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คู่มือการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย(ระดับอายุ3-4ปี) 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกับความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกับ
หลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือกับตา และการผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริม
ความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักการท างานด้วยตนเอง และฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ท้ังทางความคิด และการกระท า ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ และน าไปสู่การเรียน การเขียน การ
อ่าน อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

แนวทางในการพัฒนา 

ก าหนดแนวทางในการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ การวาดภาพในลักษณะต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริมความคิดริเริ่ม โดยเฉพาะความคิดท่ี
ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการ ให้รู้จักการท างานด้วยตนเองให้เด็กรู้จักการสร้างสรรค์ผลงาน 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 
1. เพื่อให้มีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย(ระดับอายุ3-4ปี) ให้
ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ท่ีสนใจ ในระดับปฐมวัย(ระดับอายุ 3-4ปี) 
3. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ีจะน าไปปฏิบัติด้านการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สามารถน าไปสอนและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและถูกวิธี 
4. เพื่อให้เป็นแนวทางการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นในระดับอายุ 3-4ปีชัดเจน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช้ีแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ขอบเขตคู่มือการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย(ระดับอายุ3-4ปี) 
 

คู่มือการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย(ระดับอายุ3-4ปี) นี้ จัดท าขึ้นภายใต้มาตรฐาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรปฐมวัย ซึ่งไปประกอบไปด้วย 

1. แนวปฏิบัติการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. คู่มือหรือแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. ขั้นตอนหรือหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานและการสอนต้ังแต่การให้ค าแนะน า ค าช้ีแจงแก่นักศึกษา บุคคล
ภายในโรงเรียน และบุคคลโดยท่ัวไป 
 
ค าก าจัดความ 
 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย
ในแต่ละวัน นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัย นอกจากจะได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาแล้ว กิจกรรมศิลปะยังสอดคล้องกับแบบแผนการเรียนรู้ของ
สมอง หรือท่ีเรียกว่า  Brain Base Learning (BBL) อีกด้วย เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้
ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาจุดเช่ือมต่อของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อม
ท่ีผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้เป็น
อย่างดี และยังเช่ือมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน ท าให้เกิดจุดเช่ือมต่อของใยประสาทท่ีสามารถพัฒนา
ไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง  ในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ครูควรส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เด็กมี
ประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย   
 การสอนศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย จะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างหลากหลายรูปแบบ  เช่น 
  - กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
  - กิจกรรมเล่นกับสีน้ า  เช่น  เปุาสี หยดสี พับสี ระบายสีด้วยนิ้วมือ ฝุามือ 
  - กิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและวัสดุต่าง ๆ 
  - กิจกรรมการปั้น ขย าดินเหนียว ดินน้ ามัน แปูงโด กระดาษ ฯลฯ 
  - กิจกรรมการพับ ฉีก ตัด ปะ 
  - กิจกรรมการร้อย สาน และการออกแบบ 

- กิจกรรมการฝนสีด้วยกระดาษทราย 
 ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ครูสามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มจุดเช่ือมต่อของใย

ประสาท  โดยส่งเสริมให้เด็กสังเกตรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ พัฒนาการประสานสัมพันธร์ะหว่างมอืกับสายตา 
การพัฒนาระบบกายสัมผัสโดยให้เด็กมีโอกาสสัมผัสรับรู้วัสดุท่ีมีผิวสัมผัสต่างกันในระหว่างท ากิจกรรม
สร้างสรรค์  เช่น ผ้ากระสอบ ผ้าสักหลาด ก ามะหยี่ กระดาษทราย กระดาษท่ีมีผิวสัมผัสต่างกัน  ฯลฯ ระหว่าง
ท ากิจกรรมศิลปะ  ครูต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  เช่น แสงสว่างพอเหมาะ มีเสียงดนตรีเบา ๆ 
บรรยากาศผ่อนคลาย  ท าให้เกิดการเช่ือมโยงสมองส่วนประสาทสัมผัสกับสมองส่วนท่ีคุมกล้ามเนื้อพร้อม ๆ 
กัน การเช่ือมโยงสมองซีกซ้ายเข้ากับซีกขวาท่ีเป็นด้านจินตนาการ  ดังนั้น งานศิลปะจึงไม่ควรเป็นการ



 

 

 

ลอกเลียนแบบหรือต้องท าให้เหมือนจริง รวมท้ังไม่เน้นความถูกต้องของสัดส่วน  แต่ส่งเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ์ สังคม และความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เด็กสนุกสนาน ซึมซับความงามของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว มีความ
มั่นใจ ภาคภูมิใจในผลงานของตน ควบคู่กับความสามารถถ่ายทอดการรับรู้ภายในด้านมิติ รูปทรง ขนาด ระยะ 
ฯลฯ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็ก  
 
ความหมายและความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
       

 เด็กปฐมวัย คือ เด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเล้ียงดูแก่เด็กปฐมวัยมี
ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ ในส่ิงแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 
ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการท่ีเป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ 
อุปนิสัย และการเจริญเติบโตท้ังทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ เพราะเด็กในช่วงต้ังแต่
ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของ
ผู้ใหญ่) การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญ เติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุ
นี้ จะเป็นรากฐานท่ีดีจะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ท าเป็น และมีความสุข 
เด็กปฐมวัยจะมีชีวิต รอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ท่ีช่วยเล้ียงดู ปกปูองจากอันตราย 
หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเล้ียงดูโดยเข้าใจเด็กพร้อมจะ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานท่ี
เปล่ียนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมให้สมดุลกันท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจ่มใส มีความมั่นคงทางใจ รู้ภาษา ใฝุรู้ และใฝุดี พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็น
คนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีประโยชน์ 
 

พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงด้านการท าหน้าท่ี (Function) และวุฒิ
ภาวะ (Maturation) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมท้ังตัวบุคคล ให้สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ส่ิงท่ียากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวะ
แวดล้อมหรือภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม พัฒนาการของมนุษย์จ าแนกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้าน
ร่างกาย,อารมณ์ , จิตใจ , สังคม จิตวิญญาณ 
 
ความหมายของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความส าคัญของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้คือ เป็นการจัดโดยยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็กอายุ 3 - 
6 ปี ท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเพื่อให้เด็กพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นท่ีเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจ 



 

 

 

ส่ิงส าคัญในการจัดประสบการณ์ คือ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัย ความ
สนใจ ความต้องการความแตกต่างระหว่างบุคคลในบรรยากาศท่ีอบอุ่นต่อการเรียนรู้โดยใช้บูรณาการ ผ่านการ
เล่นอย่างหลากหลายเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเด็กมีโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหน้าท่ี อนุมัติและพิจารณาลงนามค าส่ังให้
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามความรับผิดชอบ 
 คณบดีคระครุศาสตร์ มีหน้าท่ี มอบหมายให้คณะกรรมการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้สอนรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานภายในโรงเรียน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน มีหน้าท่ี มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้สอนรับผิดชอบและดูแลการ
ด าเนินงานภายในโรงเรียน 
 ผู้ปฏิบัติงานและผู้สอน มีหน้าท่ี ดูแลพัฒนาเด็กในโรงเรียน และจัดกิจกรรมการสอน ส่งเสริมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แนวปฏิบัติการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

 การวาดรูประบายสีเทียน/สีน้ า    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นกิจกรรมหนึ่งซึง่ช่วยในการท างานประสานกันระหว่างมือและตา เด็กจะ รู้จัก สี เส้น รูปทรง 

พื้นผิว ขนาดท่ีจะต้องพบในชีวิตประจ าวันของเขา ภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่วาดโดยเด็กปฐมวัยอายุ 
 4-5 ขวบ เป็นภาพที่วาดตามความคิดและจินตนาการของเด็กเป็นอีก กิจกรรมหนึง่ซึ่งช่วยใน การท างาน
ประสานกันระหว่างมือและตา เด็กจะรู้จัก สี เส้น รูปทรง พื้นผิว ขนาดท่ีจะต้องพบในชีวิตประจ าวันของเขา   
  
การปั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปั้นดินน้ ามันหรือ ดินเหนียว แปูงโด ฯลฯ มาปั้นเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของเด็กแต่ ละคนซึ่ง
จะแตกต่างกันไป เป็นการฝึกสมาธิ และพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเด็กเด็กจะได้เรียนรู้ รูปร่างต่างๆ 
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การพับกระดาษ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจและสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความสนใจ 
และรู้สึกสนุกจึงท าซ้ าแล้วซ้ าอีก และเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเคล่ือนไหวของมือและการเปล่ียนแปลง
ของรูปร่างจากกระดาษท่ีพับ  
 
การฉีก-ปะกระดาษ    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

เป็นกิจกรรม ท่ีช่วยส่งเสริม การใช้ทักษะมือ และนิ้วมือ ท่ีเราเรียกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อส่วน
นี้จะท างานได้ดีต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา กับมือด้วย    
 
 
 
 

 

 



 

 

 

การพิมพ์ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างภาพหรือลวดลายท่ีเกิดจากการน าวัสดุหลายๆประเภท เช่น ใบไม้ กิ่งไม ้
ก้านกล้วย หรืออวัยวะของร่างกาย เช่น มือ เท้ามาใช้เป็นแม่พิมพ์กดทับลงบนสีแล้วน าไป พิมพ์บนกกระดาษ
หรือผ้าก็ได้ 
 
การเป่าสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คือการน าสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ ผสมกับน้ าให้สีข้นพอสมควร โดยการหยดสีลงบนกระดาษ ใช้หลอด
กาแฟจ่อปลายหลอดท่ีสี แล้วเปุาให้สีกระจาย จะได้ภาพสวยงามหลายหลากสี 
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การประดิษฐ์เศษวัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าการประยุกต์ให้เศษวัสดุใกล้ตัว ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม เกิดความ
ภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า มีส่วนร่วมท้ังความคิด จิตใจสมอง 
เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะท าให้เด็กค่อยๆเกิดความคิด สร้างจินตนาการ น าไปสู่การคิดค้น 
การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ได้ 
 
คู่มือหรือแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดสาระการ
เรียนรู้ไว้ ซึง่ประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ ท้ังสองส่วนใช้เป็นส่ือกลางใน
การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยครอบคลุม
พัฒนาการเด็ก 4 ด้านดังนี้ 

1. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก จากการ
เขียนภาพและการเล่นสี เช่น กิจกรรมเขียนภาพด้วยสีเทียน สีน้ า เปุาสี ทับสี ปั้นดินเหนียว ดินน้ ามัน งาน
ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เป็นต้น 

2. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ เด็กมีโอกาสช่ืนชม
และสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ 
ฯลฯ 

3. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ทางสังคม ด้วยการเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ ให้เด็กมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจ 
ความต้องการของตนเองและผู้อื่น เช่น การเลือกท ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ การฟังความคิดเห็นของเด็ก
คนอื่น การรู้จักรอคอยท่ีจะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปันวัสดุ ของใช้ เป็นต้น 

4. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดของเด็ก เกี่ยวกับ
การรับรู้ และการแสดงความรู้ผ่านส่ือ วัสดุ และผลงาน เช่น การวาดภาพ ระบายสี ปั้นดิน ประดิษฐ์ ส่งเสริม

 



 

 

 

ด้านการใช้ภาษาและด้านการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก และการส่ือ
ความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด เช่น การให้เด็กเขียนภาพนิทาน วาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ า เป็นต้น 
กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีครูจัดให้เด็กท่ีโรงเรียนเป็นการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่าน
การสร้างสรรค์งานจากกิจกรรมท่ีหลากหลายแบบท่ีครูจัดให้วันละ 3-5 กิจกรรม และเด็กมีโอกาสเลือกท า
อย่างน้อยวันละ 1-2 กิจกรรม ตามความสนใจ คือ 

 กิจกรรมงานปั้น ได้แก่ ปั้นดินเหนียวหรือแปูงโด ดินน้ ามัน เป็นต้น 
 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ท้ังสีน้ า สีเทียน สีดินสอ ได้แก่ หยดสี เทสี ระบายสี เปุาสี ละเลงสีด้วยนิ้วมือ หรือ

ส่วนต่างๆ ของมือหรือ พิมพ์ภาพ เป็นต้น 
 กิจกรรมงานกระดาษ ได้แก่ ฉีก พับ ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น 
 กิจกรรมประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ และของเหลือใช้ ได้แก่ ประดิษฐ์กระทงใบตอง ประดิษฐ์หน้ากากจากจาน

กระดาษ เป็นต้น 
ครูคือ ผู้มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการเอาใจใส่จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ทั้งสภาพห้องเรียน การจัดหาส่ือ อุปกรณ์ให้พร้อม มีแผนการจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้า และด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย อย่างน้อยวันละ 2 
กิจกรรม ครูควรให้โอกาสเด็กอธิบายผลงานของตนเองและ ช่ืนชมผลงานของตนเอง ครูควรมีค าถามให้เด็กได้
คิด และเช่ือมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                            แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้เล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1  
สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวรอบตัวเด็ก หน่วย ดอกไม้แสนสวย แผนท่ี............  
กิจกรรม ภาพสวยจากดอกไม้ สัปดาห์ท่ี.......... สอนวันท่ี...... เดือน..................... พ.ศ. ........... เวลา 45 นาที  
.....................................................................................................................................................  
สาระส าคัญ  
การน าดอกไม้มาสร้างเป็นภาพเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่าง
มือสัมพันธ์กับตา ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลง  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. น าดอกไม้มาทากาวติดเป็นภาพได้  
2. ใช้มือประสานสัมพันธ์ฉีก ตัด กลีบดอกไม้มาติดเป็นภาพได้  
3. ปฏิบัติตามข้อตกลงได้  
 
สาระการเรียนรู้  
สาระท่ีควรเรียนรู้  
กิจกรรมภาพสวยจากใบไม้ เป็น การประดิษฐ์ภาพจากดอกไม้ 
ประสบการณ์ส าคัญ  
ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย  
- การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี  
- การประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ  
ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ  
- การแสดงออกอย่างสนุกสนาน  
- การร้องเพลง  
ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม  
- การท างานร่วมกัน  
ส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา  
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ  
- การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด  
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นน า  
1. เด็กและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง ดอกไม้สดสี พร้อมท้ังท าท่าทางประกอบค าคล้องจอง 
ค าคล้องจอง “ดอกไม้สดสี”   
ดอกไม้สดสี ผีเส้ือสดสวย แสงแดดส่องด้วย ช่วยให้ฉันเพลิดเพลิน 
2. เด็กและครูร่วมกันก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  
- เด็กต้องร่วมกับครูในการจัดเตรียมโต๊ะและอุปกรณ์กิจกรรมสร้างสรรค์  
- เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของตนอย่างน้อย 1 – 2 กิจกรรม  



 

 

 

- เด็กเข้าท ากิจกรรมอย่างมีระเบียบโดยทยอยเข้าปฏิบัติกิจกรรม โต๊ะละไม่เกิน 4 คน หากโต๊ะใดมี เด็กครบ
หรือเต็ม แต่เด็กสนใจกิจกรรมนั้น ต้องคอยจนกว่าจะมีท่ีว่าง จึงจะสามารถเข้าท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้  
- เมื่อท างานเสร็จหรือหมดเวลา เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เข้าท่ีและดูแลท าความสะอาดห้องเรียน และร่างกายให้
เรียบร้อยทุกครั้ง  
ขั้นด าเนินกิจกรรม  
3. เด็กและครูร่วมกันจัดเตรียมโต๊ะและอุปกรณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ไว้ 4 กิจกรรม ดังนี ้ 
กิจกรรมท่ี 1 ภาพสวยจากดอกไม้ 
กิจกรรมท่ี 2 ปั้นดินน ามัน  
กิจกรรมท่ี 3 วาดภาพด้วยสีเทียน  
กิจกรรมท่ี 4 ร้อยลูกปัด  
4. เด็กแต่ละคนน าใบไม้ท่ีน ามาจากบ้านมารวมกันและร่วมกันสนทนาดังนี้  
- ในค าคล้องจองดอกไม้สดสวยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง  
- ดอกไม้ท่ีเด็กน ามามีลักษณะเป็นอย่างไร  
- ดอกไม้ท่ีเด็กน ามามีสีอะไรบ้าง ช่ืออะไร  
5. สนทนากับเด็กวันนี้เราจะน าดอกไม้มาตัดตกแต่งเป็นภาพต่างๆให้สวยงามได้อย่างไร เด็กช่วยกันคิดก่อนว่า
จะท าอะไร  
6. แนะน าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมภาพสวยด้วยดอกไม้ ได้แก่ ดอกไม้ กรรไกร กาว กระดาษวาด
เขียนแผ่นใหญ่ เด็กร่วมกันคิดและเสนอวิธีปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีแนะน า  
7. เด็กและครูร่วมกันทบทวนแล้วสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้  
- เลือกดอกไม้มา ตัด หรือ ฉีก ประกอบเป็นภาพต่างๆตามความพอใจ แล้วน ามาทากาวปะลงบนกระดาษ  
- ตกแต่งเป็นภาพให้สวยงามด้วยสีเทียน  
8. เด็กจับคู่กันตกลงเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีจัดไว้อย่างน้อย 2 กิจกรรมได้แก่ ภาพสวยด้วย  
ด้วยดอกไม้ ร้อยลูกปัด วาดภาพด้วยสีเทียน หรือปั้นดินน้ ามัน โดยหมุนเวียนกันเข้าปฏิบัติกิจกรรมภาพสวย
ด้วยดอกไม้จนครบทุกคน  
9. ในขณะปฏิบัติกิจกรรมครูต้องกระตุ้นให้เด็กใช้มือ จับกรรไกรให้มั่นคงบังคับมือให้ตัดตามแนวที่ต้องการ 
และครูสังเกตการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กและจดบันทึกพฤติกรรมใน แบบสังเกตพฤติกรรม  
ขั้นสรุป  
10. เด็กและครูร่วมกับสรุปโดยใช้ค าถามดังนี้  
- เด็ก ๆคิดว่าจะอะไรแทนดอกไม้ได้บ้าง  
- เด็ก ๆคิดว่าจะกิจกรรมภาพสวยด้วยดอกไม้ช่วยท าให้มือเราแข็งแรงอย่างไร  
11. เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กเก็บของเข้าท่ีและท าความสะอาดบริเวณให้  
เรียบร้อย  
12. เด็กน าเสนอผลงาน ครูบันทึกค าพูดเด็กและน าผลงานจัดแสดง  
 
สื่อประกอบกิจกรรม  
1.ค าคล้องจองดอกไม้สดสวย  
2.สีเทียน  



 

 

 

3.ลูกปัดและเชือกร้อยลูกปัด  
4.ดินน้ ามัน แผ่นรองปั้น  
5.ดอกไม้ กรรไกร กาว กระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ กระดาษอัดส าเนา  
 
การวัดและประเมินพัฒนาการ  
วิธีประเมิน การสังเกตพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
เครื่องมือ แบบบันทึกพฤติกรรมแนบท้ายแผน  
 
ขั้นตอนหรือหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
1.ควรต้ังจุดประสงค์ในการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

2.ก าหนดเนื้อหา                  

3. การเตรียมก่อนจัดประสบการณ์ 

3.1 เตรียมแผนการสอน 

3.1.1 จุดประสงค์ 

3.1.2 เนื้อหา 

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. ทดลองและตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานศิลปะซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ   เมื่อเด็กได้เห็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีแตกต่าง
ออกไป ท าให้เขาอยากหยิบจับข้ึนสัมผัส ทดลองใช้และเริ่มคิดหัวข้อในการสร้างงานศิลปะ ดังนั้นจึงควรให้เด็ก
ได้ใช้อุปกรณ์ใหม่ๆและมีความหลากหลาย ฯลฯ ล้วนเป็นวิธีการท่ีเราต้องน ามาใช้ท้ังส้ิน ส่ิงเร้าหรือส่ือต่างๆ นี้
มีส่วนช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางด้านความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่องเพื่อน าไปควบคุมเส้นท่ีขีดเข่ียออก 

5.การเตรียมห้องเรียนศิลปะก็เป็นส่ิงส าคัญเช่นกัน  ห้องเรียนท่ีดีควรมีโต๊ะเก้าอี้ท่ีได้สัดส่วนเหมาะสมกับขนาด
ร่างกายของเด็กและสามารถเคล่ือนย้ายได้ตลอด  เนื่องจากบางกิจกรรมอาจจ าเป็นต้องใช้โต๊ะมาต่อกันเพื่อให้
ได้พื้นท่ีกว้างหรืออาจเป็นการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน   เตรียมแบ่งจ านวนเด็กตามจ านวนกิจกรรม ฝึกความเป็น
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวรับอุปกรณ์ และสับเปล่ียนหมุนเวียนในการท ากิจกรรมจ านวนของโต๊ะเก้าอี้ควร



 

 

 

เพียงพอกับจ านวนเด็ก    โต๊ะท่ีใช้ปฏิบัติงานควรลบมุมให้เรียบร้อย พื้นโต๊ะควรท าจากวัสดุคงทน เช่น โฟ
เมก้า หรือแผ่นโลหะเพื่อง่ายต่อการท าความสะอาด    ในห้องเรียนควรมีตู้เก็บอุปกรณ์หรือส่ือการสอนศิลปะ
โดยเฉพาะ  มีท่ีตากผลงานเมื่อยังไม่แห้ง  และท่ีติดต้ังแสดงผลงานท่ีควรได้รับการช่ืนชม  อ่างล้างมือส าหรับ
ท าความสะอาด  สบู่  ผ้าเช็ดมือ  ถังขยะ ฯลฯ  กระดานไม้ขนาดเล็กส าหรับเด็กรองเขียนหรือเป็นฐานของงาน
ปั้น  สุดท้ายคือผ้าคลุมกันเป้ือน เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กๆ ต้องพะวงกับการรกัษาความสะอาดจนขาดสมาธิใน
การท างาน 

6. จัดประสบการณ์จริง ตามแผนการจัดประสบการณ์ และสาธิตการท ากิจกรรมใหม่ของแต่ละวัน 

7. ในการท างานของเด็กโดยมีผู้จัดประสบการณ์ดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือแต่ไม่ช้ีแนะตลอดจนการเขียน 

ช่ือ  ลงวันท่ีการปฏิบัติให้แก่เด็กท่ียังเขียนช่ือเองไม่ได้  ลายมือในการบันทึกให้เด็กควรเป็นลายมือท่ีมีหัวเพื่อให้
เด็กมีประสบการณ์ทางภาษาจากการเขียนของครู 

8. การเก็บ การรักษาและการท าความสะอาดฝึกให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เข้าท่ี 

เข้ากล่อง ลงตะกร้า เก็บผลงานเข้าท่ี ฝึกเด็กให้ช่วยกันท าความสะอาด เช่น เก็บกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ปูโต๊ะ
ออก กวาดเช็ดท าความสะอาดเป็นต้น 

9. ประเมินผลงานเด็ก โดยการเก็บผลงานและประเมินตามพัฒนาการซึง่จะสะท้อนการเปล่ียนแปลง 

10.ในกรณีท่ีเด็กไม่รู้จะวาดรูปอะไรด ีผู้สอนต้องท าหน้าท่ีเป็นตัวเร้า วิธีท่ีนิยมใช้คือการแนะน าหัวข้อให้
วาด เช่น สุนัขของฉัน, ครูของฉัน, บ้านของฉัน, คุณแม่ท าอาหาร, รถของคุณพ่อ, ของเล่นของฉัน, เพื่อนท่ี
โรงเรียน, ปลาในตู้กระจก ฯลฯ 

11.หลังจากจัดประสบการณ์แล้วควรท าบันทึกหลังสอน โดยประเด็นท่ีควรบันทึก ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
ตามจุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์ การตอบสนองของผู้เรียนต่อการจัดประสบการณ์ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ส่ือ การออกแบบการจัดประสบการณ์ และลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก แล้วน าผลท่ีบันทึกนี้มาใช้ในการปรับ
แผนการจัดประสบการณ์ในวันต่อๆ ไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



 

 

 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work  Flow) 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 

1. 

 
                  จัดท าแผนการสอน 
 
จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายปี 

 

 
 
 

2 ภาคเรียนต่อปี
การศึกษา 

 
 
 
น าเสนอแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนการสอนให้แก่
ผู้อ านวยการโรงเรียน
เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องและความ
เหมาะสมของ
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
สอนและการน ามาใช้
ในการสอน 
 

 
 
 
น าแผนการจัด
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอนไปจัด
กิจกรรมการ
สอนภายในช้ัน
เรียนท่ีรับ
มอบหมาย 

 

 
 
 

-หลักสูตร
สถานศึกษา 
-สาระการเรียนรู้
ตามระดับอายุ 
-เอกสารการ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-ส่ือและอุปกรณ์
ของจริงและ
รูปภาพ 

 
 
 

ครูผู้สอนในแต่ละ
ระดับช้ัน 

2. จัดท าก าหนดการสอนรายปี 2 ภาคเรียน 
3. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์

ตามหน่วยการเรียนรู้ 
1 หน่วยต่อ 1

สัปดาห์ 
4. จัดท าส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการ

เรียนรู้นั้นๆ 
1 หน่วยต่อ 1

สัปดาห์ 
5. ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

สอนท่ีก าหนดไว้ 
6 กิจกรรมในแต่ละ

วัน 
6. 
 
 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนและจัดท าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 

6 กิจกรรมในแต่ละ
วัน 

7. จัดท าบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

 2 ภาคเรียนต่อ 1ปี
การศึกษา 

 



 

 

 

8. สรุปการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

2 ภาคเรียนต่อ1ปี
การศึกษา 



 

 

 

แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความ
เช่ียวชาญ ดังนี้ 

1. หลักการให้ค าช้ีแนะ แนะน าการสอนท่ีเหมาะสมแต่ละช่วงอายุรวมไปถึงพร้อมท่ีจะศึกษา ค้นคว้า 
ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการสอนอยู่เสมอ 

2. เข้าใจหลักการและวิธีการจัดแผนการจัดประสบการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถให้ค าแนะน าแก่
ผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 

3. หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย การช้ีแจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติอย่างละเอียด 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หลักสูตรสถานท่ีศึกษา สาระการเรียนรู้ และ
แผนการจัดประสบการณ์ 

ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

ปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

การจัดกิจกรรมต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและ
ความพร้อม 
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ควรน าผลงานไปเปรียบเทียบกันระหว่างบุคคลเพราะนักเรียนมีความคิดและ
จินตนาการท่ีแตกต่างกัน 

แนวทางการแก้ไข 

ให้เด็กได้มีเวลาเต็มท่ีในการท างานศิลปะสร้างสรรค์ ให้เด็กมีประสบการณ์ทางการได้ใช้ประสาทสัมผัส 
มีโอกาสทดลองใช้วัสดุ และเครื่องมือท่ีหลากหลาย ได้พูดคุยเกี่ยวกับผลงานของตนเองหรือให้เด็กได้น าเสนอ
ผลงาน ศิลปะของเด็กไม่ควรเน้นการลอกเลียนแบบหรือการท าให้เหมือนของจริง เน้นท่ีจินตนาการของเด็กใน
วัยนี ้

 

 

 



 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 

ชื่อ-สกุล   นางสาวฉวีวรรณ   จันทร์อ่อน 

วันเดือนปเีกิด  5 พฤษภาคม 2524 

สถานที่เกิด  อ าเภอบามูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

ที่อยู ่   91/1 หมู่ท่ี5 ต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก 

จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66120 

โทรศัพท์ 087-8290884 

สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร) 

69 หมู่ท่ี1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาปี พ.ศ.2546 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร



 

 

 



 

 

 

 


