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คู่มือการสอนกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั(ระดับอาย4ุ-5ปี) 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

กิจกรรมสร้างสรรคท์างศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัความสนใจ ความสามารถและสอดคลอ้งกบัหลกั

พฒันาการของเด็กเป็นอยา่งยิ่ง กิจกรรมสร้างสรรคไ์ม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพนัธ์ระหวา่ง

กลา้มเน้ือมือกบัตา และการผอ่นคลายความเครียดทางอารมณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนเท่านั้น แต่ยงัเป็นการส่งเสริม

ความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จกัการท างานดว้ยตนเอง และฝึกการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์

ทั้งทางความคิด และการกระท า ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ และน าไปสู่การเรียน การเขียน 

การอ่าน อยา่งสร้างสรรคต่์อไป 

แนวทางในการพฒันา 

ก าหนดแนวทางในการพฒันา โดยการจดักิจกรรมสร้างสรรคท์างศิลปะ การวาดภาพในลกัษณะต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก ส่งเสริมความคิดริเร่ิม โดยเฉพาะความคิดท่ี

ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความคิดจินตนาการ ใหรู้้จกัการท างานดว้ยตนเองใหเ้ด็กรู้จกัการสร้างสรรคผ์ลงาน 

วตัถุประสงค์ของคู่มือ 
 
1. เพื่อใหมี้คู่มือและแนวทางการปฏิบติัการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั(ระดบัอายุ4-5ปี) ให้
ชดัเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูส้อน ผูเ้รียนและผูท่ี้สนใจ ในระดบัปฐมวยั(ระดบัอาย ุ4-5ปี) 
3. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้จะน าไปปฏิบติัดา้นการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์สามารถน าไปสอนและปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกวธีิ 
4. เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั โดยมุ่งเนน้ในระดบัอาย ุ4-5ปีชดัเจน 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือช้ีแนวทางแก่ผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ขอบเขตคู่มือการสอนกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั(ระดับอายุ4-5ปี) 
คู่มือการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั(ระดบัอายุ4-5ปี) น้ี จดัท าข้ึนภายใตม้าตรฐานการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตรปฐมวยั ซ่ึงไปประกอบไปดว้ย 

1. แนวปฏิบตักิารสอนกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. คูมื่อหรือแผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
3. ขัน้ตอนหรือหลกัการจดัประสบการณ์ศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยั 

เพื่อใหค้รอบคลุมขั้นตอนการปฏิบติังานและการสอนตั้งแต่การใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแจงแก่นกัศึกษา บุคคล
ภายในโรงเรียน และบุคคลโดยทัว่ไป 
 

ค าก าจัดความ 

การจัดกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กบัเด็กปฐมวัย หมายถึง การจดักิจกรรมศิลปะใหก้บัเด็กปฐมวยัในแต่ละ
วนั นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับเด็กปฐมวยั นอกจากจะไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเล็กและ
การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัสายตาแลว้ กิจกรรมศิลปะยงัสอดคลอ้งกบัแบบแผนการเรียนรู้ของ
สมอง หรือท่ีเรียกวา่  Brain Base Learning (BBL) อีกดว้ย เด็กจะไดฝึ้กปฏิบติัจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้
ผา่นการสังเกตและฝึกกิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาจุดเช่ือมต่อของใยประสาท ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย มีอิสระทางความคิด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันา
กลา้มเน้ือเล็กไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัเช่ือมโยงพฒันาการของอวยัวะหลายส่วน ท าใหเ้กิดจุดเช่ือมต่อของใย
ประสาทท่ีสามารถพฒันาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง  ในการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ ครูควร
ส่งเสริมจดักิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบติัอยา่งหลากหลาย   

 การสอนศิลปะสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั จะตอ้งจดักิจกรรมให้เด็กอยา่งหลากหลายรูปแบบ  เช่น 

  - กิจกรรมวาดภาพระบายสี 

  - กิจกรรมเล่นกบัสีน ้า  เช่น  เป่าสี หยดสี พบัสี ระบายสีดว้ยน้ิวมือ ฝ่ามือ 

  - กิจกรรมการพิมพภ์าพดว้ยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและวสัดุต่าง ๆ 

  - กิจกรรมการป้ัน ขย  าดินเหนียว ดินน ้ามนั แป้งโด กระดาษ ฯลฯ 

  - กิจกรรมการพบั ฉีก ตดั ปะ 

  - กิจกรรมการร้อย สาน และการออกแบบ 

- กิจกรรมการฝนสีดว้ยกระดาษทราย 

 ในการจดักิจกรรมดงักล่าว ครูสามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพิ่มจุดเช่ือมต่อของใย
ประสาท  โดยส่งเสริมใหเ้ด็กสังเกตรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ พฒันาการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบั



3 

 

 

 

สายตา การพฒันาระบบกายสัมผสัโดยใหเ้ด็กมีโอกาสสัมผสัรับรู้วสัดุท่ีมีผิวสัมผสัต่างกนัในระหวา่งท า
กิจกรรมสร้างสรรค ์ เช่น ผา้กระสอบ ผา้สักหลาด ก ามะหยี ่กระดาษทราย กระดาษท่ีมีผวิสัมผสัต่างกนั  
ฯลฯ ระหวา่งท ากิจกรรมศิลปะ  ครูตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม  เช่น แสงสวา่งพอเหมาะ มี
เสียงดนตรีเบา ๆ บรรยากาศผอ่นคลาย  ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงสมองส่วนประสาทสัมผสักบัสมองส่วนท่ีคุม
กลา้มเน้ือพร้อม ๆ กนั การเช่ือมโยงสมองซีกซา้ยเขา้กบัซีกขวาท่ีเป็นดา้นจินตนาการ  ดงันั้น งานศิลปะจึง
ไม่ควรเป็นการลอกเลียนแบบหรือตอ้งท าให้เหมือนจริง รวมทั้งไม่เนน้ความถูกตอ้งของสัดส่วน  แต่
ส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ สังคม และความคิดสร้างสรรค ์ท าให้เด็กสนุกสนาน ซึมซบัความงามของส่ิง
ต่าง ๆ รอบตวั มีความมัน่ใจ ภาคภูมิใจในผลงานของตน ควบคู่กบัความสามารถถ่ายทอดการรับรู้ภายใน
ดา้นมิติ รูปทรง ขนาด ระยะ ฯลฯ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรคเ์ด็ก  

 

ความหมายและความส าคัญของเด็กปฐมวยั 
เด็กปฐมวยั คือ เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเล้ียงดูแก่เด็กปฐมวยัมีความส าคญั
อยา่งมาก เน่ืองจากเด็กวยัน้ีตอ้งการการเรียนรู้ ในส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้น จาก
บิดา มารดา คนรอบขา้งและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดพฒันาการท่ีเป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย 
และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ เพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิ
ในครรภแ์ม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตในอตัราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผูใ้หญ่) 
การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพฒันาการทุกดา้นใหแ้ก่เด็กปฐมวยัไดเ้จริญ เติบโตเตม็ศกัยภาพในช่วงอายน้ีุ จะ
เป็นรากฐานท่ีดีจะใหเ้ขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ท าเป็น และมีความสุข เด็ก
ปฐมวยัจะมีชีวติ รอดและเติบโตไดก้็ดว้ยการพึ่งพาพอ่แม่ และผูใ้หญ่ท่ีช่วยเล้ียงดู ปกป้องจากอนัตราย หาก
ผูใ้หญ่ใหค้วามรักเอาใจใส่ใกลชิ้ด อบรมเล้ียงดูโดยเขา้ใจเด็กพร้อมจะ ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ี
เปล่ียนไปตามวยัไดอ้ยา่งเหมาะสมใหส้มดุลกนัทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมแลว้ เด็ก
จะเติบโตแขง็แรง แจ่มใส มีความมัน่คงทางใจ รู้ภาษา ใฝ่รู้ และใฝ่ดี พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองในขั้นต่อไป ให้
เป็นคนเก่งและคนดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขและมีประโยชน์ 
พฒันาการ (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงดา้นการท าหนา้ท่ี (Function) และวฒิุภาวะ 
(Maturation) ของอวยัวะระบบต่างๆ รวมทั้งตวับุคคล ใหส้ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าส่ิงท่ี
ยากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ตลอดจนการเพิ่มทกัษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตวัต่อสภาวะแวดลอ้ม
หรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พฒันาการของมนุษยจ์  าแนกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
,อารมณ์ , จิตใจ , สังคม จิตวิญญาณ 
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ความหมายของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั หมายถึง การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความส าคญัของการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั การจดั

ประสบการณ์ตามแผนการจดัประสบการณ์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา

แห่งชาติ (2540 : 24) มีดงัน้ีคือ เป็นการจดัโดยยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาแก่เด็กอายุ 3 - 

6 ปี ทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิเศษเพื่อใหเ้ด็กพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ผา่นกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยบุคคลท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจ 

ส่ิงส าคญัในการจดัประสบการณ์ คือ ยดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง จดัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั ความ

สนใจ ความตอ้งการความแตกต่างระหวา่งบุคคลในบรรยากาศท่ีอบอุ่นต่อการเรียนรู้โดยใชบู้รณาการ ผา่น

การเล่นอยา่งหลากหลายเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเด็กมีโอกาสใหพ้อ่แม่ผูป้กครองชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันา 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีหนา้ท่ี อนุมติัและพิจารณาลงนามค าสั่งใหผู้ป้ฏิบติังาน
ด าเนินการตามความรับผิดชอบ 
คณบดีคระครุศาสตร์ มีหนา้ท่ี มอบหมายให้คณะกรรมการ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูป้ฏิบติังาน และผูส้อน
รับผดิชอบดูแลการด าเนินงานภายในโรงเรียน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน มีหนา้ท่ี มอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังาน หรือผูส้อนรับผดิชอบและดูแลการด าเนินงาน
ภายในโรงเรียน 
ผูป้ฏิบติังานและผูส้อน มีหนา้ท่ี ดูแลพฒันาเด็กในโรงเรียน และจดักิจกรรมการสอน ส่งเสริมดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผูเ้รียน 
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แนวปฏิบัติการสอนกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
ข้อปฏิบัติในการจัดกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 การวาดรูประบายสี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงซ่ึงช่วยในการท างานประสานกนัระหวา่งมือและตา เด็กจะ รู้จกั สี เส้น รูปทรง พื้นผวิ 
ขนาดท่ีจะตอ้งพบในชีวติประจ าวนัของเขา ภาพท่ีจะเห็นต่อไปน้ีเป็นภาพท่ีวาดโดยเด็กปฐมวยัอาย ุ
 4-5 ขวบ เป็นภาพท่ีวาดตามความคิดและจินตนาการของเด็กเป็นอีก กิจกรรมหน่ึงซ่ึงช่วยใน การท างาน
ประสานกนัระหวา่งมือและตา เด็กจะรู้จกั สี เส้น รูปทรง พื้นผวิ ขนาดท่ีจะตอ้งพบในชีวติประจ าวนัของ
เขา   

 การป้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้ันดินน ้ามนัหรือ ดินเหนียว แป้งโด ฯลฯ มาป้ันเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของเด็กแต่ ละคนซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไป เป็นการฝึกสมาธิ และพฒันากลา้มเน้ือส่วนต่างๆของเด็กเด็กจะไดเ้รียนรู้ รูปร่างต่างๆ 

 

 

https://sites.google.com/site/babysmileclub1/silpa-kab-dek-pthmway/12.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/babysmileclub1/silpa-kab-dek-pthmway/12.JPG?attredirects=0


6 

 

 

 

การพบักระดาษ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกิจกรรมในการพฒันาจิตใจและสร้างเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก ท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจ และ
รู้สึกสนุกจึงท าซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก และเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคล่ือนไหวของมือและการเปล่ียนแปลง
ของรูปร่างจากกระดาษท่ีพบั  

การฉีก-ปะกระดาษ    
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 เป็นกิจกรรม ท่ีช่วยส่งเสริม การใชท้กัษะมือ และน้ิวมือ ท่ีเราเรียกวา่กลา้มเน้ือมดัเล็ก กลา้มเน้ือส่วนน้ีจะ
ท างานไดดี้ตอ้งอาศยัการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งตา กบัมือดว้ย    
 

 การพมิพ์ 
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การพิมพภ์าพเป็นการสร้างภาพหรือลวดลายท่ีเกิดจากการน าวสัดุหลายๆประเภท เช่น ใบไม ้ก่ิงไม ้กา้น
กลว้ย หรืออวยัวะของร่างกาย เช่น มือ เทา้มาใชเ้ป็นแม่พิมพก์ดทบัลงบนสีแลว้น าไป พิมพบ์นกกระดาษ
หรือผา้ก็ได ้
 การเป่าสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คือการน าสีน ้าหรือสีโปสเตอร์ ผสมกบัน ้าใหสี้ขน้พอสมควร โดยการหยดสีลงบนกระดาษ ใชห้ลอดกาแฟ
จ่อปลายหลอดท่ีสี แลว้เป่าใหสี้กระจาย จะไดภ้าพสวยงามหลายหลากสี 
 

การประดิษฐ์เศษวสัดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยกุตใ์หเ้ศษวสัดุใกลต้วั ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม เกิดความ
ภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระท า มีส่วนร่วมทั้งความคิด จิตใจ

 

 

https://sites.google.com/site/babysmileclub1/silpa-kab-dek-pthmway/14.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/babysmileclub1/silpa-kab-dek-pthmway/14.JPG?attredirects=0
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สมอง เกิดความประทบัใจ เรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ จะท าให้เด็กค่อยๆเกิดความคิด สร้างจินตนาการ น าไปสู่
การคิดคน้ การแกปั้ญหาและสร้างสรรคง์านใหม่ได ้
 
คู่มือหรือแผนการจัดประสบการณ์กจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
การจดักิจกรรมสร้างสรรคต์ามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้ไว ้
ซ่ึงประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้ ทั้งสองส่วนใชเ้ป็นส่ือกลางในการจดั
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยครอบคลุม
พฒันาการเด็ก 4 ดา้นดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย เป็นการสนบัสนุนใหเ้ด็กไดพ้ฒันากลา้มเน้ือเล็ก จาก
การเขียนภาพและการเล่นสี เช่น กิจกรรมเขียนภาพดว้ยสีเทียน สีน ้า เป่าสี ทบัสี ป้ันดินเหนียว ดินน ้ามนั 
งานประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ เป็นตน้ 

2. ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ เด็กมีโอกาสช่ืนชม
และสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
ศิลปะ ฯลฯ 

3. ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม เป็นประสบการณ์ใหเ้ด็กเรียนรู้ทางสังคม ดว้ยการเล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการวางแผน ตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบติั ใหเ้ด็กมีโอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึก 
ความสนใจ ความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น เช่น การเลือกท ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ การฟังความ
คิดเห็นของเด็กคนอ่ืน การรู้จกัรอคอยท่ีจะใชอุ้ปกรณ์ร่วมกบัผูอ่ื้น การรู้จกัแบ่งปันวสัดุ ของใช ้เป็นตน้ 

4. ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดของเด็ก 
เก่ียวกบัการรับรู้ และการแสดงความรู้ผา่นส่ือ วสัดุ และผลงาน เช่น การวาดภาพ ระบายสี ป้ันดิน ประดิษฐ ์
ส่งเสริมดา้นการใชภ้าษาและดา้นการเขียนในหลายรูปแบบผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก และ
การส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์ดว้ยภาพวาด เช่น การใหเ้ด็กเขียนภาพนิทาน วาดภาพดว้ยสีเทียน สีน ้า 
เป็นตน้ 
กิจกรรมสร้างสรรคท่ี์ครูจดัใหเ้ด็กท่ีโรงเรียนเป็นการจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ
ผา่นการสร้างสรรคง์านจากกิจกรรมท่ีหลากหลายแบบท่ีครูจดัให้วนัละ 3-5 กิจกรรม และเด็กมีโอกาสเลือก
ท าอยา่งนอ้ยวนัละ 1-2 กิจกรรม ตามความสนใจ คือ 

 กิจกรรมงานป้ัน ไดแ้ก่ ป้ันดินเหนียวหรือแป้งโด ดินน ้ามนั เป็นตน้ 
 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสีน ้า สีเทียน สีดินสอ ไดแ้ก่ หยดสี เทสี ระบายสี เป่าสี ละเลงสีดว้ยน้ิวมือ หรือ

ส่วนต่างๆ ของมือหรือ พิมพภ์าพ เป็นตน้ 
 กิจกรรมงานกระดาษ ไดแ้ก่ ฉีก พบั ตดั ปะ กระดาษ เป็นตน้ 
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 กิจกรรมประดิษฐจ์ากวสัดุต่างๆ และของเหลือใช ้ไดแ้ก่ ประดิษฐก์ระทงใบตอง ประดิษฐห์นา้กากจากจาน
กระดาษ เป็นตน้ 
ครูคือ ผูมี้บทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ดว้ยการเอาใจใส่จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้ง
สภาพหอ้งเรียน การจดัหาส่ือ อุปกรณ์ใหพ้ร้อม มีแผนการจดักิจกรรมไวล่้วงหนา้ และด าเนินการจดั
กิจกรรมตามแผน ส่งเสริมให้เด็กไดเ้ลือกปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคอ์ยา่งหลากหลาย อยา่งนอ้ยวนัละ 2 
กิจกรรม ครูควรใหโ้อกาสเด็กอธิบายผลงานของตนเองและ ช่ืนชมผลงานของตนเอง ครูควรมีค าถามใหเ้ด็ก
ไดคิ้ด และเช่ือมโยงไปสู่การใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
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                            แผนการจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันากล้ามเน้ือเลก็ ช้ันอนุบาลปีที ่2  
สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตวัรอบตวัเด็ก หน่วย ตน้ไม ้แผนท่ี............  
กิจกรรม ภาพสวยจากใบไม ้สัปดาห์ท่ี.......... สอนวนัท่ี...... เดือน....................... พ.ศ. ............. เวลา 45 นาที  
.....................................................................................................................................................  
สาระส าคัญ  
การน าใบไมม้าสร้างเป็นภาพเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเล็กประสานสัมพนัธ์ระหวา่ง
มือสัมพนัธ์กบัตา ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบติัตามขอ้ตกลง  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. น าใบไมม้าทากาวติดเป็นภาพได ้ 
2. ใชมื้อประสานสัมพนัธ์ฉีก ตดั ใบไมม้าติดเป็นภาพได้  
3. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้ 
 
สาระการเรียนรู้  
สาระท่ีควรเรียนรู้  
กิจกรรมภาพสวยจากใบไม ้เป็น การประดิษฐภ์าพจากใบไม ้ 
ประสบการณ์ส าคญั  
ส่งเสริมพฒันาดา้นร่างกาย  
- การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี  
- การประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ  
ส่งเสริมพฒันาดา้นอารมณ์จิตใจ  
- การแสดงออกอยา่งสนุกสนาน  
- การร้องเพลง  
ส่งเสริมพฒันาดา้นสังคม  
- การท างานร่วมกนั  
ส่งเสริมพฒันาดา้นสติปัญญา  
- การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นงานศิลปะ  
- การแสดงความรู้สึกดว้ยค าพูด  
กจิกรรมการเรียนรู้  
ขั้นน า  
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1. เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง ใบไม ้พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบเพลง  
เพลง “ใบไม”้ ( ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง )  
ใบไมสี้เขียว บา้งกลม บา้งเรียว  
บา้งยาว บา้งสั้น บา้งขอบใบหยกั  
บา้งขอบใบตรง คร้ันใบหลุดร่วงลง กลายเป็นสีน ้าตาล  
2. เด็กและครูร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงในการปฏิบติักิจกรรมดงัน้ี  
- เด็กตอ้งร่วมกบัครูในการจดัเตรียมโตะ๊และอุปกรณ์กิจกรรมสร้างสรรค ์ 
- เด็กเลือกปฏิบติักิจกรรมอยา่งอิสระตามความสนใจของตนอยา่งนอ้ย 1 – 2 กิจกรรม  
- เด็กเขา้ท ากิจกรรมอยา่งมีระเบียบโดยทยอยเขา้ปฏิบติักิจกรรม โตะ๊ละไม่เกิน 4 คน หากโตะ๊ใดมี เด็กครบ
หรือเตม็ แต่เด็กสนใจกิจกรรมนั้น ตอ้งคอยจนกวา่จะมีท่ีวา่ง จึงจะสามารถเขา้ท ากิจกรรมนั้น ๆ ได ้ 
- เม่ือท างานเสร็จหรือหมดเวลา เด็กเก็บวสัดุ อุปกรณ์ เขา้ท่ีและดูแลท าความสะอาดห้องเรียน และร่างกายให้
เรียบร้อยทุกคร้ัง  
ขั้นด าเนินกิจกรรม  
3. เด็กและครูร่วมกนัจดัเตรียมโตะ๊และอุปกรณ์กิจกรรมสร้างสรรคไ์ว ้4 กิจกรรม ดงัน้ี  
กิจกรรมท่ี 1 ภาพสวยจากใบไม ้ 
กิจกรรมท่ี 2 ป้ันดินน ามนั  
กิจกรรมท่ี 3 วาดภาพดว้ยสีเทียน  
กิจกรรมท่ี 4 ร้อยลูกปัด  
4. เด็กแต่ละคนน าใบไมท่ี้น ามาจากบา้นมารวมกนัและร่วมกนัสนทนาดงัน้ี  
- ในเพลงใบไมมี้ลกัษณะเป็นอยา่งไรบา้ง  
- ใบไมท่ี้เด็กน ามามีลกัษณะเป็นอยา่งไร  
- ใบไมท่ี้เด็กน ามามีสีอะไรบา้ง ช่ืออะไร  
5. สนทนากบัเด็กวนัน้ีเราจะน าใบไมม้าตดัตกแต่งเป็นภาพต่างๆใหส้วยงามไดอ้ยา่งไร เด็กช่วยกนัคิดก่อนวา่
จะท าอะไร  
6. แนะน าวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติักิจกรรมภาพสวยดว้ยใบไม ้ไดแ้ก่ ใบไม ้กรรไกร กาว กระดาษวาด
เขียนแผน่ใหญ่ เด็กร่วมกนัคิดและเสนอวธีิปฏิบติักิจกรรมโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีแนะน า  
7. เด็กและครูร่วมกนัทบทวนแลว้สรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมดงัน้ี  
- เลือกใบไมม้า ตดั หรือ ฉีก ประกอบเป็นภาพต่างๆตามความพอใจ แลว้น ามาทากาวปะลงบนกระดาษ  
- ตกแต่งเป็นภาพใหส้วยงามดว้ยสีเทียน  
8. เด็กจบัคู่กนัตกลงเลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีจดัไวอ้ยา่งนอ้ย 2 กิจกรรมไดแ้ก่ ภาพสวยดว้ย  
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ดว้ยใบไม ้ร้อยลูกปัด วาดภาพดว้ยสีเทียน หรือป้ันดินน ้ามนั โดยหมุนเวยีนกนัเขา้ปฏิบติักิจกรรมภาพสวย
ดว้ยใบไมจ้นครบทุกคน  
9. ในขณะปฏิบติักิจกรรมครูตอ้งกระตุน้ใหเ้ด็กใชมื้อ จบักรรไกรใหม้ัน่คงบงัคบัมือใหต้ดัตามแนวท่ีตอ้งการ 
และครูสังเกตการใชก้ลา้มเน้ือเล็กของเด็กและจดบนัทึกพฤติกรรมใน แบบสังเกตพฤติกรรม  
ขั้นสรุป  
10. เด็กและครูร่วมกบัสรุปโดยใชค้  าถามดงัน้ี  
- เด็ก ๆคิดวา่จะอะไรแทนใบไมไ้ดบ้า้ง  
- เด็ก ๆคิดวา่จะกิจกรรมภาพสวยดว้ยใบไมช่้วยท าใหมื้อเราแขง็แรงอยา่งไร  
11. เม่ือเด็กปฏิบติักิจกรรมเสร็จแลว้ เด็กเก็บของเขา้ท่ีและท าความสะอาดบริเวณให้  
เรียบร้อย  
12. เด็กน าเสนอผลงาน ครูบนัทึกค าพูดเด็กและน าผลงานจดัแสดง  
 
ส่ือประกอบกจิกรรม  
1.เพลง ใบไม ้ 
2.สีเทียน  
3.ลูกปัดและเชือกร้อยลูกปัด  
4.ดินน ้ามนั แผน่รองป้ัน  
5.ใบไม ้กรรไกร กาว กระดาษวาดเขียนแผน่ใหญ่ กระดาษอดัส าเนา  
การวดัและประเมินพฒันาการ  
วธีิประเมิน การสังเกตพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
เคร่ืองมือ แบบบนัทึกพฤติกรรมแนบทา้ยแผน  
 
ขั้นตอนหรือหลกัการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
1.ควรตั้งจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ใหก้บัเด็กโดยใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

2.ก าหนดเน้ือหา                  

3. การเตรียมก่อนจดัประสบการณ์ 

3.1 เตรียมแผนการสอน 



13 

 

 

 

3.1.1 จุดประสงค ์

3.1.2 เน้ือหา 

3.1.3 ระยะเวลา 

3.1.4 ส่ือการสอน 

3.1.5 จ านวนเด็ก 

3.1.6 จ านวนกิจกรรม 

3.1.7 สถานท่ี 

3.2 เตรียมอุปกรณ์การสอน 

4. ทดลองและตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างงานศิลปะซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั   เม่ือเด็กไดเ้ห็นวสัดุอุปกรณ์ท่ี
แตกต่างออกไป ท าใหเ้ขาอยากหยบิจบัข้ึนสัมผสั ทดลองใชแ้ละเร่ิมคิดหวัขอ้ในการสร้างงานศิลปะ ดงันั้น
จึงควรให้เด็กไดใ้ชอุ้ปกรณ์ใหม่ๆและมีความหลากหลาย ฯลฯ ลว้นเป็นวธีิการท่ีเราตอ้งน ามาใชท้ั้งส้ิน ส่ิงเร้า
หรือส่ือต่างๆ น้ีมีส่วนช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันาทางดา้นความคิดรวบยอดในแต่ละเร่ืองเพื่อน าไปควบคุมเส้นท่ี
ขีดเข่ียออก 

5.การเตรียมหอ้งเรียนศิลปะก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั  หอ้งเรียนท่ีดีควรมีโตะ๊เกา้อ้ีท่ีไดส้ัดส่วนเหมาะสมกบั
ขนาดร่างกายของเด็กและสามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ลอด  เน่ืองจากบางกิจกรรมอาจจ าเป็นตอ้งใชโ้ตะ๊มาต่อกนั
เพื่อใหไ้ดพ้ื้นท่ีกวา้งหรืออาจเป็นการใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั   เตรียมแบ่งจ านวนเด็กตามจ านวนกิจกรรม ฝึก
ความเป็นระเบียบวนิยัในการเขา้แถวรับอุปกรณ์ และสับเปล่ียนหมุนเวยีนในการท ากิจกรรมจ านวนของโตะ๊
เกา้อ้ีควรเพียงพอกบัจ านวนเด็ก    โตะ๊ท่ีใชป้ฏิบติังานควรลบมุมใหเ้รียบร้อย พื้นโตะ๊ควรท าจากวสัดุ
คงทน เช่น โฟเมกา้ หรือแผน่โลหะเพื่อง่ายต่อการท าความสะอาด    ในหอ้งเรียนควรมีตูเ้ก็บอุปกรณ์หรือส่ือ
การสอนศิลปะโดยเฉพาะ  มีท่ีตากผลงานเม่ือยงัไม่แหง้  และท่ีติดตั้งแสดงผลงานท่ีควรไดรั้บการช่ืน
ชม  อ่างลา้งมือส าหรับท าความสะอาด  สบู่  ผา้เช็ดมือ  ถงัขยะ ฯลฯ  กระดานไมข้นาดเล็กส าหรับเด็กรอง
เขียนหรือเป็นฐานของงานป้ัน  สุดทา้ยคือผา้คลุมกนัเป้ือน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กๆ ตอ้งพะวงกบัการรักษา
ความสะอาดจนขาดสมาธิในการท างาน 

6. จดัประสบการณ์จริง ตามแผนการจดัประสบการณ์ และสาธิตการท ากิจกรรมใหม่ของแต่ละวนั 

7. ในการท างานของเด็กโดยมีผูจ้ดัประสบการณ์ดูแลใหค้  าแนะน าช่วยเหลือแต่ไม่ช้ีแนะตลอดจนการเขียน 
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ช่ือ  ลงวนัท่ีการปฏิบติัใหแ้ก่เด็กท่ียงัเขียนช่ือเองไม่ได ้ ลายมือในการบนัทึกใหเ้ด็กควรเป็นลายมือท่ีมีหวั
เพื่อใหเ้ด็กมีประสบการณ์ทางภาษาจากการเขียนของครู 

8. การเก็บ การรักษาและการท าความสะอาดฝึกใหเ้ด็กช่วยกนัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ใหเ้ขา้ท่ี 

เขา้กล่อง ลงตะกร้า เก็บผลงานเขา้ท่ี ฝึกเด็กใหช่้วยกนัท าความสะอาด เช่น เก็บกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ปูโตะ๊
ออก กวาดเช็ดท าความสะอาดเป็นตน้ 

9. ประเมินผลงานเด็ก โดยการเก็บผลงานและประเมินตามพฒันาการซ่ึงจะสะทอ้นการเปล่ียนแปลง 

10.ในกรณีท่ีเด็กไม่รู้จะวาดรูปอะไรดี ผูส้อนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวัเร้า วธีิท่ีนิยมใชคื้อการแนะน าหวัขอ้ให้
วาด เช่น สุนขัของฉนั, ครูของฉนั, บา้นของฉนั, คุณแม่ท าอาหาร, รถของคุณพอ่, ของเล่นของฉนั, เพื่อนท่ี
โรงเรียน, ปลาในตูก้ระจก ฯลฯ 

11.หลงัจากจดัประสบการณ์แลว้ควรท าบนัทึกหลงัสอน โดยประเด็นท่ีควรบนัทึก ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิของเด็ก
ตามจุดประสงคข์องการจดัประสบการณ์ การตอบสนองของผูเ้รียนต่อการจดัประสบการณ์ ขอ้สังเกต
เก่ียวกบัส่ือ การออกแบบการจดัประสบการณ์ และลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก แลว้น าผลท่ีบนัทึกน้ีมาใชใ้น
การปรับแผนการจดัประสบการณ์ในวนัต่อๆ ไปใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ผงักระบวนการปฏิบัติงาน (Work  Flow) 
 

ล าดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ผู้รับผดิชอบ 
 

 
 
 

1. 

 
                  จัดท าแผนการสอน 
 
จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายปี 

 

 
 
 

2 ภาคเรียนต่อปี
การศึกษา 

 
 
 
น าเสนอแผนการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนการสอนใหแ้ก่
ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเพื่อ
พิจารณาความ
ถูกตอ้งและความ
เหมาะสมของ
แผนการจดั
ประสบการณ์การ
สอนและการ

 
 
 
น าแผนการจดั
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอนไปจดั
กิจกรรมการ
สอนภายในชั้น
เรียนท่ีรับ
มอบหมาย 

 

 
 
 

-หลกัสูตร
สถานศึกษา 
-สาระการเรียนรู้
ตามระดบัอาย ุ
-เอกสารการ
เขียนแผนการจดั
ประสบการณ์ 
-ส่ือและอุปกรณ์
ของจริงและ
รูปภาพ 

 
 
 

ครูผูส้อนในแต่ละ
ระดบัชั้น 

2. จดัท าก าหนดการสอนรายปี 2 ภาคเรียน 
3. จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายสัปดาห์

ตามหน่วยการเรียนรู้ 
1 หน่วยต่อ 1
สัปดาห์ 

4. จดัท าส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้นั้นๆ 

1 หน่วยต่อ 1
สัปดาห์ 

5. ด า เ นินการการจัดการ เ รียนการสอนตาม
แผนการสอนท่ีก าหนดไว ้

6 กิจกรรมในแต่ละ
วนั 

6. 
 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนและจดัท าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจากการจดักิจกรรมการ

6 กิจกรรมในแต่ละ
วนั 



16 

 

 

 

 เรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ น ามาใชใ้นการสอน 
 7. จัดท าบันทึกการประ เ มินพัฒนาการตาม

หลกัสูตรของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 

 2 ภาคเรียนต่อ 1ปี
การศึกษา 

 

8. สรุปการประเมินพฒันาการของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 

2 ภาคเรียนต่อ1ปี
การศึกษา 
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แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

บุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคจ์ะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และความเช่ียวชาญ 

ดงัน้ี 

1. หลกัการใหค้  าช้ีแนะ แนะน าการสอนท่ีเหมาะสมแต่ละช่วงอายรุวมไปถึงพร้อมท่ีจะศึกษา คน้ควา้ 

ขอ้มูลใหม่ๆ เก่ียวกบัการสอนอยูเ่สมอ 

2. เขา้ใจหลกัการและวธีิการจดัแผนการจดัประสบการณ์อยา่งถ่องแท ้เพื่อสามารถใหค้  าแนะน าแก่

ผูส้นใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 

3. หลกัการจดัประสบการณ์ศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยั การช้ีแจงรายละเอียดและขอ้ปฏิบติัอยา่ง

ละเอียด เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 

เอกสารที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย หลกัสูตรสถานท่ีศึกษา สาระการเรียนรู้ และแผนการจดั

ประสบการณ์ 

ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวธีิการแก้ไข 

ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

การจดักิจกรรมตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียนและ

ความพร้อม 

การจดักิจกรรมสร้างสรรคไ์ม่ควรน าผลงานไปเปรียบเทียบกนัระหวา่งบุคคลเพราะนกัเรียนมีความคิดและ

จินตนาการท่ีแตกต่างกนั 

แนวทางการแก้ไข 

ใหเ้ด็กไดมี้เวลาเตม็ท่ีในการท างานศิลปะสร้างสรรค ์ใหเ้ด็กมีประสบการณ์ทางการไดใ้ชป้ระสาทสัมผสั มี

โอกาสทดลองใชว้สัดุ และเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ไดพู้ดคุยเก่ียวกบัผลงานของตนเองหรือให้เด็กไดน้ าเสนอ

ผลงาน ศิลปะของเด็กไม่ควรเนน้การลอกเลียนแบบหรือการท าใหเ้หมือนของจริง เนน้ท่ีจินตนาการของเด็ก

วยัน้ี 
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ประวตัิผู้จัดท า 

ช่ือ-สกุล   นางสาวฉววีรรณ   จนัทร์อ่อน 

วนัเดือนปีเกดิ  5 พฤษภาคม 2524 

สถานทีเ่กดิ  อ าเภอบามูลนาก  จงัหวดัพิจิตร 

ทีอ่ยู่   91/1 หมู่ท่ี5 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมูลนาก 

จงัหวดัพิจิตร รหสัไปรษณีย ์66120 

โทรศพัท ์087-8290884 

สถานทีท่ างาน  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (โรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร) 

69 หมู่ท่ี1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 62000 

ประวตัิการศึกษา  จบการศึกษาปี พ.ศ.2546 ปริญญาตรีครุศาสตร์บณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
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