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วางแผน Plan
1. ครเูลานทิานเรือ่ง มามะ…มากอดกนันะ ให

เดก็ฟง

2.  เดก็อภปิรายเกีย่วกบัเนือ้เรือ่งในนทิาน

3.  เดก็วางแผน
สรางผลงานศลิปะเกีย่วกบั

สิง่ของทีม่ผีวิสมัผสัตาง ๆ

 การจัดกิจกรรม
ศิลปะ เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความแข็งแรงของกล

ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมตอของใยประสาทนําไปสูการเรียนรูของสมอง 

โดยการฝกปฏิบัติจริง สามารถสรางสรรคผ
ลงานศิลปะที่แปลกใหมไดดวยตนเองอยางมีความสุข 

 ครูควรจัดอุปกรณใหมีความหลากหลายและเพียงพอเพื่อใหเด็กไดเลือกใชต
ามความสนใจ ชวยใหเด็กมั่นใจในตนเอง กลาคิด กล

าตัดสินใจเลือกอยางอิส
ระ เกิดความรูสึกผอนคลาย

และมีความสุข สนุกกับการเรียนศิลปะ สามารถคิดวางแผน
การทํางานอยางเปนระบบ นําไปสูการพัฒนาสมองอยางสมดุล

กระดาษสี

กรรไกร

สีนํ้า สีเทียน เมล็ดถั่วตาง ๆ

จานกระดาษ
สําลีกาว

นําเสนอผลงาน
 Recall time

1.  เด็กผลัดกันออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ตามหัวขอ

ตอไปนี้

 - ชื่อผลงาน

 - วัสดุอุปกรณที่เลือกใช

 -  วิธีการสรางส
รรคผลงาน

 - ความรูสกึทีมี่ตอผลงาน 

2.  เด็กชวยกันจัดนิทรรศการแสดงผ
ลงานศิลปะในชั้นเรียน

ลงมือปฏิบัต ิWork time

1. ครูแนะนําวัสดุอุปกรณในการทํางานศิลปะ

2.  ครเูปดโอกาสใหเดก็เลอืกวัสดอุปุ
กรณอยางอสิระ

3.  เด็กลงมือทํางานศิลปะเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตาม

ความสนใจ

วัสดุอุปกรณ
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อนุบาล 1- 3
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทาง

ใช้ประกอบการสอนคู่กับหนังสือเรียน

ประสิทธิภาพการสอนเพิ่ม บูรณาการเชื่อมโยงสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

กล่องเครื่องมือเพิ่ม ช่วยครูเตรียมการสอน เเนะนำเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก

กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้เพิ่ม โดยใช้โครงงาน ( BBL Project for Art )

พัฒนา
กระบวนการคิด

อจท.

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ต่อเติมความคิดสร้างสรรค์เเละจินตนาการสร้างลักษณะเด่นของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

 หนังสือชุดนี้ สามารถนําไปจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

ครแูละผูปกครองสามารถนาํมาเปนสือ่กระตุนใหเดก็แสดงความคิดและจนิตนาการ เพือ่ให

เกดิการเรียนรูอยางมปีระสทิธภิาพและเพือ่อาํนวยความสะดวกใหกบัครจึูงไดจดัทาํแนวทาง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศิลปะสรางสรรคเพื่อเปนคูมือในการจัดกิจกรรมของครู

ª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ

¤íÒÊÑè§¡Ô¨¡ÃÃÁ

ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
àÊ¹ÍÀÒ¾µÑÇÍÂ‹Ò§
เปนแนวทางใหครูและเด็ก

àÊ¹Í¡Ô¨¡ÃÃÁÈÔÅ»ÐáÊ¹Ê¹Ø¡
ออกแบบกิจกรรมใหเด็กลงมือปฏิบัติชิ้นงานดวยตนเอง

àÊ¹Í BBL Project for Art
เปนแนวทางการจัดโครงงานศิลปะ

ÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹
ใชควบคูกับแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

หนังสือเสริมประสบการณ ชุด ÈÔÅ»ÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� จัดทําขึ้นเพื่อมุงพัฒนาศักยภาพการทํางานของสมองสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป 

เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูจากสิ่งรอบตัวตอยอดจินตนาการ

 การออกแบบเนื้อหาจากกิจกรรม ÈÔÅ»ÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� สอดคลองกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

โดยจัดทําขึ้นจํานวน 6 เลม ดังนี้
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ทากาว

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
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