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นักเรียนทุกคนตองมปีฏิสัมพันธเกี่ยวโยงกับโลกภายนอกทีล่อมรอบตวัเขา

โดยผูเรียนและครูผูสอนตองมบีทบาทดังนี้

1. ตองเปดโอกาสใหเด็กไดสรางแบบจําลองหรือตวัแทนของวตัถุปรากฏการณ

ธรรมชาติ และเหตุการณที่เด็กไดประสบเก็บไวในใจ 

2. ความรูและความคิดตามแบบจําลองทีน่ักเรยีนไดพบและสรางสรรคขึ้นมานีอ้าจ

ยังมีลักษณะทีย่ังขาดความสมบูรณ เมื่อเทียบกับความรูความคิดของผูเชี่ยวชาญ 

ดังนั้นจงึตองมกีารปรับปรุงแกไขความคิดรวบยอดที่ไมเหมาะสมใหเกิดความ

สมบูรณใหม

บทบาทของผูเรียนและครูผูสอน
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3. การเรียนรูของนักเรียนเกิดขึ้นได โดยการลงมอืทาํแมวาการสรางสิ่งทีม่ี

ความหมายจะเกิดจากการแนะนําของคนอื่นก็ตาม 

4. การสรางสรรคความรูสามารถปรากฏขึ้นเมือ่นักเรียนไดมีสวนเขาไปกระทํา

5. การสรางสรรคความรูถือวาผูเรยีนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองครูจะ

เปนผูสนับสนนุหรืออาํนวยความสะดวก

6. บทบาทของครูไมใชเปนผูถายทอดความรูเขาสู รางกายเด็กทีว่างเปลาอยางเดยีว

แตเปนการชวยเด็กในการสรางภาพประกกอบแบบจําลองความคิดขึ้นใหม 

บทบาทของผูเรียนและครูผูสอน
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การสอนแบบมอนเตสซอรี่

ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ เปนแพทยหญิงชาวอติาเลยีนคนแรกเปนผูริเริม่หลักสูตรนี้

พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กหรือความสามารทางสมองของเด็กจะดี

ขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับการกระตุนโดยการใชการสัมผสัโดยใหเด็กไดรับการฝกจากการ

สัมผัส มกีารเคลื่อนไหวโดยมีการหยิบหรือจบั เพื่อใหเด็กสามารถพึ่งตนเองได

ครูควรปฏิบัติตอเด็กดวยการใหความรัก ความเอือ้อาทร เขาใจในเอกลักษณ

ของความเปนเด็กโดยเปดโอกาสใหเด็กมีเสรีภาพ กลาตัดสินใจในการทํากิจกรรม
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ความหมายและลกัษณะของการสอนแบบมอนเตสซอรี่

การสอนแบบมอนเตสซอรี่เปนการสอนที่เนนการเรียนรูเปนรายบุคคล โดยเด็กจะฝก

สัมผัสจับวัสดุอุปกรณที่ครูเตรียมไวเปนรายบุคคล โดยเด็กจะไดรับคําแนะนําวิธีการ

ใชกอน โดยเด็กจะเลือกทาํกิจกรรมดวยดวยตนเอง เพื่อเปนการฝกการคดิริเริ่ม

ความเชื่อมั่น ในความสามารถของตนเอง  การลองทํา
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แนวคิดและแนวทางปฎิบัติในการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

1. เด็กจะตองไดรับการยอมรับนบัถือ ( Respect for the child ) เพราะเด็กแตละคนมี

ลักษณะเฉพาะของเขา ดังนั้นการจัดการศึกษาใหแกเด็กควรจะเหมาะกบัเด็กแตละ

คน มอนเตสซอรี่ ยืนยนัในความเชื่อของตนเองที่วา ชีวิตของเด็กตองไดรับการ

ดูแลที่แตกตางไปจากผูใหญไมจดัการศกึษาใหแกเด็กตามที่ผูใหญตองการใหเปน

โดยนักการศึกษาและผูปกครองจะแสดงความเคารพนับถือตอเด็กไดหลายวิถีทา

ชวยใหเด็กทํางานไดดวยตนเอง สงเสริมความเปนอิสระใหแกเด็กและเคารพความ

ตองการของเด็กแตละคน

แนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
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2. เด็กมีจิตทีซ่ึมซาบได ( The Absorbent Mind ) มอนเตสซอรี่ เชื่อวาเด็ก

แตละคนไมไดรับการศึกษามาจากคนอื่นแตเด็กคือผูใหการศึกษาแกตนเอง

เราใชจิตในการแสวงหาความรู เด็กซึมซาบขอมลูตางๆเขาไปในจิตของตนเอง

ไดกระบวนการนี้เห็นไดชัดจากการที่เด็กเรียนภาษาแมไดเอง

แนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
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3.ชวงเวลาหลักของชีวิต( Sensitive Periods)  วยั 3 -6 ปชวงเวลานี้เด็กจะรับรู

ไดไวและเรียนรูทักษะเฉพาะอยางไดดีครูจึงตองสังเกตเด็กเพื่อจัดเตรียม

การเรียนการสอนใหแกเด็กไดสมบรูณที่สุดถึงแมเด็กจะอยูในชวงเวลาหลัก

เหมือนกันแตขั้นตอนและจังหวะเวลาของเด็กแตละคนจะแตกตางกันดังนั้น

ครูของมอนเตสซอรี่หรือผูปกครองจําเปนจะตองหาชวงเวลาของเด็กจัดให

เด็กประสบความสําเร็จไดสูงสุด การสังเกตจึงสําคัญสําหรับครูและผูปกครอง 

นักการศึกษาหลายคนเชื่อวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตถูกตองมากกวาการ

ใชแบบสอบ

แนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
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แนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

4. การตระเตรียมสิ่งแวดลอม ( The Prepared Environment) เด็กจะเรียนรู

ไดดีในสิ่งแวดลอมที่ไดตระเตรียมเอาไวในสถานที่ใดก็ตามไมวาจะเปน

หองเรียน หองที่บาน หองเด็กเล็ก หรือสนามเด็กเลนจุดมุงหมายเพียงเพื่อให

เด็กมีอิสระจากการควบคมุของผูใหญเปนสถานที่ที่เด็กจะไดทําสิ่งตางๆเพื่อ

ตนเอง หองเรียนในอุดมคตขิองมอนเตสซอรี่คือเด็กเปนศูนยกลางและมีสวน

รวมในการเรียน
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5. การศึกษาดวยตนเอง ( Self or Auto Education)  มอนเตสซอรี่เนนความ

สนใจไปที่ความสามารถของมนุษย ศิลปะของการสอนรวมถึงการตระเตรียม

สิ่งแวดลอมเพื่อเด็กจะไดเขาไปทํางานและเรียนรูดวยตนเอง เด็กสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเองจากการที่เด็กมีอิสระในสิ่งแวดลอมที่จัดเตรียมไว

อยางสมบรูณ การมอีิสระนี้มอนเตสซอรี่กลาววาไมใชสัญลักษณของเสรีภาพ

เทานั้นแตหมายถึงเสนทางไปสูการศึกษา เด็กมีสิทธิ์ที่จะเรียนรูระเบียบวนิัย

ของชีวติ ไดมีโอกาสแกไขขอบกพรองของตนเอง สามารถควบคมุการ

เคลื่อนไหวของตนเองได

แนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ    โรงเรียนพญาไท   Karnjanacurt@hotmail.com



11

ลักษณะสอนแบบมอนเตสซอรี่ ( โดยสรุป )

เปนลักษณะที่คํานึงถึงเด็กเปนจุดหลักในการจัดการเรยีนการสอน ความสนใจ ความตองการ

และการมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูดวยตนเองแกไขขอผิดพลาดดวยตนเองของเด็กไดนาํมา

พิจารณาและวิเคราะหเพื่อแสวงหา วิธีการที่ดทีี่สุด เพือ่ใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

ดวยความรูสึกของความมีอิสระ ไดใชจิตของตน ในการซึม ซบัสิ่งแวดลอม รอบๆ ตัว

 เกิดความอยากรู อยากเหน็ และแสวงหาความรูอยางมีสมาธิ มวีินัยในตนเองเกิดการพัฒนา

การทุก ๆ ดานไปใน เวลาเดียวกัน การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร  ี่สามารถ พัฒนาเด็ก

 ตั้งแตวัยทารกจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุม ทั้งเด็กที่มคีวาม ตองการ พิเศษ

และเด็กปกติ ทุกชนชาติ ศาสนา 
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วิธีการสอนเริ่มจากการสังเกตเด็ก ศึกษาพัฒนาการของเด็ก ความตองการและความ

สนใจของเด็ก โดยมีแนวปรัชญาที่เชื่อมโยงทุกสิ่ง และคํานึงวาเด็กทุกคนมีความสําคัญ 

สิ่งที่เด็กสนใจ เรียกวา “ ชวงเวลาหลักของชีวิต"

ลักษณะสอนแบบมอนเตสซอรี่ ( โดยสรุป )
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อุปกรณการสอนของมอนเตสซอรี่จะเปดโอกาสใหเด็กฝกทาํ ลองผดิ  ลองถูก ไมกลัว

ผิด  กลาเสี่ยง และเมือ่เด็กทําไดเด็กจะมีความรูสึกภาคภมูใิจ และเปรียบเสมือนการ

ไดรางวัลเปนของตนเอง

จะไมเนนในเรื่องของการใหคะแนนเปน ดาว หรือขนม เพราะถือวาสิ่งเหลา

นี้เปนสิ่งเราภายนอก 

ครูมีบทบาทนําการสอน แตบทบาทในการสังเกต อํานวยความสะดวก

จัดอุปกรณใหเหมาะสมกับเด็กมากกวา แตถาในกรณีทีต่องการจะชวยเด็กตอง

พยายามใหเด็กชวยตนเองกอนแลวจึงเขาชวย โดยการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะเนน

เด็กเปนศูนยกลาง

อุปกรณการสอนของมอนเตสซอรี่
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วิธีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

สําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมอนเตสซอรี่จะมวีิชาที่เรียนอยู 3 วิชา

วิชาที่ 1 วิชาทีม่ีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติในชวีติประจําวนัทั้ง 3 ดาน

- การดูแลตนเอง เชนการใสเสื้อผา การติดกระดุมไดเองโดยไมตองมีคนชวย

การลางมอื, การแปรงฟนเองได 

- การดูแลสิ่งแวดลอม อาทิเชน การเลื่อนโตะหรือเกาอี้การรูจักการกวาดถู

ทําความสะอาดหองเรียน ดาน

- ดานการมมีารยาททางสังคม เชนการทกัทาย, การขอบคุณ , การขอโทษ 

การชวยเหลือผูอืน่
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15

วิธีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่

สําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมอนเตสซอรี่จะมวีิชาที่เรียนอยู 3 วิชา

วิชาที่ 2 วิชาคณิตศาสตร

เด็กเรียนรูจาํนวนตวัเลขจากสิ่งของที่เปนจริงและจากการการไดสัมผสั

วิชาที่ 3 วิชาวฒันธรรม

เด็กจะตองมีความรูทางภูมิศาสตร ประวัตศิาสตร และวทิยาศาสตรทีอ่ยู

รอบตวัของเด็ก 
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วิธีการจัดกจิกรรมประสบการณของมอนเตสซอรี่

เวลา กจิกรรมประสบการณ

8.30 – 9.00 น. รับเด็กรายบุคคล , ตรวจสุขภาพ , เลนตามอัธยาศัย

9.00 – 9.15 น. เก็บของเลนเขาที่เดิม ล ชวยจัดอาหารวาง

9.15 – 9.30 น. รับประทานอาหารวาง
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เวลา กจิกรรมประสบการณ

9.30 – 9.45 น. วางแผนที่จะทําในวันนั้น

9.45 – 10.30 น. เลนบล็อก , วาดภาพ , ปนดินน้ํามัน

10.30 – 10.50 น. เก็บอุปกรณ , ทําความสะอาด ( ครูจะชวย )

วิธีการจัดกจิกรรมประสบการณของมอนเตสซอรี่
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วิธีการจัดกจิกรรมประสบการณของมอนเตสซอรี่

เวลา กจิกรรมประสบการณ

10.50 – 11.00 น. เขาหองน้ํา อาจแบงกลุมเล็กๆ

11.00 – 11.30 น. เลนกลางแจง

11.30 – 12.00 น. ลางมือ เตรียมรับประทานอาหารกลางวัน

ครูอานนิทานใหฟง
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วิธีการจัดกจิกรรมประสบการณของมอนเตสซอรี่

เวลา กจิกรรมประสบการณ

12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 – 14.00 น. นอนพักผอน

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวาง

14. 15 – 14.45 น. กิจกรรมเสรี

14.45 – 15.00 น. สรุปเตรียมกลับบาน
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บทบาทของครูในการจัดกจิกรรมแบบมอนเตสซอรี่

ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนในมุมตาง ๆ ดังนี้มุมทักษะ

ชีวิตประจําวัน ประกอบดวยสื่อตาง ๆดังนี้  กิจกรรมการตัก 

กิจกรรมการตวง กิจกรรมการแตงการ ๑๒ แบบ  กิจกรรมการคีบ 

กิจกรรมลางมือ เปนตน ในมุมนี้เด็กจะไดฝกความเปนตัวของตัวเอง

 การชวยเหลือตัวเอง มวีินัยในตนเอง มีสมาธิ ฝกการใชกลามเนื้อมัดใหญ 

ฝกการประสานสัมพันธระหวางมือ- ตา
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บทบาทของครูในการจัดกจิกรรมแบบมอนเตสซอรี่

มุมประสาทสัมผัส ประกอบดวยสื่อตาง ๆ ดังนี้ หอคอยสีชมพู  บันไดสีน้ําตาล

 กลองเสียง แขนงไมสีแดง เปนตน เด็กไดฝกการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕

 ซึ่งเปนความจําเปนตอการเรียนรูของเด็ก เด็กจะใชประสาทสัมผัสในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ มุมคณิตศาสตรและภาษา จะชวยสงเสริมใหเด็กเกิด

การเรียนรูเกี่ยวกับตวัเลข จํานวน การอาน การเขียน โดยเด็กจะเรียนรู

ดวยกระบวนการที่เปนขั้นตอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 
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ธรรมชาติผูเรียน

นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ

โรงเรียนพญาไท

( สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 )
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ธรรมชาติผูเรียน

การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียน

ตองเนนพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

1. พัฒนาการทางดานรางกายของผูเรียนระดบัอนบุาล

2. พัฒนาการทางอารมณของผูเรียนระดบัอนบุาล

3. พัฒนาการทางสังคมของผูเรียนระดบัอนบุาล

4. พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนระดบัอนบุาล
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ทฤษฎีการจดัการเรียนรูทางจติวิทยา

แนวความคิดของอีริคสัน

 แนวความคิดของอีริคสันเนนการใหความสําคัญของบุคคล

ที่แวดลอมเด็ก เริ่มตนเรียนรูทางสังคม , การไดรับความรูความอบอุน

เด็กไดรับการตอบสนองอยางสม่ําเสมอ 

เด็กมีปฎิกิริยาตอบสนองกับผูอื่นในดานของการใหความสุข

แสดงความเปนมิตร มีเจตคติที่ดีตอบิดามารดา

ถาคนอื่นในสังคมเขมงวดมากนักเด็กจะหงุดหงิดและคับแคน

ใจมากขึ้น

ธรรมชาติผูเรียน
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ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวอีริคสัน

1. ครูควรจัดกจิกรรมที่สงเสริมความสัมพนัธกับบุคคลอื่น 

เด็กเริ่มเรียนรูทําความความเขาใจกับผูที่อยูแวดลอมตน ครูตองเนน

ใหเด็กรูถึงบทบาทของตนเองในครอบครัว บทบาทของการเปนพี่

เปนนอง , เปนลูกสาวลูกชาย , เปนนักเรียน ครูตองพยายามใหเด็ก

ปรับพฤติกรรมของตนเองตามสถานการณ โดยอาจจะเปนในลักษณะ

ที่ครูจดัแสดงบทบาทสมมุติ

ธรรมชาติผูเรียน



ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวอีริคสัน

2. ครูตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมการปรับตัวทางบวก เชน การใหเด็ก

ทํากิจกรรมที่สงเสริมความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง ครูควรเนนในเรื่อง

ของความคิดสรางสรรค , ครูไมควรตอบคําถามเด็กโดยแสดงออกมา

ดวยความรําคาญหรือดุวา หรือตัดบททีท่ําใหบั่นทอนความคิดริเริ่ม

แตควรใหกําลงัใจและสนับสนุน ครูตองใหโอกาสเด็กไดเรียนรูและ

ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายดวยตนเอง

แตสิ่งที่สําคัญครูตองเตรียมการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอยู

เสมอทุกครั้ง

ธรรมชาติผูเรียน



ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวอีริคสัน

3. ครูควรจัดกจิกรรมที่หลากหลายใหกับเด็กเพื่อตอบสนองความสามารถ

อื่นๆตองทํากิจกรรมที่ทําใหเด็กรูสึกสนุกสนาน ตระหนักในความสามารถ

ของตนเองและอยากทําในสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ  ในขณะเดียวกันเด็กจะเกิด

ความขยันหมั่นเพียรเปนนิสัยติดตัวอยูตลอด 

4. ครูควรจัดกจิกรรมที่ชวยใหเด็กไดคนพบความตองการของตนเอง

ความสนใจของตนเองและเอกลักษณของตนเอง รูวาตนเองคือใครตองการ

อะไร

ธรรมชาติผูเรียน



แนวความคิดของเพียเจท

เพียเจท เชื่อวา พัฒนาการของมนุษยมีความตอเนื่องและเจริญ

ขึ้นตามวุฒิภาวะ และ การเรียนรูเปนผลมาจากการปรับตัว และการ

สรางความสมดุลระหวางสติปญญากับสภาวะแวดลอมที่มนุษยดํารง

ชีวิตอยู และพัฒนาการของมนุษยขึ้นอยูกับพัฒนาทางสติปญญาของ

บุคคลนั้น 

ทฤษฎีการจดัการเรียนรูทางจติวิทยา

ธรรมชาติผูเรียน



แนวความคิดของเพียเจท ( ตอ )

เพียเจท ไดแบงขั้นตอนพัฒนาการทางสติปญญาดังนี้

1. พัฒนาการทางสติปญญา ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 

สะทอนความคิดสติปญญาผานการกระทําการแสดงออก เรียนรูการ

ควบคุมการเคลื่อนไหว ยึดความคิดของตนเองเปนหลัก เชน การใช

อวัยวะสัมผัส ( ตา , ห , จมูก , ลิ้น , กาย )

ธรรมชาติผูเรียน
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2. พัฒนาการทางสติปญญา ขั้นการริเริ่มคิดเชิงเหตุผล  ชวงอายุ

ประมาณ 2 – 7 ป เพียเจทมีความคิดเห็นวามนุษยมีสติปญญาเลื่อน

ระดับจากการเรียนรูดวยการสัมผัสและการเคลื่อนไหวไปสูการเรียนรู

ดวยการคิดพิจารณาจากรูปลักษณภายนอก และสะทอนความคิดสติ

ปญญาผานการกระทําและการใชภาษา 

ธรรมชาติผูเรียน



ขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวเพียเจท

1. ครูควรจัดกจิกรรมและการเรียนรูที่สอดคลองและเนนการสงเสริม

พัฒนาการทางสติปญญาโดยคูผูสอนตองพิจารณาเนื้อหาวิชาวาเหมาะสม

กับวัยใด เชน เด็กเลก็มีการพัฒนาการทางดานสติปญญาขั้นการริเริ่มความ

คิดเชิงเหตุผลฝกความสามารถในการใชภาษา ครูควรเนนการใชอุปกรณ

ที่จับตองได เชน บลอ็กสี , หุนจําลอง , เครื่องเลน สื่อการเรียนการสอน

ประเภทสภาพจริง เชน เสื้อผา ของใชในบานประเภทตางๆ

ธรรมชาติผูเรียน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.jutiporn.ac.th/course/01.jpg&imgrefurl=http://www.jutiporn.ac.th/course.htm&h=225&w=300&sz=23&hl=th&start=49&um=1&tbnid=FxbUca1eOHBVSM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26newwindow%3D1%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kids.ru.ac.th/images/image_bank/111.jpg&imgrefurl=http://www.kids.ru.ac.th/kid_t01.asp&h=326&w=375&sz=32&hl=th&start=47&um=1&tbnid=NZ94XiyvpaHHzM:&tbnh=106&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26newwindow%3D1%26sa%3DN


ขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวเพียเจท

2. ครูควรจัดชั้นเรียนใหเด็กมีอายุใหอยูระดับเดียวกันมีระดับพัฒนาการ

ที่ใกลเคียงกันเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข

3. ครูควรจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กฝกคิดดวยตนเอง 

ฝกการสังเกตและการคนควาดวยตนเอง ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดซักถามแสดงความคิดเห็น ครูควรหลีกเลี่ยงการบรรยายดวยตนเอง

แบบละเอียดมากเกินไป

ธรรมชาติผูเรียน



ขัน้ตอนการประเมินผลตามแนวเพียเจท

ครูควรประเมินผลการเรียนรูดวยการใหเด็กอธิบายเหตุผลประกอบ

เมื่อตอบคําถามและควรประเมินการเรียนรูจากความกาวหนาของผูเรียน

เปนรายบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กเลก็เพราะการนําเด็กเลก็ไปเปรียบ

เทียบกับเดก็ที่มีอายุมากกวา หรือการเปรียบเทียบระหวางเด็กชายกับ

เดก็หญิงที่มีอัตราพัฒนาการที่แตกตางกัน เดก็บางคนสามารถใชกลาม

เนื้อมือไดดีกวา , เขียนหนังสือไดดีกวา สิ่งเหลานี้อาจสงผลตอเด็กวา

ดอยกวาเพื่อน

ธรรมชาติผูเรียน



ทฤษฎีการจดัการเรียนรูทางจติวิทยา

แนวความคิดของ โคลหเบิรก

โคลหเบิรก เปนนักจิตวิทยากลุมปญญานิยมซึ่งมีความเชื่อ

พื้นฐานวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีปญญา สามารถเรียนรูและปรับตัวได

เมื่อมนุษยมีพัฒนาการทางสติปญญาสูงขึ้น โครงสรางทางปญญาก็จะ

เพิ่มพูน ทฤษฎีของโคลหเบิรกเปนทฤษฎีที่ตอเนื่องมาจากทฤษฎีของ

เพียเจท โคลหเบิรกใชวิธีการวิจัยเชิงทดลองสถานการณวาสิ่งที่เกิดขึ้น      

ถูก  ผิด   ควรกระทํา หรือ ไมควรกระทํา

ธรรมชาติผูเรียน



ขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวโคลหเบิรก

1. ครูควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับจริยธรรมที่แตกตางกัน

ครูควรเขาใจเดก็เล็กจะยึดถือคําสั่งกฏระเบยีบที่กาํหนดไวอยางเครงครัดโดย

ไมคํานึงถึงเจตตนา

2. ครูควรประสานการจัดการเรยีนรูกับผูปกครองใหมีแนวทางปฏิบัติตอเด็ก

ในทางเดียวกนั เชน การฝกขอบคุณ ขอโทษ ควรสงเสริมหรือใหกําลังใจ

กับเด็กที่ปฏิบัติตนดี

3. ครูควรปฏิบตัิตอเด็กทุกคนอยางสม่ําเสมอและมีความเทาเทยีมกัน ใชเหตุผล

ครูควรเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดชวยกนักําหนดกฎเกณฑรวมกันในชั้นเรียน

ธรรมชาติผูเรียน



ขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวโคลหเบิรก

3. เด็กจะมีแนวโนมที่จะประพฤติตามแบบอยางของคนที่ตนเองยอมรับการ

สอนดวยวาจาใหทําตาม ดังนั้นครูตองเปนตัวอยางที่ดี

4. ครูควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรยีนไดตระหนักถึงเหตุผลทาง

จริยธรรม ฝกการรับฟงผูอื่น รูจักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. ควรครูจัดกิจกรรมที่ชวยฝกเรื่องของความรับผิดชอบและยอมรับกติกา

ทางสังคม  เชน การรูจักการดูแลหองเรียนของตนเอง , การชวยทาํงานบาน 

ทั้งนี้ครูควรปฏิบัติตอเด็กดวยความเห็นอกเห็นใจและนุมนวล 

ธรรมชาติผูเรียน



การวัดประเมินผลระดับปฐมวัย

โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน

ในแตละระดบัชัน้เปนรายบุคคลอยางตอเนื่องจากการทํากิจกรรม

และกจิวัตรประจําวันซึง่มีรูปแบบที่หลากหลาย เอื้อตอพัฒนาการ

ทั้ง 4 ดานของเดก็ ไดแกดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม

และดานสตปิญญา เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหเดก็ได

พัฒนาเต็มศักยภาพอยางเหมาะสม 



วิธีการประเมนิผล 
การประเมินจะประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน โดยการสังเกต

สนทนาสัมภาษณ เก็บรวบรวมผลงานหรือชิน้งานในรูปแบบแฟม

สะสมผลงานที่ผูเรียนแสดงออก เพื่อเปนการเปรียบเทียบพัฒนา

การของผูเรียนในระดับตอไปโดยมวีิธีการประเมนิผลดังนี ้



* การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก โดยครเูปนผูสังเกตขณะเด็กทํากิจกรรม 

* การบันทึกพฤติกรรมของเด็กโดยการสัมภาษณ

* สอบถามพฤติกรรมเด็กจากผูปกครอง 

* การสนทนาโตตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

* การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

* การรวบรวมผลงานในรูปแบบของแฟมสะสมผลงาน 

ประเมินผลการเรียนรูเด็กปฐมวัย



 พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ

โรงเรียนพญาไท

Phyathai school …..
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การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

หลักการจัดการศึกษาแบบเด็กพิเศษกับเดก็ปกติ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://school.obec.go.th/center_1/teach.gif&imgrefurl=http://school.obec.go.th/center_1/left5.htm&h=586&w=425&sz=69&hl=th&start=6&um=1&tbnid=sdNhnPt763_DSM:&tbnh=135&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A9%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26newwindow%3D1%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.forblind.org/depart/preschool/friend.jpg&imgrefurl=http://www.forblind.org/depart/coshool/cos3.html&h=277&w=427&sz=33&hl=th&start=23&um=1&tbnid=b4aBkoge58yCxM:&tbnh=82&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26newwindow%3D1%26sa%3DN


การจัดการคูขนาน 
ระบบการจัดการคูขนาน หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

คูขนาน สําหรับผูเรียนออทิสติกทั้งในหองเรียนคูขนานและหองเรียนปกติ

ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สงเสริมใหผูเรียนออทสิติก สามารถเรียนรูไดอยาง

สอดคลอง และ เต็มตามศักยภาพ ตลอดทุกชวงเวลาที่อยูในสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบดวย 
การจัดการในหองเรียนคูขนาน - เปนการจัดการเพื่อใหผูเรียนออทิสติก 

ไดรับการเรียนรู และ การบําบัดแกไข ตามความตองการจําเปนของแตละบคุคล

พรอมทั้งมีกิจกรรมตางๆที่ผูเรียนจะไดเรียนรูจากหองเรียนคูขนาน ซึ่งเปน

กิจกรรมแบบบูรณาการ โดยในระยะเริ่มตนอาจเปนกิจกรรมเพื่อแกไขขอ

บกพรองของเด็ก และ พัฒนาสูการสอนทักษะเบื้องตนทางสังคม และ วิชาการ

ตอไป เปนตน



การจัดการระหวางหองเรียนคูขนานและหองเรียนปกติ

·  ระบบเชื่อมตอ – ใชเริ่มตนสําหรับกลุม (3) ผูเรียนทีม่ีความบกพรองรุนแรง 

ซึ่งโดยทั่วไปแลว ผูเรียนจะไดเรียนรูจากกิจกรรมในหองเรียนคูขนาน และเมื่อถึง

ระดับหนึ่งซึ่งผูเรียนออทิสติกไดเรียนรูทักษะเบื้องตนทางสังคม เชน การเขาแถว

 การเลนเปนกลุม ก็จะตองไดรับการเชื่อมตอกับผูเรียนปกติในวัยเดียวกัน หรือ

 ใกลเคียง โดยมีครูประสานกิจกรรมเปนพี่เลี้ยงเปนคนคอยกระตุนใหเด็กมีสวนรวม

ในทักษะสังคมนั้นๆ สาระการเรียนรูจะเริม่ตนที่การแกไขขอบกพรองตางๆที่เปน

อุปสรรคตอการเรียนรูของเด็ก 
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เชน ขอบกพรองในเรื่องการพูด การสื่อสาร  การเชื่อฟง  เปนตน เนื้อหาการเรียน

การสอนจะยังไมเนนทางดานวิชาการ เพราะตองใชเวลาเกือบทั้งหมดในการแกไข

ขอบกพรองตางๆเชน การฝกพูด การปรับพฤติกรรม การบริการทางดานการแพทย

 การสอนทักษะทางสังคม  ดังนั้นการเรียนการสอนทางวิชาการจึงเปนแบบบูรณาการ 

เชน ฝกพูด หรือ ทํากายภาพบําบัด พรอมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการไปดวย 

เปนตน (ขอสังเกต ในเด็กกลุมที่มีอาการรุนแรงมากๆ อาจไมมีศักยภาพเพียงพอที่

สามารถเขาสูระบบสงตอได และ สําหรับบางคนที่สามารถเขาสูระบบสงตอได 

เด็กก็อาจไมสามารถเขาสูระบบถายโอนได ขึน้อยูกับศักยภาพของเด็กแตละคน)



ระบบสงตอ – ใชเริม่ตนสําหรบักลุม (2) ที่มีความบกพรองปานกลาง หรือ

 ผูเรียนออทิสติกคนที่สามารถผานระบบเชื่อมตอ และ มีพัฒนาการหรือมี

ศักยภาพที่พอจะเรียนรวมกับผูเรียนปกติได เปนบางรายกิจกรรมหรือบางรายวิชา

 เชน วิชาศิลปะ ดนตรี ซึ่งเปนเรื่องที่ผูเรียนออทิสติกมีความสามารถ ก็จะตองทํา

การสงตอผูเรียนนั้นจากหองเรียนคูขนาน ไปเรียนรวมกับผูเรียนปกติ โดยผูเรียน

ออทิสติกจะไดเรียนรูจากผูสอนทั่วไปในสถานศึกษา ซึ่งในระยะแรกอาจตองใช

ระบบ ครูผูสอนรวมกัน ( Co-Operation Teacher) โดยมีครูผูสอน 2 คน คนหนึ่ง

สอนผูเรียนปกติ อีกคนหนึ่งชวยสอนผูเรียนออทิสติก ในเนื้อหาสาระเดียวกัน

สาระการเรียนรูจะเนนที่การสอนทักษะทางสังคม การเขาใจกฎระเบียบใน

หองเรียน การดาํเนินชีวิตประจาํวัน 



พรอมทั้งแกไขขอบกพรองอื่นๆที่ยังมีอยู สวนเนื้อหาการเรียนการสอนทางวิชาการ

 จะปูพื้นฐานทุกกลุมสาระโดยอิงตามหลักสูตรเด็กปกติ โดยจะเนนสงเสริมเนื้อหา

วิชาที่เด็กสนใจและมคีวามสามารถ พรอมทั้งสรางพื้นฐานวิชาในกลุมสาระที่เด็ก

ยังดอยอยู (ขอสังเกต เนื้อหาทางวิชาการเปนเรื่องที่สําคัญ ที่จะสงเสริมและผลัก

ดันใหเด็กสามารถเขาสูระบบถายโอนใหได จะเห็นไดวาเมื่อเด็กกลุมนี้สามารถ

เขาสูระบบการจัดการปกติ จะมีอายุมากกวาเพื่อนๆอยูบาง)
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·  ระบบถายโอน – ใชเริ่มตนสาํหรับกลุม (1) ทีม่ีความบกพรองเล็กนอย หรือ 

ผูเรียนออทิสติกที่สามารถผานระบบสงตอ  เมื่อผูเรียนออทิสติกคนใดมีศักยภาพ

 อยูในระดับที่สามารถจะถายโอนไปสูระบบการจัดการการศึกษาแบบผูเรียนปกติ

ได ก็จะตองเตรียมใหผูเรียนออทิสติกเขาสูระบบการจัดการศึกษาแบบปกติ 

สาระการเรียนรู จะอิงตามหลักสูตรการศึกษาของเด็กปกติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรู

และตามทันเพื่อน เมื่อไดเขาสูระบบการจัดการปกติ การเสริมทักษะเรื่องสังคม

จะเนน การทํากิจกรรมกลุม การเลน เปนตน การสอนเรื่องวิชาการ จะสอดคลอง

กับชั้นเรียนที่เด็กจะไดรับการถายโอนโดยที่ในระยะถายโอนนั้น ทัง้คณะครูคู

ขนานและครูผูสอนหองเรียนปกติจะตองทํางานรวมกัน กลาวคือ 



ระยะแรกของการถายโอน ผูเรียนออทิสติกจะไดรับการสอนเสริมอยางเขมขน

โดยคณะครูคูขนาน

ระยะกลางของการถายโอน ผูเรียนออทสิติกจะไดรับการสอนเสริมรวมกันระหวาง

คณะครูคูขนาน กับ ครูผูสอนในหองเรียนปกติ

ระยะสุดทายของการถายโอน การสอนเสริมหรือการจัดการตางใดๆ เกี่ยวกับผูเรียน

ออทิสติกในระยะนี้ จะกระทําเชนเดียวกับเด็กปกติโดยทั่วไป และถือวาเปนการถาย

โอนผูเรียนออทสิติกสูสังคม อยางเทาเทียม 
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