ò¹¾×é¹·ÕèÍÍ¡
    ãªŒ¾×é¹·Õèà»š¹ ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§ä´Œ

 หองเรียนควรโปรงสบาย อากาศถายเทไดสะดวก 
สวางดวยแสงธรรมชาติ มีหนาตางบานใหญมองเห็นธรรมชาติ
ขางนอก การมองเขามาในหองที่เปนธรรมชาติจะชวยใหเด็ก
รูสึกอบอุน สบายใจท่ีจะอยูหองน้ี มีการจัดเรียงของเลนอยาง
เปนระบบระเบียบ หองไมรกแมมีของเยอะ จัดของเปนชุด 
มีพ้ืนท่ีเลนกับแสงธรรมชาติท่ีสองผานหนาตาง เลนแสงเงาได 
จิตใจเด็กจะออนโยน ละเอียดออน และผอนคลาย

3.2 ¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹

à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ
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 ครูตองใชจินตนาการวาเด็กตองการอะไร ในหองจะมีพื้นที่หรือมุมอะไรบาง ตั้งเปาหมาย
ในการออกแบบมุมการเรียนรูเเตละมุม โดยคำนึงถึงจำนวนเด็กและขนาดของพ้ืนท่ีภายในหองเรียน

ÁØÁÇÒ§¢Í§ãªŒÊ‹Ç¹µÑÇ¢Í§à´ç¡   ความสูงและสัดสวนของชั้น/ตู/
โตะเหมาะสมกับความสูงของเด็ก จัดไวในมุมที่สะดวกกับการใชงาน 

เด็กสามารถดูแลจัดเก็บไดเอง รูวาอะไรอยูตรงไหน และหยิบใช

ไดสะดวกเมื่อตองการ

ÁØÁË¹Ñ§Ê×Í   เลือกหนังสือนิทานที่เหมาะกับวัยของเด็ก และมี

ความหลากหลาย โดยจัดเรียงใหเด็กเห็นหนาปกนิทาน เพราะเด็ก

อานนิทานจากภาพ อาจจะมีหนังสือนิทานเลมใหญตั้งไวดวยเพื่อ

ดึงดูดความสนใจ และใหเด็กหยิบจับไดงาย มีพื้นที่นั่งอานนิทาน 

มีแสงสวางเพียงพอ เปนมุมสงบ ใหเด็กไดมีสมาธิอยูกับส่ิงท่ีเขากำลังอาน

ÁØÁ¤Ô´-Í‹Ò¹-à¢ÕÂ¹   จัดเตรียมเครื่องเขียนตางๆ เชน กระดาษ 

สี และโตะ/เกาอี้ ใหเด็กไดวาดหรือเขียนอยางอิสระ

ÍÍ¡áºº¾×é¹·Õè
      µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ
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ÁØÁºÅçÍ¡ (Construction)   มีพ้ืนท่ีกวางพอ
ใหเด็กไดเลน ทดลอง ตอยอดความคิด และ
เลนดวยกัน โดยแบงเปน 2 สวน คือ บล็อกไม
ทรงเรขาคณิต และบล็อกธรรมชาติ 

ÁØÁºŒÒ¹    เปนพื ้นที ่ใหเด็กเลนสมมติ 
แปลงตัวเปนบทบาทตางๆ และสนทนากันอยาง
เปนเรื่องเปนราวตามประสบการณที่เด็กมี

บล็อกไมทรงเรขาคณิต มีรูปทรงชัดเจน แตละ
ช้ินเปนเศษสวน/สัดสวนของกันทุกช้ิน จัดเรียง
ไดอยางเปนลำดับ และควรเปนไมจริง เพราะ
มีน้ำหนักที่เด็กสัมผัสรับรูไดทันที

บล็อกธรรมชาต ิ เปนรูปทรงตามธรรมชาติ 

มีลวดลายไมที่แตกตางกัน มนๆ โคงๆ ทาทาย
เด็กวาจะเลนดวยกันกับบล็อกทรงเรขาคณิต
อย างไร หร ือจะสร างเป นอะไร อย างไร 
เปดความคิดเด็ก เกิดความคิดสรางสรรค 
และเสริมจินตนาการ
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 มุมไหนควรอยูใกลกัน มุมไหนไมควรอยูใกลกับมุมไหน 

แตละมุมจะลงตัวกับการใชงานและการเลนตามเปาหมาย

ของพ้ืนท่ีน้ันๆ เชน มุมบทบาทสมมติมักอยูใกลกับมุมบล็อก 

เพราะจะมีเสียงดัง เปนพื้นที่กวางใหเด็กสามารถเลนได

หลายๆ คนพรอมกัน มุมหนังสือ ตองการความสงบ 

เสียงไมดัง ดังนั้นมุมอานหนังสือจึงไมควรอยูใกลกับมุมเลน 

(มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ)

áµ‹ÅÐ¾×é¹·Õè¨ÐÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
                   ÍÂ‹Ò§äÃ
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 ในแงน้ีจะเห็นวาแมครูสามารถใชพ้ืนท่ีในการกำกับพฤติกรรมเด็กแทนการเตือนและบนเด็ก

ดวยคำพูด แตใชการจัดพื้นที่และพาทำใหเด็กใชพื้นที่ใหเปน จนเด็กสามารถจัดการตนเองได 

เพราะเขาอานพ้ืนท่ีออก ตัวอยางเชน มุมพระ เปนมุมท่ีสงบ สำหรับน่ังสมาธิ สวดมนต ไหวพระ 

เด็กจะรับรูไดวาพ้ืนท่ีน้ีคือมุมพระ เขาจะไมไปเลน เพราะรูวามุมพระไมใชพ้ืนท่ีเลน พ้ืนท่ีจึงเปน

ตัวกำหนดขอบเขต และฝกเด็กใหอานพื้นที่ออกและใชพื้นที่เปน

¶ŒÒËŒÍ§âÅ‹§à¡Ô¹ä»

à´ç¡
 ¨Ðà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

 ถาหองโลงมาก เด็กจะพากันวิ่งเลน แมครูจึงตอง

จัดหองเรียนใหคลายบาน มีการแบงพื้นที่หรือมุมตางๆ 

ตามการใชงานแตกตางกันไป เห็นสัดสวนพ้ืนท่ีการใชงาน

ในหองชัดเจน เด็กจะเขาใจ อานพ้ืนท่ีออก ใชพ้ืนท่ีเปน 

วาในหองเรียนไมใชที่วิ่งเลน แตเปนพื้นที่ใหเขาเรียนรู

และทำงาน
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 ธรรมชาติคือพื้นที่เลนที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ดิน ตนไม ทราย น้ำ 
สายลม แสงแดด เปนเพื่อนเลนที่ชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน 
ละเอียดออน ผอนคลาย เปนสื่อการเรียนรูปลายเปดที่เด็กจะไดใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา ในการสำรวจ สรางสรรคการเลน สรางความ
ทาทาย เพื่อประลองความรูและความสามารถของตนเอง ทั้งยังเปน
พื ้นที ่การเรียนรู ที ่เปดโอกาสใหเด็กเขาไปคนหา ทั ้งดานภาษา 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือดานสังคม เด็กจึงเรียนรูได
อยางไมรูเบื่อ 

3.3 ¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
            ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹

 ครูจึงตองออกไปสำรวจพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบโรงเรียน แลวออกแบบ
แผนการเรียนรู (Lesson design) พาเด็กเรียนรูจากธรรมชาติ 
ใชพื้นที่นั้นๆ เปนโอกาสของการเรียนรูของเด็กไดอยางเต็มที่
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Ê¹ÒÁáºº¹ÕéÊÔ

   ¹‹ÒàÅ‹¹
• ÍÒ¡ÒÈ¶‹ÒÂà· ÁÕáÊ§á´´Ê‹Í§¶Ö§

• ÁÕµŒ¹äÁŒãËÞ‹à»š¹Ã‹Áà§Ò

• ÁÕà¤Ã×èÍ§àÅ‹¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ 
 ãËŒà´ç¡ä´ŒãªŒÃ‹Ò§¡ÒÂáÅÐ
 »ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊ·Ñé§ËŒÒ

• ÁÕÅÒ¹·ÃÒÂ ÅÒ¹´Ô¹ ÅÒ¹ËÞŒÒ 
 ãËŒà´ç¡ä´ŒàÅ‹¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

• »ÅÍ´ÀÑÂ äÁ‹ÁÕÁØÁÍÑºÊÒÂµÒ (¤ÃÙ)
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4.

 ครูตองทดลองทำและชวยกันประเมินวาพื้นที่

 ที ่ออกแบบนั ้นชวยตอยอดการเรียนรู หรือ

 ขัดขวางการเรียนรูของเด็ก แลวปรับเปลี่ยน

 ใหเขากับแตละบริบท หรือการใชงานของเด็ก

ÊÑ§à¡µ¡ÒÃãªŒ¾×é¹·Õè¢Í§à´ç¡
äÁ‹àÇÔÃ�¡¡ç»ÃÑº

  การออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู ครูตองคำนึง

 ถึงเปาหมายในการออกแบบพื้นที่ พฤติกรรม

 การเรียนรูของเด็ก กระบวนการเรียนรูที่ใช 

 และตองมีความยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียน

 พื้นที่ตามเปาหมายและกระบวนการเรียนรู

 ที่เปลี่ยนไปได
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ครูเรวดี ดุงศรีแกว

 ครูใหญฝายอนุบาล โรงเรียนรุงอรุณ

 àÃÒ¤Ô´áÅŒÇµŒÍ§·´ÅÍ§·Ó ¶ŒÒ¤Ô´áÅŒÇÍÂÙ‹º¹ÀÒ¾¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ 
¡çÍÒ¨¨Ð¾Òà´ç¡ä»äÁ‹¶Ö§ ¤ÃÙ¨Ö§µŒÍ§Å§Á×Í·Ó ¶ŒÒÁÑ¹äÁ‹àÇÔÃ�¡ ¡ç»ÃÑº ¤Ø³¤ÃÙ
µŒÍ§äÁ‹ËÂØ´¹Ôè§ µŒÍ§·Óä»´ŒÇÂ¡Ñ¹ áÅŒÇ¡çãªŒ¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡Ñ¹ 
àÍÒ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÁÒáªÃ�¡Ñ¹ ª‹ÇÂ¡Ñ¹ ¤Ô´áÅÐ·Ó¤¹à´ÕÂÇäÁ‹ä´Œ
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¤ÃÙ
¹Ñ¡ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã¨
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ
¢Í§à´ç¡»°ÁÇÑÂ

¾×é¹·Õè
  äÁ‹µÒÂµÑÇ
ปรับเปลี่ยนได
ตามเปาหมาย&กระบวนการ
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¾×é¹·Õè¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
Learning Space

ÊÓÃÇ¨
¸ÃÃÁªÒµÔ

ออกแบบกระบวนการ
  พาเด็กเรียนรูจากธรรมชาติ

Í‹Ò¹¾×é¹·Õè
Í‹Ò¹à´ç¡

ออกแบบพื้นที่ตามเปาหมาย
"อยากใหเด็กเรียนรูอะไร"
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โครงการสื่อสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูอยางเปนองครวม ระยะที่ 2 

(แมครูหัวใจใหม)

ดาวนโหลดหนังสือ
และรับชมวีดิทัศน

www.holisticteacher.net

Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ ¤ÃÙ»°ÁÇÑÂËÑÇã¨ãËÁ‹

ชมวีดิทัศน
Learning Space  Visible Learning  
Teacher as a Learning Designer
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