
ประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการเรียนรู 
ที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย 

สุทธิพงษ  ทองสราง 
 

เร่ือง  การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวยั             

โดย  :  นายแพทยยงยุทธ  วงคภิรมยศาสตร  (ผูทรงคุณวฒุิ กรมสุขภาพจิต) 

 แนวคิดเรื่อง  Brain  based  learning   เปนสวนอัศจรรยที่สุดของมนุษย  ซ่ึงวางอยูบนเสา  3  ตน
คือ ศาสตรทางสมอง ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 

 

สมองสวนคิดดานหนึ่ง  ทําหนาที่ควบคุมโลก คือ  ปญญาภายนอก  และสวนหนึ่งควบคุมตนเอง คือ 
ปญญาภายใน  สมองมนุษย  ในแตละวัยจะพัฒนาไปไมเทาเทียมกัน  สมองหลังสุดพัฒนากอน  ปฐมวัย  
จะพัฒนาสมองสวนกลางกอน คือ ภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  หรือภาษาที่  2  เปนการเปลี่ยนแปลงของสมอง
เชิงคุณภาพ  เปนหนาตางแหงการเรียนรู  กิจกรรมที่จะกอใหเกิดการเรียนรูในวัยนี้ คือ พัฒนาการดาน
ภาษา  เราจึงจัดหนาตางแหงโอกาสใหเด็ก โดยเริ่มจากการกระตุนการสัมผัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมองสวนคิด 

ปญญาภายนอก 
ความรู 

IQ 

ปญญาภายใน 
คุณธรรม 

EQ 

สมองสวนคิด 

ปญญา 
ภายนอก 
(ความรู 

ความสามารถ) 

การใช 
กลามเนื้อใหญ  
ประสาทรับรู
พื้นฐาน 

การใช 
กลามเนื้อเล็ก 

ภาษา 
จินตนาการ 

คณิตศาสตร 
การใชเหตุผล 

ดนตรี 
และศิลปะ 

การสรางสัมพันธ
กับเพศตรงขาม 

และ 
ทักษะทางสังคม 

ปญญา 
ภายใน 

(คุณลักษณะ) 

ความผูกพัน 
และ 

ไววางใจ 

ความควบคุม
อารมณ 

การรูถูกผิด 

ประหยัด 
มีวินัย 
ใฝรู 

สัญลักษณ 
ทางเพศ 
สัญลักษณ 
ทางสังคม 
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 การจัดการเรียนรูในวัยอนุบาล  ตองทําซ้ํา ๆ อยางสนุก และใหเขาใจ  มีภาพพจนที่ดี  โดยให
เรียนรูจากประสบการณจริงโตขึ้น  เด็กจะเขาใจและรักในสิ่งนั้น  เรียนรูคอย ๆ จากงายไปยาก จาก
ประสาทการสัมผัส  อยาเรียนโดยการกระโดด  การยัดเยียด  การผลีผลาม  การใหทําโจทยจะทําให
สมองเริ่มตนใหม  เด็กจะเรียนรูไดยาก 

 อยาทําสิ่งเกาในชื่อใหม  ซ่ึงเปนเสาตนที่สามของสมองที่เติบโตเร็ว (หรือส่ิงเดิมในชื่อใหม)  
และเปนเสาที่ใชในการจัดการศึกษามากที่สุดจากเดิมที่มีเสา 2 ตน แตในปจจุบันไมใชหรือสมองสองซีก  
ไมใชในปจจุบันนี้มีมากกวานั้น  ถาเราใชผิดพลาดของหลัก  Brain  based  learning  ทําให 

 1.  เด็กไมไดเรียนรู  จากผลงานวิจัยของเด็กไทยเด็กมี IQ นอยลง 

 2.  เด็กเรียนรูผิด 

 ซ่ึงสองสิ่งที่กลาวมาเปนอุปสรรคการเรียนรู  ในปจจุบันเด็กถูกกระตุนในสมองสวน “หยาก”  
เปนหลัก 

 เรากําลังอยูบนเสนทางของการเปลี่ยนแปลง  ความรูเปนสิ่งสําคัญมาก ๆ สมองไมวาของชาติ
ไหน ตั้งอยูบนรากฐานเดียวกันขึ้นอยูวา เราจะพัฒนาไปไดแคไหน  ขอให “ทําชื่อใหมในสิ่งใหม” 
 

เร่ือง  แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง             
โดย  :  ดร.โกวิท  ประวาลพฤกษ   
 

  บริหารจัดการ อยากเห็น 

1.  วางความคาดหวัง ระบบรายงาน 

2.  นําเสนอระบบการเรียนรู ประเมิน 

3.  นิเทศเนนผลจริงพัฒนาไดเอง 

 คุณภาพผูเรียน 

แสดงความหมายของทักษะชีวิต 

พัฒนาเอง ผลดีตอสังคม 

 แสดงความหมายของความรู 

  คุณภาพพัฒนาการ 

  รูสึกทางบวกตอตนเอง 

  การคิด  วิธีเรียน รักการเรียน 

 รางกายแข็งแรง สัมพันธดี 

 ส่ือสารบรรลุผลดีอยางมั่นใจ 

  คุณภาพผูสอน 

คนพบตนเอง 

ดูมาตรฐานปฐมวัย 

ใชคําถามคนพบความสัมพันธ 

บรรยายครบเนื้อหา 



 

แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ 
พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย 

 

3 

  พรอมขึ้น ป.1 

 สังเกต  รับรู  จําแนกได 

 ใชภาษาในการเรียนรูได 

 ริเร่ิมและลงมือทํางานอยางเอาใจใสได 

 ไมละงานจนกวาจะทําเสร็จ 

      เนนรายละเอียดที่สําคัญ 
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เด็กแตละคนมีแววใด  การเรียนการสอนของครูจะทําอยางไรใหแตละคนทุกคนไดพัฒนาเต็มที่ ตามแวว
ของเขาที่ตาง ๆ กัน 
 

 

ความรูเดิม 
คิดแบบเดิม 

เนื้อหา  เหตุการณ   
สภาพชีวิต  ส่ือ  เงื่อนไข 

อธิบายตาม
ความรูเดิม 

ในบรรยากาศเชิงบวก 

 

? 

Q  คําถามมุมใหม 

เครื่องมือการเรียนรู 
คิด  ทํา  รวมสราง 

อธิบายตาม
ความรูใหม 
ที่ดีกวาเดิม 
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  ครูยุคใหมตองสอนคลองกับสมองคือ 

  ยอมรับตัวเขา  ไมวางเงื่อนไข 

  สรางความมั่นใจ  ทําได 

  แนะโดยถาม  ทําแลวใครไดอะไร ใครชอบ 

  ใหเลือกเอง  ภูมิใจมากกวา 

  การฝกอบรมครู 

 ดานปญญา  ประเมินความคิดสรางสรรค (วาด  ปน  โครงงาน  ขอเขียน) 

  -  เหมือนแบบ 

  -  ดัดแปลง 

  -  เหมือนจริง 

  -  สรางสรรค 

  การนิเทศ 

 1.  เคารพในความเปนอิสระของโรงเรียนหรือไม 

 2.  เนนคุณภาพผูเรียนหรือเปลา 

 3.  เพิ่มพูนใหครูเปนครูมืออาชีพหรือยัง 

  การรายงาน 

 รายงานคุณภาพจริง 

  ครูอนุบาลที่จะสอนแบบ  Brain  based  learning  ไดดีคือ 

 1.  ยิ้มเสมอ 

 2.  คําพูดเชิงบวก 

 3.  อารมณเย็นมาก 

 4.  ลดปฏิสัมพันธเชิงลบ 
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เร่ือง  แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง             
โดย  :  ผศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน               

 ครูอนุบาลมีเทคนิควิธีการอยางไร ใหเด็กเรียนรูไมเครียดตอการนําเสนอ  เรียนรูอยางมี
ความสุข 

 ครูอนุบาลมองขามความคิดของเด็กหรือไม ใหเดก็คดิตามครูหรือไม 

 การสอนฝกใหเด็กคิดตัง้แตปฐมวยัหรือไม 

 อารมณครูสอนใหเดก็มคีวามสุขหรือไม ถาเด็กมีความสุขจะเรียนรูไดด ี

 ใหระวังเทคนิควิธีการในการสอนเดก็ปฐมวัย  อารมณเปนเรื่องสําคัญ 

 การประเมินตองรูพัฒนาการเด็ก  

 การสอนอานเขียน การเรงอานเขียนตางกัน  สอนอยางไร มีเทคนิคอยางไร สอนผาน        
การเลน เรียนรูผานการเลน 

 หลักสูตรเนนพัฒนากรทกุดาน ไมยึดดานใดดานหนึ่ง 

 

การสอนที่เนนแบบ  Brain  based  learning 

การแสดงสภาพจริง ไมใชสภาพจริง 

1.  ศึกษา วจิัย ใชขอมูลปญหาชีวิตจริง 

2. อภิปรายโตแยง  ขอถกเถยีง 

3. ทดลอง  ตรวจสอบเชิงศาสตร 

4. แปลความ  ตีความขอเขียนวรรณคด ี

5. เขียนสงสารอยางบรรลุผล 

1. เติมคําในชองวางตอคําใหจบ 

2. เลือกคําตอบจากตัวเลือก 

3. ตอบปญหาตองจําตามแบบ 

4. ฝกทักษะเดีย่วไมเปนรายงาน 

5. เขียนประโยคตามแบบลอย ๆ 
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เคราะห 

ภาษา  ตรรกะ  นิมิตสัมพันธ  กายภาพ   

 

ไดจริง 

ดนตรี / สุนทรยีะ  บุคคลสัมพันธ 

 

รางสรรค 

รูจักตน  ธรรมชาติ  ความมีอยูจริง 

 

สุขภาพจติดดีไูดอยางไร  ประเมินไดอยางไร 

 เด็กควรไดเรียนรูโดยการกระทําดวยตนเอง ไดใชมือ  มาโรงเรียนดวยความราเริง  แจมใส            
มีความสุข  รับรูการกระทําของตนเอง 

การพัฒนาคนที่ดีคือ  KING’S  MODEL 

 SEARCH  -  เขาใจ  คนหาวาผูเรียนอยูทีใ่ด 

 EMPATHIZE  -  เขาถึง  เขาไปยืนในจุดทีเ่ขาอยู และคิดวาจะพัฒนาอะไร 

 DENENIOPE  -  พัฒนา  พาเขาเดินกาวหนาขึ้น 

เร่ือง  บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษากับการพัฒนาครูปฐมวัย             
โดย  :  รศ.ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ / ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล / ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชาญาต ิ              

บทบาทของครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ตอการพัฒนาครูปฐมวัย 

 1.  การลงพื้นที่ 

 2.  การวิจยั  ผลสําเร็จอยูที่การทํางานประสานสัมพันธ และการออกแบบการวิจยั 

 3. บทบาทของครูใหความรูครูในเรื่อง 

  *  รูเร่ืองหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

วิ 
ทํา 

พัฒนาการของผูเรียน 
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 4.  กลยุทธที่ใชในการพัฒนาครู 

  4.1  การประชมุเชิงปฏิบัติการ 

  4.2  การสาธิตการสอน 1 สัปดาหควบคูกบัครูประจําการ 

  4.3  ศึกษาดูงานเพื่อโสกทัศนที่กวางของครู (ทุกคน) 

  4.4  การปฏิบัติงานการเรียนการสอนในชัน้ของตน 

  4.5  นิเทศอยางสม่ําเสมอจากวิทยากร (อาจารย ระดับอดุมศึกษา) ผูบริหาร  โรงเรียน  
ศึกษานิเทศก  กองการศึกษา 

  4.6  สัมมนาปญหาจากการเรียน  การสอน  การนิเทศ 

บทบาทของ มศว. ประสานมิตร ตอการพฒันาครปูฐมวยั 

 1.  ฟนฟูความรู เพื่อแกจดุออน 

 2. เพิ่มพูนความรู  เพื่อสรางจุดแข็งใหแกนักเรยีน เพื่อพฒันาสมองซายขวา โดยใหเด็กคดิเอง  ทําเอง  

 3.  สรางความกาวหนาเพื่อเสริมประสบการณ  สรางความมั่นใจใหแกเด็ก 

งานที่ มศว. ประสานมิตร ทําคือ 

 1.  สงเสริมความกาวหนาดวยตนเอง 

 2. จัดทําวารสารปฐมวัย  และมีเว็บไซดของมูลนิธิเด็กเขา  Google 

 3.  จัดแหลงเรียนรู 

 4.  มีหลักสูตรระยะสั้น  จัดอบรมครูทุก ๆ ภาคเรียน และอบรมพี่เล้ียงเด็ก 

 5.  มีสัมมนาศึกษาดูงาน 

 6.  มีระบบการศึกษาตอเนื่อง 

การบริการของ มศว.ประสานมิตร 

 1.  บริการวิทยากร 

 2.  บริการคาราวาน  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง (มนีักศึกษาปริญญาเอก  โท  ตรี) 

 3.  บริการเปนศูนยความรู  โรงเรียนจัดเอง  เก็บเงนิเอง มศว.จัดวิทยากรใหฟรี 
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บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการพฒันาครปูฐมวยั 

 1.  การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  900  กวาโรงเรียน 

 2.  การพัฒนาครูผูสอนปฐมวัย  4,000 กวาคน 

 3.  ศึกษานิเทศกและหัวหนากลุมนิเทศฯ 

แนวคิดการพฒันา ใน 3 ประเด็นขางตนคอื 

 1.  การจัดกลุมความรูและการจัดการความรูอยางตอเนื่อง และติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

 2.  ศึกษา  วจิัย  จัดหานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครู 

 3.  ความรวมมอืของหนวยงานที่เกีย่วของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางความรวมมือพัฒนาครูปฐมวัย 

กระทรวงศกึษาธิการ 

เอกชน 

สถาบันการศึกษา 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

*  กําหนดนโยบายการศึกษาปฐมวัย 

* แลกเปลี่ยนความคิด 

* แลกเปลี่ยนความรู / วิจยั 

* แลกเปลี่ยนนักวิชาการ 

ผูบริหาร  ศึกษานิเทศก  ครู  นักวิชาการ คณาจารย 
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 4.  การเขาถึงคุณคาของปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  เปนพี่เล้ียงโรงเรียน  ศูนยเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย 

 6.  อบรมครูประจําการในเรือ่ง ปฐมวัย 

 7.  วิจัยแบบมสีวนรวม 

 8.  จัดการเรียนการสอนเอกปฐมวัย ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท 

 

การจัดการเรียนรูปฐมวัยท่ีสงเสริมพัฒนาการทางสมอง 
โดย  :  อาจารยธิดา / อาจารยอภิสรี                                                                

การเรียนรูโดยใชสมอง  (Brain  Based  Ceavning) 

 ☺  สมองเปนพื้นฐานของการเรียนรู  ซ่ึงมีความสัมพันธกับการเรียนรู  และพฤติกรรมที่
แสดงออก โดยผานกระบวนการ 

  -  การเรียนรูประสบการณใหม 

  -  สภาพแวดลอมทางกายภาพและจิตภาพ 

  -  สุขภาพอนามัย  อาหาร  น้าํดื่ม 

ผูใหญที่มีคุณคาของสังคม 

จิต / ปญญา 

ความเปนมนษุยอยางเต็มศกัยภาพ 

การศึกษา  การดูแล  

การศึกษาปฐมวัย  
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 ☺  บทบาทในการทําใหเกดิการเก็บความทรงจํา 

  -  การเรียนรูแบบ DLP (Discovery  Learning  Process)  เปนกระบวนการเรยีนรู 

โดยใหเดก็แตละคนไดคนพบศักยภาพดวยตนเอง  โดยครูมีบทบาทในการเปดโอกาส  สรางโอกาส  ให
เด็กเกิดการเรยีนรูที่ดีและไมกอใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนรูสําหรับเด็ก 

  -  การเรียนรูแบบ DLP  จะสงผลถึงสมองสวนตาง ๆ  (7 ส.  สงสัย ,  สังเกต, สัมผัส  ,  
สํารวจ, สืบคน, สรุปผล ฯลฯ)  ถาทําหนาที่ใน 7 เร่ืองนีจ้ะสงผลตอสมอง  พัฒนาสมองโดยตรง  
กระบวนการทีค่รูทําใน 7 เร่ือง เปนการกระทําที่สงผลตอสมองโดยตรง  มีผลตอการควบคุมรางกาย 
และสงผลไปยงัสมอง  การจัดกิจกรรมที่สงผลตอสมองตองใหเด็กทํากิจกรรมและไดลงมือปฏิบัติจริง  
สัมผัสทุกอยางดวยความจรงิ  ดวยจิตวิญญาณ 

  -  องคประกอบของจิตวิญญาณ (มนษุย) 

   1.  กาย 

   2.  พลังชีวติ 

   3.  ความรูสึก  (ใช  / ไมใช / ถูก /  ไมถูก) 

   4.  ตระหนกัรู  (รูถึงเขา  รูถึงเรา)   

☺  การนํา  4  องคประกอบมาจัดการเรยีนรูไดอยางไร 

1.  กระทําซ้ํา  เด็กจะรูสึกมั่นคง  อบอุน  สบายใจ  กระทาํซ้ําเพื่อความมั่นคง  ถาเด็กรูสึก  
ไมมั่นคงการเรียนรูจะถูกปดทันที  แตไมใชซํ้าซาก  สายตาของครูตองมองเห็นความกาวหนาของเดก็  
ครูใหงาน  ความคิดเปนของเด็ก 

-  จัดวัสดุหลากหลายใหแกเด็ก  เปนการฝกคิด  จําแนก สังเกต  จดจํา  สมองของเด็ก        
ก็จะทํางานทันที  วัดสุตองเปนวัสดุในทองถ่ิน หาไดในทองถ่ิน  เด็กจะชิน  สนุก รูจัก  เปนวัสดุพืน้ฐาน
ที่อยูใกลตวัเดก็  เด็กจะจินตนาการไดละเอยีด  กวาง 

-  การเรียนรูศลิปะและวิทยาศาสตร  เกิดขึ้นไดพรอม ๆ กัน  ครูตองสอนใหเด็กเกิด
ความคิดสรางสรรค  ทําใหสมองเด็กไดทํางานอยางสมดลุย 

2.  ความสมดลุย ทําใหการเรียนรู  ประสบการณใหม  สรางกระบวนการเรียนรูที่ไดใช
สมองทั้งสองสวนอยางสมดุล  สรางกระบวนการเรยีนรูที่กระตุนการเรียนรู  และผอนคลายอยาง           
เหมาะสม  สรางกระบวนการเรียนรูที่คํานงึถึงความแตกตางในวิธีการเรียนรูของเด็ก  ภาวะที่เหมาะสม  
ที่สุดของสมองคือ  ภาวะที่สมองตื่นตัวแบบผอนคลาย  กิจกรรมกระตุนการเคลื่อนไหว  ประสาทรบั  
การสัมผัส 
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 ☺  สภาพแวดลอมในหองเรียน 

  -  เปนหองเรียนที่ปรับเปลี่ยนได 

  -  มีการตกแตงหองเรียนโดยนักเรยีนและครู 

  -  มีความโปรง  อากาศถายเทดี ใหมีออกซิเจนอยางพอเพยีง 

  -  มีแสงสวางพอเหมาะ  ไมมีเสียดังรบกวนจนเกินไป 

  -  เปนหองเรียนเหมือนบาน  อบอุน  ปลอดภัย 

  -  มีพื้นที่สวนรวม  เพื่อเพิ่มความสัมพันธกับสังคม 

  -  หองเรียนตองเหมาะกับวยั  และเปนหองเรียนที่เลาเรื่องได 

  -  มีบรรยากาศที่เปนมิตร  ครูตองเปนแบบอยางที่สําคัญ 

 ☺  สภาพแวดลอมนอกหองเรียน 

  ครูตองขยันนํานักเรียนออกนอกหองเรียน  ตองจัดแรลลี่บอย ๆ ใหกับเดก็  เปนการ       
ฝกการสังเกต  ฝกสมองใหกบัเด็ก  เด็กจะตืน่เตน  และมีความสุขมาก 

 ☺  อาหารโภชนาการ  น้ําดืม่ 

  น้ําเปนตวัหลอเล้ียงสมอง  ซุปตาง ๆ เปนโภชนาการอยางดีสําหรับเด็ก 

 ☺  การเรียนรูเร่ืองของสมอง 

  สรางกระบวนการเรียนรูที่ใหเด็กเห็นความสําคัญของสมอง 

   การเลน   การพักผอน  อาหาร 

การดื่มน้ํา  การออกกําลังกาย 

 

 

 

 

  

 
 


