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	 นอกเหนือจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว	ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กถือเป็น

ครูคนแรกที่ช่วยอบรมสั่งสอนแต่งเติมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามวัย		

และเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาและสังคมในอนาคต

	 อคีวิหรอืความฉลาดทางอารมณเ์ปน็คณุลกัษณะจำาเปน็ทีต่อ้งปลกูฝงั

ในช่วงปฐมวัย	 มีเป้าหมายให้เด็กเข้าใจตัวเอง	 ควบคุมตัวเองได้	 เข้าใจคนอื่น		

มีทักษะทางสังคม	เข้ากับคนอื่นได้	มีความมุ่งมั่นที่จะทำาสิ่งต่างๆ	ให้สำาเร็จและ

มคีวามภาคภมูใิจในตวัเอง	ซึง่คณุลกัษณะเหลา่นีจ้ะนำาไปสูก่ารเปน็คนทีป่ระสบ	

ผลสำาเร็จในการเรียน	การทำางาน	เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุขของสังคม	

	 คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัยสำาหรับครูในศูนย์พัฒนา	

เด็กเล็กนี้	 จัดทำาเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	 ได้ใช้ในการจัดกิจกรรม	

เสริมสร้างอีคิวเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่องอีคิว	 จัดทำาผ่าน

กระบวนการพัฒนาและทดลองใช้	 โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ดูแลเด็ก		
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ขอขอบพระคณุทกุทา่นไว	้ณ	ทีน่ี	้และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	ครผููด้แูลเดก็จะนำาคูม่อืนี	้

ไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุขต่อไป		

	 	 															กรมสุขภ�พจิต
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บทนำา

ความสำาคัญของการเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย
	 คนเราทุกคนต่างต้องการชีวิตที่สุขสงบ	 มีความสำาเร็จในชีวิต	 เป็นที่

ต้องการและยอมรับของคนรอบข้างและสังคม

	 ในชีวิตจริง	 ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญทั้งความทุกข์และ	

ความสุข	ความล้มเหลวและความสำาเร็จ	ถูกกีดกันและได้รับการยอมรับควบคู่

กันไป	

	 คนที่มีคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์หรืออีคิวดีจะมีวิธีการที่ดีในการเผชิญ

ทุกข์	 สร้างพลังใจเมื่อยามท้อแท	้ และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้

รับการยอมรับ		
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	 ในขณะที่คนที่อีคิวไม่ดจีะหาทางออกโดยอาศัยความก้าวร้าว	รุนแรง

ในการแก้ปัญหา	พึ่งพายาเสพติด	มีปัญหาเรื่องเพศ	การพนัน	และปัญหาอื่นๆ	

เพื่อให้ตนเองมีความสุข	ความสำาเร็จและเป็นที่ยอมรับ	

	 สำาหรับอีคิว เด็กไทย	 จากการสำารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย		

พ.ศ.2542-2555	พบว่าเด็กไทยอายุ	0-5	ปีหรือเด็กปฐมวัย	มีพัฒนาการล่าช้า

ในสัดส่วนที่สูง	 โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือตัวเองและทักษะทางสังคมมี	

แนวโน้มสูงขึ้น	2	เท่า	(ร้อยละ	3.2	ในปี	2542	และร้อยละ	6.41	ในปี	2553)	

เมื่อเข้าสู่วัยเรียนหากเด็กไม่พร้อมที่จะพึ่งตัวเองและมีทักษะทางสังคมน้อย		

ก็จะมีปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข	 เช่น	 รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า

คนอื่น	 ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา	 เป็นต้น	 การปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี		

เปน็เรือ่งทีต่อ้งใชเ้วลา	คนทีไ่ดร้บัการพฒันาอคีวิตัง้แตเ่ดก็ปฐมวยั	จะมคีณุสมบตัิ

ของการมอีคีวิทีด่ตีดิตวัไปและสามารถนำามาใชใ้นการดำาเนนิชวีติในทกุชว่งวยัได้

อย่างอัตโนมัติ	 การเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นและ	

มีความสำาคัญ	
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อีคิวคืออะไร

อีคิว เข้าใจ
อารมณ์ตนเอง 

ควบคุมอารมณ์ความ
รู้สึกและ

ความต้องการได้  
ปรับตัวและอยู่ร่วม
กับคนอื่นได้

ดี คือความสามารถที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ รู้จัก
อารมณ์ตนเอง ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ มีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

เก่ง คือความสามารถท่ีจะพัฒนา
ตนเองไปสู่ความสำาเร็จในชีวิต
ได้แก่ มีความกระตอืรอืรน้ สนใจ
ใฝรู่ ้ปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง
ได้ และกล้าพูดกล้าบอก

สุข คือสามารถสร้างความสุข
ให้ตนเองได้ ได้แก่ มีความพอใจ
ในชีวิต มีความอบอุ่นใจ และมี
ความสนุกสนานร่าเริง

องค์ประกอบอีคิว 3 ด้าน 

ดี เก่ง สุข
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	 อคีวิ (Emotional quotient) หรอืความฉลาดทางอารมณ์	หมายถงึ

ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง	 ควบคุมอารมณ์		

ความรูส้กึและความตอ้งการของตนเองได	้ปรบัตวัและอยูร่ว่มกบัคนอืน่ไดอ้ยา่ง

มีความสุขตามวัย	

 อีคิวมีองค์ประกอบ 3 ด้�นคือ 

	 ด้�นดี  คือความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 ได้แก่	 รู้จักอารมณ์

ตนเอง	 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้	 	 มีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และรู้ว่าอะไรถูก	

อะไรผิด

	 ด้�นเก่ง คือความสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำาเร็จในชีวิต

ได้แก่	 มีความกระตือรือร้น	 สนใจใฝ่รู้	 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้	 และ	

กล้าพูดกล้าบอก

	 ด้�นสุข คือสามารถสร้างความสุขให้ตนเองได้	 ได้แก่	 มีความพอใจ

ในชีวิต	มีความอบอุ่นใจ	และมีความสนุกสนานร่าเริง

	

	 ตัวอย่�งของเด็กปฐมวัยที่มีอีคิวดี เช่น	เมื่อเห็นแม่กำาลังเศร้า	เข้าไป

กอดแมเ่พือ่ปลอบใจ	เมือ่โกรธหรอืไมพ่อใจกส็นใจเรือ่งอืน่	มอบหมายใหท้ำาอะไร

ก็ทำาได้สำาเร็จ	รู้จักเล่นสนุกสนาน	เป็นต้น
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เป้าหมายการพัฒนาอีคิวเด็กปฐมวัย
	 เป้าหมายปลายทางของการพัฒนาอีคิวเด็กคือ	ให้เด็กเติบโตเป็นคนดี	

คนเก่ง	และมีความสุข	ดังนี้

ดี เก่ง สุข

รู้จักอ�รมณ์ของตัวเอง	

บอกได้ว่าขณะน้ีโกรธ	

ดีใจ	เสียใจ	ผิดหวัง	

กระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้

สนใจซักถามเมื่อครูเล่า

นิทานเรื่องใหม่	หรือให้

ทำาสิ่งใหม่ๆ	

พอใจ บอกได้ว่าตัวเอง

มีความภาคภูมิใจ/ดีใจ

เรื่องอะไร

มีนำ้�ใจ	เห็นใจคนอื่น	

แบ่งปันของกิน	ของเล่น

ให้คนอื่น

ปรับตัวต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงได้ 

เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็

หาสิ่งอื่นทดแทนได้	 อยู่

ในกฎระเบียบได้		

อบอุ่นใจ มีผู้ใหญ่ที่เป็น

ที่พึ่งทางใจ	เมื่อโกรธ	

เสียใจสามารถบอกเล่า

ให้ฟังได้

รู้ว่�อะไรผิดอะไรถูก 

หยุดเมื่อผู้ใหญ่ห้าม	

อดทนรอคอยได้	รู้จัก

ขอโทษ

กล้�แสดงออก ยืนหน้า

ห้องได้	แสดงท่าทาง

หรือร้องเพลงได้

สนุกสน�นร่�เริง

สนุกสนานไปกับเพื่อน	

ครอบครัว	ไม่แยกตัว

หงอยเหงา
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ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย คุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

1. รู้จักอ�รมณ์ของตัวเอง		บอกได้

ว่าขณะนี้โกรธ	ดีใจ	เสียใจ	ผิดหวัง

เด็กที่รู้อารมณ์ตัวเอง	 จะมีสติและ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

2. มีนำ้�ใจ  เห็นใจคนอื่น	แบ่งปัน

ของกิน	ของเล่น	ให้คนอื่น

เด็กจะมีเพื่อน	 และมีทักษะทางสังคม

ที่ดี

3. รู้ว่�อะไรผิดอะไรถูก หยุดเมื่อ

ผู้ใหญ่ห้าม	อดทนรอคอยได้	รู้จัก

ขอโทษ

เด็กจะมีคุณธรรมและมีวินัยในตนเอง

	 ในเบื้องต้น	อย่างน้อยให้เด็กปฐมวัยทุกคน	ควรได้รับการพัฒนาอีคิว	

ในด้านที่จำาเป็น	3	ประการ	คือ
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ประเด็นการสอนอีคิวเด็กปฐมวัย   

อีคิวพื้นฐาน 
- ได้รับความรักความผูกพันจากผู้ใหญ่

- รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

- การเข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น

การปรับตัว
- รอคอยได้

- รู้ผิดถูก

- การปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ

ทักษะทางสังคม
- การมีนํ้าใจ แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่น

- ทักษะทางสังคมเบื้องต้น
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1. อีคิวพื้นฐ�น

	 •  ก�รให้เด็กได้รับคว�มรักและมีคว�มผูกพันกับคนใกล้ชิด การได้รับ

ความรักทำาให้เด็กรู้จักเผื่อแผ่ความรักแก่ผู้อื่น	 การสร้างความรักความผูกพัน

ได้แก่	การกอดเด็ก	การพูดกับเด็กด้วยท่าทีที่นุ่มนวลและการรับฟังเมื่อเด็กพูด

	 •	 สอนให้เห็นอกเห็นใจ คิดถึงจิตใจผู้อื่น	 ความเห็นอกเห็นใจเป็น

พื้นฐานของการมีอีคิวที่ด	ี เด็กจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 เมื่อเด็กได้รับการ

เห็นอกเห็นใจจากผู้ใหญ่	

	 •		สอนให้รู้จักอ�รมณ์ตัวเองและผู้อื่น	 โดยครูต้องสะท้อนให้เด็ก

เข้าใจว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไร	เช่น	หนูกำาลังโกรธใช่ไหม	หนูน้อยใจที่เพื่อนไม่แบ่ง	

ขนม	 การที่เด็กรู้จักอารมณ์ตัวเอง	 จะทำาให้เด็กมีสติ	 และไม่โต้ตอบทันทีหรือ	

โต้ตอบในทางที่ไม่เหมาะสม	 เพราะได้ผ่านกระบวนการคิดที่ทำาให้อารมณ์

เย็นลงบ้างแล้ว	 นอกจากนี้ต้องสอนให้รู้จักอารมณ์คนอื่นโดยการสังเกตท่าที	

คนใกล้ชิด	เช่น	เมื่อแม่โกรธ	เพื่อนเสียใจ	
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2. ก�รปรับตัว

	 •	 เมือ่ตอ้งรอคอย อดทน	เชน่	สอนเดก็วา่ใกลจ้ะถงึแลว้รออกีนดิเดยีว	

เล่นอย่างอื่นรอไปก่อนดีกว่า	

	 •		รู้ผิดถูก	 สอนเด็กว่า	 อะไรทำาได้	 อะไรทำาไม่ได้	 และผลที่เกิดขึ้น

เป็นอย่างไร	 และสอนให้ปฏิบัติตามกติกาสังคม	 เช่น	 การเข้าคิว	 การขอโทษ	

เมื่อทำาผิด

	 •	 ก�รปรับตัวในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 เช่น	 เมื่อไม่สมหวัง	 ให้กำาลังใจ

ตวัเอง	“เราเกง่	คราวหนา้เราตอ้งทำาได”้		สอนใหพ้ึง่ตวัเอง	สิง่ใดทีท่ำาเองไดแ้ลว้

ไม่ต้องให้คนอื่นช่วย	สอนให้กล้าพูดกล้าถามเมื่อสงสัย	
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3. ทักษะท�งสังคม

				 •	 ก�รมีนำ้�ใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่น	 เพื่อนถือของหนัก	บอกให้

เด็กช่วยเพื่อนถือของ	เวลามีขนมก็ต้องแบ่งกับน้อง	เพราะเราเป็นพี่น้องกัน

	 •	ทักษะท�งสังคมเบื้องต้น	 	 เช่น	การแนะนำาตัว	การทักทายพูดกับ

ผู้ใหญ่	ไปลา	มาไหว้		การพูด	ขอบคุณ	ขอโทษ	ขออนุญาต	

สวัสดีค่ะ
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เสริมสร้างอีคิวอย่างไรให้ได้ผล

การเสริมสร้างอีคิว

ทำา
ให้ดู

สอน
ให้ทำา

เตือน
สติ

ติดตาม 
ชมเชย
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	 การปลูกฝังอีคิวเด็กต้องทำาให้ครบขั้นตอน	 คือ	ทำ�ให้ดู สอนให้ทำ� 

เตือนสติ ติดต�มดูแล และให้คำ�ชมเชย

	 •		 ทำ�ใหด้ ูเดก็เรยีนรูจ้ากการเลยีนแบบมากกวา่วธิกีารอืน่ใด	ผูใ้หญ่

จึงต้องเป็นแบบอย่างของการมีอีคิวที่ดีให้แก่เด็ก

	 •		 สอนใหท้ำ� อคีวิ	เปน็เรือ่งทีต่อ้งสอน	เดก็จะฟงัและทำาตามทีส่อน

หากเด็กอารมณ์ดี	 จึงควรสอนเด็กเวลาที่เด็กพร้อมจะฟังและ	

เรียนรู้	เช่น	การได้นั่งคุยกัน	ใช้คำาพูดง่ายๆ	อธิบายว่าทำาไมต้อง

	 	 ทำาเช่นนี้	 ทำาแล้วได้ผลอะไร	 ไม่ทำาหรือทำาไม่ดีจะได้ผลอะไร	

กบัตวัเดก็	เมือ่เดก็ทำาถกูตอ้งควรรบีบอกวา่ใชแ่ลว้	ถกูตอ้ง	ดมีาก	

เพื่อเป็นการยืนยันให้เด็กมั่นใจ
	

	 การสอนเดก็อาจใชว้ธิกีารอืน่ๆ	นอกจากการพดู	เชน่	การยกตวัอยา่ง	

การใช้คำาถามให้คิด	 การให้เด็กได้มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ	 โดยตรง			

การใช้สื่อ	เช่น	ละคร/การ์ตูน	การสอนทางอ้อมเหล่านี้เป็นวิธีการที่ทำาให้เด็ก

ไม่รู้สึกว่า	การสอนสิ่งต่างๆ	เป็นเรื่องน่าเบื่อ
	

	 •	 เตอืนสต	ิเตอืนเดก็กอ่นทีจ่ะทำาผดิ	ไมร่อใหเ้ดก็ทำาผดิแลว้มาแกไ้ข

เด็กจะได้รู้จักเตือนตัวเอง	 เช่น	 บอกนักเรียนว่าวันนี้ครูจะพาไป

ห้องสมุด	เมื่อถึงห้องสมุดเด็กๆ	ต้องเงียบ	เพราะคนอ่านหนังสือ

ในห้องสมุดต้องการสมาธิ	

	 •	 ตดิต�มดแูลและใหค้ำ�ชมเชย เมือ่สอนอะไรกต็อ้งตดิตามดแูลวา่

เด็กทำาหรือไม่	หากเด็กไม่ทำาเน่ืองจากลืมหรือไม่เข้าใจ	ต้องคอยบอก	

เพือ่ใหเ้ดก็ทำาอยา่งตอ่เนือ่งและเปน็อตัโนมตัิ	เชน่	นกัเรยีนทกุคน

ต้องเข้าแถวอย่างที่เราเคยทำานะคะ	หากเด็กทำาได้ก็ควรชมเชย
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การประเมินอีคิวเด็กปฐมวัย
	 ครูรู้จักเด็กว่ามีอีคิวน้อยหรือมากได้จากการสังเกตและพูดคุย	 ซึ่งครู

จะรูจ้กัเดก็ไดอ้ยา่งรอบดา้นยิง่ขึน้	เมือ่ใชแ้บบประเมนิความฉลาดทางอารมณ	์	

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ที่ใช้กับเด็กปฐมวัยมี	2	ฉบับ	

	 1.	 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ	 3-5	 ปีสำาหรับครู/	

ผู้ดูแลเด็ก	 (ฉบับย่อ)	 มีข้อคำาถาม	 15	 ข้อ	 3	 ด้านคือ	 ด้านดี	 ด้านเก่ง	 และ	

ด้านสุข		แบบประเมินนี้จะช่วยให้ครูผู้ดูแลเด็กเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของเด็ก	

	 2.	แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ	3-5	ปี	สำาหรับครู/	

ผู้ดูแลเด็ก	 ฉบับ	 55	 ข้อ	 ใช้กับเด็กที่ได้คะแนนจากแบบประเมินฉบับย่อ	

ตำา่กวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด	เพือ่ใหค้รผููด้แูลเดก็ไดท้ราบถงึพฤตกิรรมทีเ่ปน็จดุออ่น

หรือต้องพัฒนาในแต่ละด้าน	 ทำาให้ครูมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะต้องพัฒนา

เด็กในเรื่องอะไรหรือพฤติกรรมใด

	 ครูจะใช้แบบประเมินทั้ง	2	ฉบับได้เมื่อรู้จักเด็กได้	4	เดือน	นอกจาก	

ครูแล้ว	 พ่อแม่ก็สามารถประเมินอีคิวลูกได้	 โดยใช้แบบประเมินความฉลาด	

ทางอารมณ์	 เด็กอายุ	 3-5	ปี	สำาหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง	 (ฉบับย่อ)	ซึ่งสามารถ

เข้าถึงแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ได้จาก	website	กรมสุขภาพจิต
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แนวทางการดูแลอีคิวเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกอบด้วยขั้นตอนตามผังไหล ดังนี้

แนวทางการดูแลอีคิวเด็กปฐมวัย

ส่งต่อเพื่อช่วยเหลือ

จัดกิจกรรม
ตามแผน
กิจกรรม/
กิจกรรม
บูรณาการ

เครื่องมือที่ใช้หน่วยงาน

แบบประเมิน
อีคิว 15 ข้อ

คู่มือจัด
กิจกรรมเสริม
สร้างอีคิว

แบบประเมินอีคิว 
55 ข้อ

รพช.

ปกติ

ปกติ

ตำ่า

ตำ่า

ส่งต่อ รพช.

ศพด./ครู/พี่เลี้ยง

ศพด./ครู/พี่เลี้ยง

ศพด./ครู/พี่เลี้ยง
ประเมินซำำ้า

หลังจากพัฒนา
6 เดือน

ประเมินด้วย อีคิว 
55 ข้อ และจัดกิจกรรม 

ประเมินด้วย อีคิว 
15 ข้อ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
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การเสริมสร้างอีคิวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	 ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถส่งเสริมอีคิวเด็กได้โดยใช้

เครื่องมือดังนี้	

	 1.	ครผููด้แูลเดก็รูจ้กัเดก็เกนิกวา่	4	เดอืน	ใชแ้บบประเมนิอคีวิหรอืความ

ฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ	3-5	ปี	ฉบับย่อ	15	ข้อคำาถาม	เพื่อคัดกรองอีคิวเด็ก

ในภาพรวม

	 2.	เมื่อพบเด็กที่มีคะแนนอีคิวตำ่า	 ครูผู้ดูแลเด็กใช้แบบประเมินอีคิว	

หรอืความฉลาดทางอารมณเ์ดก็อายุ	3-5	ป	ีฉบบั	55	ขอ้	เพือ่คน้หาอคีวิเดก็ราย

ด้านว่าเด็กมีจุดอ่อนจุดแข็งในด้านใด

	 3.	ครูผู้ดูแลเด็กใช้คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเสริมสร้างอีคิวเด็กทุกคนในศูนย์	ฯ	โดย

	 	 		 •	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวในห้องเรียนตามแผนกิจกรรม

	 	 		 		 ในชั่วโมงเรียน

	 	 		 •	 จัดกิจกรรมบูรณาการไปกับกิจกรรมอื่นๆ	 ที่ศูนย์พัฒนา

	 	 		 		 เด็กเล็กจัดขึ้น	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างอีคิวอยู่ด้วย	เช่น

	 	 		 			 •		 การเข้าแถว	เป็นการสร้างวินัยในตนเองและการอยู่ร่วม	

	 	 		 			 			 กับผู้อื่น

	 	 		 			 •		 การใหพ้ีด่แูลนอ้ง	เปน็การสอนเรือ่งการมนีำา้ใจชว่ยเหลอื

	 ผู้อื่น

	 	 		 			 •		 การทัศนศึกษา	เป็นการปรับตัวเมื่อไปสถานที่อื่น	

	 	 		 •		 การสอนเป็นรายบุคคล	เมื่อพบว่าเด็กบางคนมีปัญหา	หรือ

	 	 		 		 ต้องการพัฒนาอีคิวบางด้านเป็นพิเศษ	 อาจต้องใช้การ	

	 	 		 		 พูดคุย	ทำาความเข้าใจ	ติดตาม	พูดเตือนใจ	จนลดพฤติกรรม

	 	 		 		 ที่เป็นปัญหาหรือพัฒนาพฤติกรรมที่ต้องการได้		
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ดี

เก่ง

สุข

รู้จักอารมณ์ตัวเอง
มีนํ้าใจ
รู้อะไรผิดอะไรถูก

กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
กล้าแสดงออก

พอใจ
อบอุ่นใจ
สนุกสนานร่าเริง
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เสริมสร้างอีคิว
ในชั้นเรียน

คำาแนะนำาเบื้องต้น
	 แผนกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวในชั้นเรียน	 จัดทำาตามองค์ประกอบของ	

อีคิว	คือ	ดี	เก่ง	สุข	โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก	นำาไปใช้ในชั้นเรียน				

	 ในการสอนครูควรสอนเรียงลำาดับตามแผนกิจกรรม	 ดี	 เก่ง	 และสุข	

เพราะการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆ	

	 การจัดกิจกรรมให้ได้ประสิทธิผล	ควรจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง	

ครัง้ละ	20-30	นาท	ีและเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของเดก็	ครคูวร

ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมที่แนบมาในคู่มือเพื่อประเมินพฤติกรรมเด็ก	 ก่อนและ

หลังการทำากิจกรรมประมาณ	3	เดือน

	 การฝึกเด็กให้มีอีคิวดีจนเป็นนิสัย	 ควรบอกให้ผู้ปกครองทราบว่าเด็ก

ได้เรียนอะไรและให้ผู้ปกครองฝึกอีคิวเด็กที่บ้านด้วย

แผน
กิจกรรม
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ด้�น องค์ประกอบย่อย แผนกิจกรรม

ดี รู้จักอารมณ์ของตัวเอง  แผนกิจกรรมท่ี	1	รู้จักอารมณ์ตนเอง	
แผนกิจกรรมท่ี	2	รู้จักอารมณ์คนอ่ืน	
แผนกิจกรรมท่ี	3	แยกแยะอารมณ์	

มีนำ้าใจ แผนกิจกรรมที่	4	แบ่งปันนำ้าใจ

รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก แผนกิจกรรมที่	5	หนูน้อย	นิสัยดี	

เก่ง กระตือรือร้น	สนใจใฝ่รู้ แผนกิจกรรมที่	1	อะไรเอ่ย
แผนกิจกรรมที่	2	เสียงใครเอ่ย?

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แผนกิจกรรมที่	3	กรอกนำ้าใส่ขวด

กล้าแสดงออก แผนกิจกรรมที่	4	ใครทำานมหก	?

สุข พอใจ แผนกิจกรรมที่	1	เราทำาได้
แผนกิจกรรมที่	2	ฉันคือปูลม

อบอุ่นใจ แผนกิจกรรมที่	3	กอดนี้ดีที่สุด

สนุกสนานร่าเริง แผนกิจกรรมที่	4	รถเมล์มาแล้ว
แผนกิจกรรมที่	5	คลำาจับคู่

แผนกิจกรรมมีดังนี้
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แผนกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวด้านดี                                                                          
  

  แผนกิจกรรมที่ 1 
   รู้จักอารมณ์ตนเอง
 

 วัตถุประสงค์   เพื่อให้เด็ก

	 1.	 รู้จักอารมณ์	ดีใจ	รัก	ขำาขัน	โกรธ	เสียใจ	กลัว

	 2.	 บอกได้ว่าตนเองมีอารมณ์อะไร

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 เพลง	“หากพวกเรากำาลังสบาย”

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 1.	 ครูนำาร้องเพลง	 “หากพวกเรากำาลังสบาย”	 และแสดงท่าทาง

ประกอบเพลง

	 2.	 ครูพูดคุยกับเด็กเรื่อง	“อารมณ์”	คนเรามีการแสดงอารมณ์ต่างๆ	

ได้มากมาย	เช่น	ดีใจ	รัก	ขำาขัน	โกรธ	เสียใจ	กลัว

	 3.	 ครใูหเ้ดก็แสดงทา่ทางทลีะอารมณ์	ไดแ้ก	่ดใีจทีพ่บเพือ่น		รกัเพือ่น		

ขำาขัน	โกรธเพื่อน	เสียใจ	และกลัวงู	โดยมีเงื่อนไขห้ามทำาร้ายเพื่อน
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เรื่องน่ารู้
การรู้จักอารมณ์ตนเองและบอกได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร 

เป็นพื้นฐานสำาคัญของการเข้าใจตนเอง มีสติ 
และการระงับพฤติกรรมก้าวร้าว 
ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของการมีอีคิวที่ดี

	 4.		ครูให้เด็กแสดงท่าทางและพูดด้วย

	 		 •	 แสดงท่าทางดีใจพร้อมพูดว่า	ดีใจจริงๆ

	 		 •	 แสดงท่าทางรักเพื่อนพร้อมพูดว่า	ฉันรักเธอ

	 		 •	 แสดงท่าทางโกรธเพื่อนพร้อมพูดว่า	ฉันโกรธเธอ

	 		 •	 แสดงท่าทางขำาขันพร้อมพูดว่า	การ์ตูนตลกดีนะ

	 5.		ครูสมมติว่า	เด็กได้ไอศกรีมแสนอร่อยคนละ	1	ถ้วย	เด็กจะแสดง

ท่าทางและพูดว่าอย่างไร	

เพลง “หากพวกเรากำาลังสบาย” 
หากพวกเรากำาลังสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง)
หากพวกเรากำาลังสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง)

หากพวกเรากำาลังมีสุข ปลดเปลื้องทุกข์ใด ๆ ทุกสิ่ง
มัวประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง)

หมายเหตุ : ครูสามารถเปลี่ยนคำาสั่งที่ขีดเส้นใต้ เป็นท่าทางการแสดง
อารมณ์อื่นๆ เช่น หัวเราะ ร้องไห้ หน้าบึ้ง เป็นต้น
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เรื่องน่ารู้
การรู้จักอารมณ์คนอื่น 

โดยการสังเกตสีหน้า ท่าทาง เป็นพื้นฐาน
ของการมีทักษะทางสังคมและการปรับตัวที่ดี

  แผนกิจกรรมที่ 2 
  รู้จักอารมณ์คนอื่น

  วัตถุประสงค์   

 • เพ่ือให้เด็กรู้จักสังเกตสีหน้า	ท่าทางของบุคคลท่ีแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

										 •	 ภาพหน้าบุคคลที่แสดงอารมณ์ต่างๆ

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 1.	 ครเูตรยีมภาพหนา้บคุคลตา่งๆ	ทีแ่สดงออกถงึอารมณท์ีแ่ตกตา่งกนั

ออกไป	เช่น		ร้องไห้	หัวเราะ	มาให้เด็กเลือกว่าภาพไหนแสดงอารมณ์อะไร	

				 2.	 ครูให้เด็กแสดงท่าทางดังต่อไปนี้

						 	 แม่ดีใจ					 แม่มีท่าทางหรือพูดว่าอย่างไร

	 		 พ่อโกรธ				 พ่อมีท่าทางหรือพูดว่าอย่างไร

		 	 เพื่อนกลัว		 เพื่อนมีท่าทางหรือพูดว่าอย่างไร

	 3.	 ครู/เพื่อน	 ใบ้ท่าทางอารมณ์ดีใจ	 รัก	 ขำาขัน	 โกรธ	 เสียใจ	 กลัว		

ให้เด็กลองทาย	เด็กคนไหนทายได้ครูมีรางวัลเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	พับนกให้เด็ก
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  แผนกิจกรรมที่ 3 
   แยกแยะอารมณ์
 

	 วัตถุประสงค์   

 • เพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะอารมณ์ที่ดีและไม่ดีได้

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

										 -

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 1.	 ครูเขียนรูปวงกลมบนพื้นห้องเรียน	 บอกเด็กว่านี่คือ	 วงกลม	

อารมณ์ดี	 ให้เด็กยืนรอบวงกลม	 เมื่อครูเปิดเพลง/ร้องเพลง	 ให้เด็กเดินไป	

รอบวงกลม	เมื่อเพลงหยุด	ให้เด็กทุกคนแสดงท่าทางดีใจ	โดยครูทำาท่าทางด้วย	

ครเูปดิเพลงหรอืรอ้งเพลงอกีครัง้	ใหเ้ดก็เดนิไปรอบวงกลม	เมือ่เพลงหยดุใหเ้ดก็

ทุกคน	ตลกขบขัน		เสร็จแล้วครูถามความรู้สึกเด็กว่าเป็นอย่างไร
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	 2.	 ครูบอกเด็กว่าต่อไป	 วงกลมอารมณ์ดีจะเปลี่ยนเป็นวงกลม

อารมณ์ไม่ดี	 ให้เด็กยืนรอบวงกลม	 เมื่อครูเปิดเพลง/ร้องเพลง	 ให้เด็กเดิน

ไปรอบวงกลม	 เมื่อเพลงหยุด	 ให้เด็กทุกคนแสดงท่าทางเสียใจ	 ครูเปิดเพลง	

หรือร้องเพลงอีกครั้ง	 ให้เด็กเดินไปรอบวงกลม	 เมื่อเพลงหยุด	 ให้เด็กทุกคน

แสดงท่าทางโกรธ	

	 3.	 เสร็จแล้วครูถามความรู้สึกเด็กว่าเป็นอย่างไร	 วงกลมแบบไหน	

ดีกว่ากัน	 เด็กอยากอยู่วงกลมแบบไหนมากกว่า	 ครูสรุปว่า	 “เด็กชอบวงกลม

อารมณ์ดี	เด็กก็ต้องอารมณ์ดีบ่อยๆ	เพราะอารมณ์ไม่ดีไม่สนุกเลย”

สาระสำาคัญ การรู้อารมณ์และแยกแยะอารมณ์
ได้ว่าอารมณ์ดี หรือไม่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของ

การจัดการกับอารมณ์ ช่วยการปรับตัว

และการอยู่ร่วมกับคนอื่น
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  แผนกิจกรรมที่ 4 
   “แบ่งปันนำ้าใจ”

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อปลูกฝังนิสัยการมีนำ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น

	 2.	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็ก

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 นิทานท่ีเก่ียวกับการมีนำา้ใจ	การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	เช่น	ราชสีห์กับหนู

ก้อนเมฆมีนำ้าใจ	หนูนิดไม่มีนำ้าใจ

	 •	 รูปภาพสถานการณ์ต่างๆ	เช่น	เด็กหกล้ม	คุณแม่ทำาความสะอาดบ้าน	

ฯลฯ

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 เล่านิทาน

	 1.	 ครูเล่านิทานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความมีนำา้ใจให้เด็กๆฟัง	แล้วพูดคุยกบั

เด็กๆ	เกี่ยวกับเนื้อหาในนิทานเรื่องที่เล่านั้น

   “แบ่งปันนำ้าใจ”
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เด็กอ�ยุ 2-3 ปี  เด็กอ�ยุ 4-5 ปี

•	สามารถนำานิทานเร่ืองอ่ืนๆ	ท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวกับการแบ่งปัน	หรือความมีนำ้าใจ
มาประกอบกิจกรรมได้	เช่น	หนูนิด		
ไม่มีนำ้าใจ	ก้อนเมฆมีนำ้าใจ	และอื่นๆ
•	หลังจากที่คุณครูเล่านิทานให้เด็กฟัง
แล้ว	ครูควรเน้นถึงความสำาคัญของ	
การมีนำ้าใจ	ช่วยเหลือผู้อื่นว่าเป็นสิ่งที่ดี	
เด็กๆ	ควรทำา	และการมีนำ้าใจสามารถ
ทำาได้หลายวิธี	เช่น	แบ่งขนมให้เพื่อน
ทาน	แบ่งสีหรือยางลบให้เพื่อนใช้	
เป็นต้น
•	ครูควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักการกล่าว	
“ขอบคุณ”	เม่ือเด็กได้รับการช่วยเหลือ
หรือได้รับสิ่งของจากผู้อื่น	นอกจากนี้
ครูควรที่จะกล่าวชื่นชมเด็กเมื่อเด็ก
แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีนำ้าใจ

•	 สามารถนำานิทานเรื่องอื่นๆ	 ที่มี
เนือ้หาเกีย่วกบัการแบง่ปนั	หรอืความ
มีนำ้าใจมาประกอบกิจกรรมได้	 เช่น		
หนนูดิ	ไมม่นีำา้ใจ	กอ้นเมฆมนีำา้ใจ	ฯลฯ	
•	 ครูให้เด็กๆดูรูปภาพสถานการณ์ที่
เด็กกำาลังหกล้ม	คุณแม่กำาลังทำาความ
สะอาดบ้าน
โดยถามเด็กในประเด็นต่างๆดังนี้	
	  • “หนูเห็นอะไรจ�กภ�พน้ีบ้�งคะ”
  • “เกิดอะไรขึ้นกับเด็ก (ผู้หญิง) 
ในภ�พนี้”
(ครเูฉลยคำ�ตอบทีถ่กูตอ้งดว้ยว�่เดก็
กำ�ลังหกล้ม คุณแม่กำ�ลังทำ�คว�ม
สะอ�ดบ้�น
  • ครูถ�มเด็กต่อว่� “ถ้�หนูเจอ
เหตุก�รณ์นี้ หนูจะทำ�อย่�งไร เพร�ะ
อะไร”

(เด็กสามารถตอบอะไรก็ได้	 โดยเปิด

กว้างให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่าง

อสิระ	ซึง่บางอยา่งอาจจะเปน็สิง่ทีเ่ปน็

ไปไม่ได้	แต่ครูต้องช่วยอธิบายเหตุผล

ว่า	 ทำาไมถึงช่วยด้วยวิธีแบบนั้นไม่ได้

หรือไม่เหมาะสมอย่างไร	เป็นต้น)

แนวท�งก�รเล่�นิท�นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
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เด็กอ�ยุ 2-3 ปี  เด็กอ�ยุ 4-5 ปี

•	 หลังจากที่คุณครูทำากิจกรรมนี้แล้ว	

ครูควรเน้นถึงความสำาคัญของการ	

มนีำา้ใจ	ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่วา่เปน็สิง่ทีด่	ีเดก็ๆ	

ควรทำา	 และการมีนำ้าใจสามารถทำาได้

หลายวิธี	 เช่น	 แบ่งขนมให้เพื่อนทาน	

แบ่งสีหรือยางลบให้เพื่อนใช้	เป็นต้น

•	 ครูควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักการกล่าว		

“ขอบคณุ”	เมือ่เดก็ไดร้บัการชว่ยเหลอื

หรือได้รับสิ่งของจากผู้อื่น	 นอกจากนี้	

ครูควรที่จะกล่าวชื่นชมเด็กเมื่อเด็ก

แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีนำ้าใจ
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นิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู”
	 ราชสีห์ตัวหนึ่ง	รู้สึกง่วงจึงล้มตัวลงนอนพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้	
ในขณะที่กำาลังเคลิ้มหลับนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้น	 มันคำารามด้วย	
ความโกรธเพราะหนูตัวหนึ่งขึ้นไปวิ่งเล่นบนหลัง	 ราชสีห์จึงยกอุ้งเท้า	
ขึ้นตะปบไว้ได้และจะฆ่ามันเสีย	 เจ้าหนูสัตว์ตัวน้อยๆ	 พูดขอร้อง	
ราชสหีว์า่	“ทา่นราชสหีโ์ปรดอยา่ฆา่ขา้พเจา้เลย	สตัวท์ีส่งูศกัดิด์งัทา่น
ไม่เหมาะที่จะมาฆ่าสัตว์ตำ่าต้อยเช่นข้าพเจ้า”	 ราชสีห์ได้ฟังดังนั้น
จึงปล่อยหนูไป	ต่อมาไม่นานนัก	ราชสีห์ออกล่าเหยื่อ	 ไปติดบ่วงของ
นายพรานจึงร้องด้วยเสียงอันดัง	 เมื่อหนูได้ยินจึงได้มาช่วยเหลือ		
หนูกล่าวว่า	 “อย่ากลัวไปเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนของท่าน”	 ว่าแล้ว
ก็เข้าแทะบ่วงจนขาด	ราชสีห์ได้เป็นอิสระ
	 นิท�นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่�	 ไม่มีใครในโลกที่จะยิ่งใหญ่และ
สำาคัญมากจนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ด้อยกว่าและไม่มี

ความสำาคัญ	และ	“การทำาดีต่อกันจึงเป็นสิ่งที่ควรทำาให้เป็นนิสัย”
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  แผนกิจกรรมที่ 5 
   หนูน้อย นิสัยดี
 

  วัตถุประสงค์
	 1.	 สามารถแยกแยะ	และตัดสินได้ว่าการกระทำาอะไรถูก	อะไรผิด
	 2.	 สอนให้เด็กรู้ถึงผลลัพธ์ของการกระทำาถูก/ผิด
 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 ภาพตัวอย่าง/นิทาน	แสดงถึงพฤติกรรมดีและไม่ดี	
 ขั้นตอนก�รดำ�เนินกิจกรรม
	 คุณครูให้เด็กดูภาพตัวอย่าง	 หรือเล่านิทาน	 จากพฤติกรรมดี/ไม่ดี		
ทีละเรื่อง	และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ครูเล่านั้น	ยกตัวอย่างเช่น	มีตัวละครอะไร	
ในเรื่องที่คุณครูเล่าบ้าง	 ตัวละครตัวไหนทำาพฤติกรรมอะไร	 พฤติกรรมนั้นเป็น	
การกระทำาที่ถูกหรือผิด	เพราะอะไรเด็กๆ	ถึงคิดเช่นนั้น
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นิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงเเกะ (โกหก)
	 วันหนึ่งเด็กเลี้ยงเเกะคิดหาเรื่องสนุกๆ	 เล่น	 จึงเเกล้งร้องตะโกน		

ขึ้นมาว่า	“ช่วยด้วย!	หมาป่ามากินลูกเเกะเเล้ว	ช่วยด้วยจ้า	 !”	พวกชาวบ้าน

จึงพากันวิ่งมาช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่างๆ	เเต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัว	

	 “มันวิ่งไปทางโน้นเเล้วล่ะ”	 เด็กเลี้ยงเเกะโกหกโป้ปดเเล้วก็เเอบ

หัวเราะชอบใจภายหลัง

	 ต่อจากนั้นเด็กเลี้ยงเเกะก็เเกล้งหลอกให้ชาวบ้านวิ่งหน้าตื่นเช่นเดิม

ได้อีก	 2-3	 คร้ัง	 จนกระท่ังวันหน่ึงมีหมาป่ามาไล่กินเเกะจริงๆ	 คราวน้ี	

เด็กเล้ียงเเกะ	 ตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอเเหบ	 คอเเห้ง	 พวกชาวบ้าน	

ก็ไม่มาเพราะคิดว่าเด็กหลอก	

 นิท�นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่� “คนชอบโกหกไม่มีใครเชื่อถือ”

นิทานเรื่อง สุนัขจรจัด (ขโมย)
	 สุนัขเฝ้าบ้านเศรษฐีเอ่ยชวนเพื่อนที่เป็นสุนัขจรจัดว่า

	 “คํ่านี้ที่บ้านเจ้านายข้ามีงานเลี้ยง ข้าขอเชิญเจ้าไปร่วมงานด้วยนะ 

รับรองว่ามีอาหารดีๆ กินมากมายทั้งคืนเชียวล่ะ”

	 สุนัขจรจัดรับคำาเชิญเเล้วก็รีบไปที่บ้านเศรษฐีตั้งเเต่หัวคำ่า	 เเทนที่

สุนัขจรจัดจะเข้าทางหน้าบ้าน	 มันกลับตรงไปที่ครัว	 หลังบ้าน	 ขโมยกินอาหาร			

พ่อครัวจึงจับตัวสุนัขจรจัดเหวี่ยงออกไปทางหน้าต่างทันที	 มันวิ่งพลาง	

ร้องโอดโอย	กลับไปโดยไม่ได้กินอาหารเลย

	 	 นิท�นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่�	การขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ตัวอย่าง
นิทาน
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กบกับหนู (มีนำ้าใจ)
	 หนเูเกต่วัหนึง่เดนิทางเเรมรอนมาจนถงึลำาธารทีช่ายปา่	หนตูอ้งการจะ

ขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้ม	จงึเขา้ไปหาเจา้กบตวันอ้ยทีร่มิลำาธาร	เเลว้เอย่ขอใหก้บชว่ย

พาข้ามลำาธาร	กบน้อยมองหนูเเล้วปฏิเสธอย่างสุภาพว่า	“โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ 

กับท่าน เเล้วจะพาท่านข้ามไปได้ อย่างไรกันล่ะจ๊ะ”	

	 แต่หนูต้องการกลับไปหาลูกที่ฝั่งตรงข้าม	 กบเห็นใจยอมให้หนูเอา	

เท้าผูกกับเท้าของตนเเล้วก็พาว่ายข้ามลำาธาร	 หนูหมดเเรงกบก็ค่อยๆ	 ว่ายนำ้า

พาหนไูป	เมือ่ถงึฝัง่ตรงขา้ม	หนขูอบคณุและประกาศความดขีองกบใหส้ตัวอ์ืน่ๆ		

ได้ทราบด้วย	

เรื่องน่ารู้
พัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยา เริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็ก

อายุ 1-2 ขวบ โดยมีผู้ใหญ่เป็นตัวแบบของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี 
ซึ่งเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้น เพราะเด็กต้องการความรัก 

ความสนใจและการยอมรับจากผู้ใหญ่ เด็กจำานวนมาก
มีพฤติกรรมที่ผิด เพราะเข้าใจว่านั่นเป็นพฤติกรรม

ที่ผู้ใหญ่ยอมรับหรือชอบ เพราะเห็นว่า 
ผู้ใหญ่ทำาหรือไม่ห้ามเขาทำานั่นเอง
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แผนกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวด้านเก่ง 
 

  แผนกิจกรรมที่ 1 
     อะไรเอ่ย
 

 วัตถุประสงค์   

	 		 •	 เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ของของเด็ก	

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 		 •	 โปสเตอร์	 รูปคน	 (เช่น	 ผู้ชาย	 ผู้หญิง)	 สัตว์	 (แมว	 สุนัข	 งู)		

ผลไม้	 (ทุเรียน	 เงาะ)	 สิ่งของ	 หรือรูปการ์ตูน	 ที่เด็กชอบและ

คุ้นเคย

	 		 •	 กระดาษเปลา่ชิน้เลก็ๆ	ปดิโปสเตอร	์เพือ่เฉลยใหเ้ดก็ดทูลีะแผน่

	 		 •	 เทปใส

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 1.	 ครูนำาโปสเตอร์รูปที่เด็กสนใจมาปิดด้วยกระดาษเปล่าชิ้นเล็กๆ		

รูปละ	5-8	ชิ้นโดยใช้เทปใสเพื่อไม่ให้โปสเตอร์ฉีกขาด	

	 2.	 ครูอาจจะนำาโปสเตอร์ที่มีกระดาษปิดมาติดในห้องเรียนไว้ก่อน	

เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก		

	 3.	 ครบูอกเดก็วา่	ตอ่ไปนีเ้ราจะเลน่เกม	“อะไรเอย่”	ใหเ้ดก็ๆ	นัง่นิง่ๆ	

ครูจะให้เด็กทายว่ารูปโปสเตอร์นี้คืออะไร	 ครูจะเปิดรูปทีละแผ่น	 และ	

ใหเ้ดก็ทาย	จนกวา่จะทายถกู		หากไมถ่กูครอูาจบอกคำาใบใ้หเ้ดก็ทายไดง้า่ยขึน้

	 	นอกจากภาพ	 ครูอาจหาของจริง	 หรือเล่านิทาน	 หรือเรื่องเล่า		

เพื่อกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก	เช่น	ไข่ไก่	มีอะไรอยู่ข้างใน	เรื่องเล่าลูกไก่

โตมาได้อย่างไร	วัวคลอดลูกได้อย่างไร	เป็นต้น



คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย
สำาหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก40

  แผนกิจกรรมที่ 2 
    เสียงใครเอ่ย? 
  

 วัตถุประสงค์

	 1.		เพื่อให้เด็กตั้งใจและสนใจทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครู	

	 2.	 เพื่อให้เด็กกระตือรือร้น	โต้ตอบ		และทำากิจกรรมจนสำาเร็จ

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

 -

เด็กอ�ยุ 2-3 ปี  เด็กอ�ยุ 3-5 ปี

1.	ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	5	คน 1.	ครแูบง่เดก็เปน็กลุม่	กลุม่ละ	5	คน

2.	 ครูบอกชื่อสัตว์	 1	 ชนิด	 ต่อเด็ก		

1	กลุ่ม	เช่น	นก	สุนัข	โดยทุกกลุ่มจะ

ได้ชื่อสัตว์ต่างชนิดกัน

2.	 ครูบอกชื่อสัตว์	 1	 ชนิด	 ต่อเด็ก		

1	 กลุ่ม	 โดยทุกกลุ่มจะได้ชื่อสัตว์	

ต่างชนิดกัน

3.	ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด

ทา่ทางและเสยีงรอ้งของสตัวช์นดินัน้	

โดยไม่ให้เพื่อนกลุ่มอื่นรู้

3.	 ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกัน	

คิดท่าทางและเสียงร้องของสัตว์	

ชนิดนั้น	โดยไม่ให้เพื่อนกลุ่มอื่นรู้

4.	 หลังจากนั้นครูให้เด็กแต่ละกลุ่ม

ผลัดกันออกมาหน้าชั้น	 เพื่อแสดง

ท่าทาง	 และส่งเสียงสัตว์ให้เพื่อนๆ

กลุ่มอื่นทาย

4.	 หลังจากนั้นครูให้เด็กแต่ละกลุ่ม

ผลัดกันออกมาหน้าชั้น	 เพื่อแสดง

ท่าทาง	 และส่งเสียงสัตว์ให้เพื่อนๆ

กลุ่มอื่นทาย

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม
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เด็กอ�ยุ 2-3 ปี  เด็กอ�ยุ 3-5 ปี

5.เมื่อมีเด็กทายชื่อสัตว์	 ครูย้อนถาม

เดก็กลุม่ทีแ่สดงวา่ทีเ่พือ่นตอบมาถกู

ต้องหรือไม่	 หากตอบถูกให้เด็กช่วย

กันปรบมือ	 แต่ถ้าตอบผิด	 ให้กลุ่มที่

ออกมาหน้าชั้น	แสดงท่าทาง	พร้อม

ส่งเสียงสัตว์ให้เพื่อนดูอีกครั้ง

5.เมื่อมีเด็กทายชื่อสัตว์	ครูย้อนถาม

เดก็กลุม่ทีแ่สดงวา่ทีเ่พือ่นตอบมาถกู

ต้องหรือไม่	 หากตอบถูกให้เด็กช่วย

กันปรบมือ	แต่ถ้าตอบผิด	 ให้กลุ่มที่

ออกมาหน้าชั้น	แสดงท่าทาง	พร้อม

ส่งเสียงสัตว์ให้เพื่อนดูอีกครั้ง

6.ให้เด็กๆทายจนกว่าจะถูก	 ถ้าหาก

เด็กไม่สามารถทายได้	 ครูจึงค่อย

เฉลยคำาตอบที่ถูกต้องให้กับเด็ก

6.ให้เด็กๆทายจนกว่าจะถูก	ถ้าหาก

เด็กไม่สามารถทายได้	 ครูจึงค่อย

เฉลยคำาตอบที่ถูกต้องให้กับเด็ก

7.เมื่อเด็กๆตอบถูก	 หรือครูเฉลย	

คำาตอบที่ถูกต้องแล้ว	 ให้ครูถาม

คำาถามที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น	เช่น	

(ชื่อสัตว์….)	มีกี่เท้า

(ชื่อสัตว์….)	กินอะไรเป็นอาหาร

ใหค้รกูระตุน้ถาม	เพือ่ใหเ้ดก็ทกุคนมี

ส่วนร่วมในการทำากิจกรรม
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  แผนกิจกรรมที่ 3 
   กรอกนำ้าใส่ขวด  

 

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะทำากิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้

	 2.	 เพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้กฎกติกา		การยอมรับคำาอธิบายเมื่อ

ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 ขวดนำ้า

	 •	 แก้วนำ้า

	 •	 นำ้าใส่สีผสมอาหารเป็นสีต่างๆ

	 •	 กะละมังใส่นำ้า

	 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 1.	 ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	5	คน

	 2.	 ครูสาธิตวิธีการเล่น	 โดยใช้แก้วตักนำ้ากรอกใส่ขวดพร้อมทั้งชี้แจง

กติกาในการเล่นให้ชัดเจนว่า	“วันนี้เราจะมาเล่นเกมกรอกนำ้าใส่ขวดกันนะคะ	

โดยทีมที่กรอกนำ้าได้มากที่สุดจะได้รับรางวัล”

	 3.	 จากนั้นให้เด็กแต่ละกลุ่มยืนเข้าแถวเป็นกลุ่มๆ	 แล้วใช้แก้วตักนำ้า

กรอกใส่ขวด	 โดยให้เวลาคนละ	 20	 วินาที	 โดยเด็กที่กรอกนำ้าเสร็จแล้วให้ไป

ต่อท้ายแถวเพื่อรอกรอกนำ้าจนกว่าจะหมดเวลา	 5	 นาที	 ที่สำาคัญคือ	 เด็กทุก

คนต้องได้กรอกนำ้า

	 4.	 ให้เด็กแต่ละกลุ่มนำาขวดที่ใส่นำ้าแล้วมาวางเรียงหน้าชั้น

	 5.	 ครูเปรียบเทียบปริมาณนำ้าที่ต่างกัน	 แล้วบอกผลว่ากลุ่มไหนที่

กรอกนำ้าได้ปริมาณมากสุดและกลุ่มที่ได้ปริมาณนำ้ารองลงมาจนถึงระดับน้อย

ที่สุด
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	 6.	 ครูมอบดาว	 (หรือรางวัลอื่นๆ	 ตามความเหมาะสม)	 ให้กับกลุ่มที	่

กรอกนำา้ไดม้ากทีส่ดุ	3	อนัดบั	โดยรางวลัทีใ่หจ้ะตอ้งแตกตา่งกนัในแตล่ะอนัดบั

	 7.	 ครูอธิบายให้เด็กทุกคนฟังว่า	“เวล�ที่เร�เล่นเกมเป็นธรรมด�ที่มี

คนแพ้ คนชนะ”

	 		 7.1	 สำาหรับกลุ่มที่ได้รับรางวัลครูพูดว่า	 “ครูขอชื่นชมทุกคนที่ได้

รางวัล	การที่หนูกรอกนำ้าได้มาก	เป็นเพราะทุกคนในกลุ่มช่วยกัน	แต่อย่าไปล้อ

หรือพูดอวดเพื่อนที่ไม่ได้รางวัล	เพราะจะทำาให้เพื่อนเสียใจ”

	 		 7.2	สว่นกลุม่ทีไ่มไ่ดร้บัรางวลัครพูดูวา่	“แมว้า่ครัง้นีห้นจูะไมไ่ดร้บั

รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ	 คราวหน้าถ้าหนูพยายามและช่วยกันหนูก็มีโอกาส	

ที่จะได้รับรางวัลเหมือนเพื่อนๆ	 และก็ไม่ควรไปแย่งของเพื่อนเพราะจะทำาให้

เพื่อนเสียใจ”
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  แผนกิจกรรมที่ 4
   ใครทำานมหก?  
 

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้เด็กกล้าบอกเรื่องที่ตนเองทำาผิดพลาด

	 2.	 เพื่อให้เด็กบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้

	 3.	 เพื่อให้เด็กกล้าพูด	กล้าคุย	ตอบกลับผู้อื่น

 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	นิทาน	เรื่อง	ใครทำานมหก?
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เด็กอ�ยุ 2-3 ปี  เด็กอ�ยุ 4-5 ปี

1.คุณครูเล่านิทานเรื่อง	ใครทำานมหก?	
ให้เด็กๆ	ฟัง

1.	 คุณครูเล่านิทานเรื่อง	 ใครทำานมหก?	
ให้เด็กๆ	ฟัง

2.เมื่อเล่านิทานจบ	คุณครูถามเด็กๆ	ว่า	
“ถ้าเด็กๆ	 ทำานมหก	 จะบอกคุณครู	
ไหมคะ”	(คุณครูพยายามกระตุ้นให้เด็ก
ตอบคำาถาม)

2.	 เมื่อเล่านิทานจบ	คุณครูถามเด็กๆ	ว่า	
“ถ้าเด็กๆ	เป็นหนูแก้วที่ทำานมหก	หนูจะ
บอกคุณครูไหมคะ”	 (คุณครูพยายาม
กระตุ้นให้เด็กตอบคำาถาม)

3.คุณครูพูดสรุปกิจกรรมว่า	“เด็กดีต้อง
กล้ายอมรับผิด”

3.	คุณครูพูดคุยกับเด็กในประเด็นคำาถาม
ดังต่อไปนี้
			“ถ้าหนูทำาจานแตก	หนูจะทำาอย่างไร”
•	 ถ้าเด็กตอบคำาถามในลักษณะที่ปิดบัง
ความผดิ	ใหค้รพูดูอธบิายถงึความเสยีหาย
ที่เกิดจากการปิดบังนั้น	เช่น	“ถ้าหนูแอบ
เอาจานที่แตกไปทิ้ง	 หนูอาจจะโดนจาน
บาด	 และเศษจานที่หลงเหลืออยู่อาจจะ
บาดเท้าของหนูและคนอื่นได้”
•	 ถ้าเด็กยอมรับผิดให้คุณครูชื่นชมและ
บอกว่า	“เด็กดีต้องกล้�ยอมรับผิด และ
คว�มผิดส�ม�รถแก้ไขให้ดีขึ้นได้”

4.หลังจากนั้นคุณครูพูดคุยกับเด็กใน	
ประเด็นการกล้าที่จะบอกในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ	 เช่น	 อยากช่วยครูแจกนม	
ขออนุญาตเข้าห้องนำ้า	 ยกมือตอบคำาถาม	
เป็นต้น	 คุณครูบอกกับเด็กว่าเป็นสิ่งที่	
ควรทำา	และน่าชื่นชม

	 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม	



  นิทาน เรื่อง ใครทำานมหก?
	 หนูแก้วมาโรงเรียนแต่เช้ามีเพื่อนมากมาย	พอตอนสายคุณครูแจกนม

คนละ	1	แก้วให้เด็กทุกคนดื่ม	เด็กทุกคนดื่มนมกันอร่อย	

	 ทันใดนั้นหนูแก้วได้ยินเสียงเพื่อนเรียก“หนูแก้วมาเล่นด้วยกันเร็ว” 

หนูแก้วจึงรีบวิ่งไปหาเพื่อนโดยไม่ทันได้ระวังว่ามีแก้วนมตั้งอยู่ตรงหน้า		เพล้ง! 

เสียงแก้วนมตกแตก	นมหกทั่วพื้น	หนูแก้วรู้สึกตกใจ	กลัวเพื่อนและครูเห็น

	 หนูแก้วจึงรีบวิ่งออกไปหลบที่มุมหลังห้อง

	 ในขณะที่หนูแก้วหลบอยู่	 ได้ยินเสียงร้อง	 “โอ้ย!”	 และพบว่าต้อยติ่ง

ลื่นหกล้มอยู่ที่พื้น	 ไม่นานนักคุณครูก็เดินเข้ามาในห้อง	 และช่วยพยุงต้อยติ่งให้	

ลุกขึ้น	แล้วถามว่า“เกิดอะไรขึ้นคะ”	

	 ต้อยติ่งบอกว่�	“ใครไม่รู้ทํานมหกไว้ หนูเลยลื่นล้ม”	

	 คุณครูถ�มเด็กทุกคนว่�	 “ใครทํานมหกคะ” เงียบกริบ	 ไม่มีใครตอบ

คำาถามคุณครู	ทันใดนั้นเอง	คุณครูสังเกตเห็นหนูแก้วหลบอยู่หลังห้อง	

	 ครูจึงเดินเข้�ไปห�และถ�มหนูแก้วว่�

  “หนูแก้วรู้ไหมว่าใครทํานมหกคะ”	หนูแก้วไม่กล้าตอบแล้วร้องไห้โฮออกมา	

	 คุณครูจึงถ�มอีกคร้ังว่� “หนูแก้วทํานมหกใช่ไหมคะ” หนูแก้วพยักหน้ารับ	

	 ครจูงึพดูว�่ “ไมเ่ปน็ไรคะ่ ดแีลว้ทีห่นกูลา้ยอมรบัผดิ ทกุคนทาํผดิกนัได ้

แต่ถ้าหนูแก้วรีบบอกคุณครูตั้งแต่แรก ต้อยติ่งก็จะไม่ลื่นล้มและเจ็บตัว”

	 ครูถ�มต่อว่�	“หนูแก้วสงสารต้อยติ่งไหมคะ” 

 หนแูกว้ตอบว่�	“สงสารคะ่ หนขูอโทษ คราวหนา้ถา้หนทูาํผดิหนจูะรบี

บอกครูค่ะ”

	 คุณครูกอดและชมเชยหนูแก้วแล้วพูดว่า “ดีมากคะ เด็กดีต้องกล้ายอม

รับผิด”

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย
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  แผนกิจกรรมที่ 1
     เราทำาได ้

 

 วัตถุประสงค์

	 •		 เพื่อให้เด็กเกิดความพึงพอใจในผลงานของตัวเอง	

	 	อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 กระดาษ	A4

	 •	 สีนำ้า	(สำาหรับเด็กอายุ	2-3	ปี)

	 •	 กระดาษสีต่างๆ	(สำาหรับเด็กอายุ	4-5	ปี)

	 •	 กาว	(สำาหรับเด็กอายุ	4-5	ปี)

	 •	 ดินสอสี

แผนกิจกรรมด้านสุข
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เด็กอ�ยุ 2-3 ปี  เด็กอ�ยุ 4-5 ปี

1.	 คุณครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	
5-7	คน	นั่งล้อมวงเป็นวงกลม

1.	 คุณครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	
5-7	คน	นั่งล้อมวงเป็นวงกลม

2.	คุณครูแจกกระดาษ	A4	ให้เด็กๆ
คนละ	 1	 แผ่น	 พร้อมทั้งวางสีนำ้าไว้
ตรงกลางวง

2.	คุณครูแจกกระดาษ	A4	ให้เด็กๆ
คนละ	1	แผ่น	พร้อมทั้งวางกระดาษ
สีต่างๆ	และกาว	ไว้ตรงกลางวง

3.	 คุณครูบอกเด็กว่า	 “วันนี้เราจะ
มาทำางานศิลปะกัน	ให้เด็กๆ	เอานิ้ว
ของตัวเองจุ่มลงในถาดสีแล้วนำามา
วาดเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้	 คุณครูจะ
ใหเ้วลาเดก็ๆทกุคน	10	นาท	ีนะคะ”

3.	คณุครบูอกเดก็วา่	“วนันีเ้ราจะมา
ทำางานศลิปะกนั		คณุครจูะใหว้าดรปู
สตัวอ์ะไรกไ็ด	้1	อยา่ง	ลงในกระดาษ	
และใหเ้ดก็ๆ	ฉกีกระดาษสมีาแปะลง
ในภาพที่เด็กๆ	วาด		นะคะ”

4.	 หลังจากที่เด็กวาดเสร็จ	 คุณครู
บอกเด็กให้นำาผลงานที่ทำาเสร็จแล้ว	
มาให้เพื่อนดูหน้าชั้น	 โดยที่ให้เด็ก
บอกเพื่ อนเกี่ ยวกับสิ่ งที่ วาดว่ า		
“วาดรูปอะไร”

4.	 หลังจากที่เด็กวาดเสร็จ	 คุณครู
บอกเด็กให้นำาผลงานที่ทำาเสร็จแล้ว
มาให้เพื่อนดูหน้าชั้น	 โดยที่ให้เด็ก
บอกเพื่ อนเกี่ ยวกับสิ่ งที่ วาดว่ า		
“วาดรูปอะไร”

5.	 คุณครูให้เพื่อนๆ	 ในห้องปรบมือ	
ชมเชย	 และครูให้เด็กนำาผลงานของ
ตัวเองไปติดบริเวณที่ครูกำาหนดให้

5.	 คุณครูให้เพื่อนๆ	 ในห้องปรบมือ	
ชมเชย	และครูให้เด็กนำาผลงานของ
ตัวเองไปติดบริเวณที่ครูกำาหนดให้

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม



  แผนกิจกรรมที่ 2
     ฉันคือปูลม
 

 วัตถุประสงค์

	 •		เพื่อให้เด็กเกิดความพึงพอใจในตัวเอง	

	 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •		นิทานอีคิวเรื่อง	“ฉันคือปูลม”	(จัดทำาโดยกองสุขศึกษา	

	 		 กระทรวงสาธารณสุข	สามารถ	download	ได้จาก	youtube	

	 		 http://www.youtube.com/watch?v=_U0j6h4_IZM) 

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม

	 1.	ครูเกริ่นนำาเข้าสู่กิจกรรมด้วยการถามเด็กว่า	 “เด็กๆ	 เคยเห็น	

ปูไหมคะ”	 “ปูมีรูปร่างยังไง”	 หลังจากถามเด็กแล้วครูให้เด็กดูรูปปูหรือครู	

วาดรูปปูให้เด็กดู

	 2.	ครูบอกเด็กว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังเรื่อง	“ฉันคือปูลม”	

	 3.	หลังจากเด็กดูนิทานจบ	ครูถามเด็กๆ	ว่า	“เด็กๆ	บอกครูได้ไหมคะว่า	

เป็นปูลมดียังไง”	 และ	 “ถ้าเป็นน้อง..(ชื่อเด็ก)..บอกได้ไหมว่า...(ชื่อเด็ก)...	

เก่งยังไงบ้าง”	ครูอาจยกตัวอย่าง	เช่น	ช่วยแม่เก็บของได้	ร้องเพลงได้	

ระบายสีสวย	วาดรูปเก่ง	เป็นต้น

	 4.	 ครูสรุปสาระสำาคัญท่ีได้จากนิทานว่า	“ทุกคนมีส่ิงดีในตัวเอง ดังน้ัน

ให้เร�พอใจในส่ิงท่ีตัวเองมี”	และเด็กทุกคนปรบมือให้ตัวเอง

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย
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  แผนกิจกรรมที่ 3
    กอดนี้ดีที่สุด 

 

 วัตถุประสงค์

	 •	 เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีการ
		 		 แสดงออกความรักที่เหมาะสม
	 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน
	 -
 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม
	 1.	 คุณครูให้เด็กจับคู่กัน	 คุณครู
ร้องเพลง	“กอดกัน”	 โดยใช้ทำานองของเพลง	
“สวัสดี”	พร้อมทำาท่าทางประกอบเพลงให้เด็กดู
	 2.	 หลังจากที่ทำาท่าทางประกอบแล้ว	 ครูสาธิตท่ากอดแบบต่างๆ	
ได้แก่	กอดแน่นๆ	กอดกระดุ๊กกระดิก	และกอดโยกเยก
	 3.	 ครูบอกให้เด็กสลับคู่กัน		และเปลี่ยนคำาสั่งการกอดไปเรื่อยๆ
	 4.	 หลังจากนั้นคุณครูให้เด็กทุกคนมานั่งรวมกัน	 เพื่อสรุปกิจกรรม	
ดังนี้	
	 		 4.1	 คณุครพูดูวา่	“การกอดเปน็การแสดงความรกักบัผูอ้ืน่	เดก็ๆ
อยากกอดใครบ้างคะ	(คุณครูให้เด็กทุกคนมีโอกาสตอบ)
	 		 4.2	 วันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆกลับไปกอดคนที่หนูรัก	 (คุณครู
อาจทำาจดหมายเพื่อสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการทำากิจกรรม		
“กอดนี้ดีที่สุด”	 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรักต่อเด็ก
ด้วยการกอด
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เพลง กอดกัน
สวัสดี สวัสดี   วันนี้เรามาพบกัน
เธอ กับฉัน       พบกัน กอดหนึ่งที

ตัวอย่าง จดหมายถึงผู้ปกครอง
 สวัสดีคะ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง น้อง...............

 วันนี้คุณครูกับน้องได้ร่วมกันทำากิจกรรม 
“กอดนีด้ทีีส่ดุ” เพือ่ใหน้อ้งเรยีนรูว้ธิกีารแสดงออกความรกั
ทีเ่หมาะสมและสามารถเผือ่แผค่วามรกัใหค้นอืน่ โดยไดม้อบหมาย

ใหน้อ้งกลบัไปกอดคนทีบ่า้น “คณุพอ่คณุแมอ่ยา่ลมืกอด
น้องแน่นๆ ด้วยนะคะ”
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  แผนกิจกรรมที่ 4
    รถเมล์มาแล้ว 
 

 วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน	ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกาย
และจิตใจ
	 2.	 เพื่อพัฒนาภาษา	ฝึกฟังคำาสั่ง	ข้อตกลงและปฏิบัติตามได้
	 3.	 เพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม	 การปรับตัวและความร่วมมือกัน	
ในกลุ่ม
	 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 กล่องกระดาษที่บรรจุของเล่น

	 •	 สิ่งของที่ใช้สำาหรับเป็นเครื่องกีดขวาง
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อย่าลืมให้เด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้
เรียบร้อยนะคะ ฝึกความมีวินัยและรู้จัก

ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะ

 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม
	 1.	 ครูจัดเตรียมสถานที่	จัดเตรียมสิ่งของ	เพื่อจะนำามาวางเป็นถนน
และมีสิ่งกีดขวางต่างๆ
	 2.	 ครูนำาอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาให้เด็กดู	 แล้วถามเด็กว่า	 “เด็กๆ		
ลองดูซิคะ	 วันนี้ครูมีอะไรมาให้เล่น	 ในกล่องนี้มีอะไรบ้างเอ่ย	 (ครูให้เด็ก	
ช่วยตอบ	และครูบอกว่าของเล่นชิ้นนี้คืออะไร)
	 3.	 ครูชวนเด็กเล่นเป็นคนขับรถเมล์พาของเล่นไปเที่ยวโดยจัดห้อง
เป็นถนนจำาลอง	มีสิ่งของเป็นเครื่องกีดขวางทาง	
	 4.	 ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ	ละ	4-5	คนเกาะเอวกัน	แต่ละกลุ่มเป็นรถ
หนึ่งคัน	และลากกล่องที่ใส่ของเล่นไปตามเส้นทางที่กำาหนดไว้	โดยมีกติกาคือ	
อย่าให้ของเล่นหล่นออกจากกล่อง	และระวังอย่าชนสิ่งกีดขวางที่วางไว้
	 5.	 เมื่อเด็กทำาได้แล้ว	 ให้เด็กจัดวางสิ่งกีดขวางใหม่ด้วยตนเอง		
แลว้ใหเ้ดก็ผลกัหรอืลากกลอ่งอกี	โดยสามารถปรบัเปลีย่นกฎกตกิาเพิม่เตมิได	้
เช่น		การวางสิ่งของกีดขวางมากขึ้น	เป็นต้น



  แผนกิจกรรมที่ 5
     คลำาจับคู ่
 
 วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม	อารมณ์	ชื่นชมตนเองและผู้อื่น
	 2.	 เพือ่ใหเ้กดิความสนกุสนานรา่เรงิ	และสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่
	 อุปกรณ์/สื่อก�รสอน

	 •	 สิ่งของ	เช่น	ลูกบอล	รถเด็กเล่น	ตุ๊กตา	ช้อน	เป็นต้น

	 •	 ถุงผ้าทึบ	หรือกล่องที่เจาะเป็นช่องให้ใส่มือลงไปหยิบของได้
 ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม
	 1.	 ครูเตรียมถุงผ้าทึบ	 หรือกล่องที่เจาะเป็นช่องให้ใส่มือลงไปหยิบ
ของได้เพื่อนำามาใส่ของที่ต้องการจะให้เด็กทาย
	 2.	 เลือกสิ่งของ	 1	 ชิ้นแบบเดียวกับที่มีอยู่ในถุง	 วางบนโต๊ะ	 เช่น		
รถ	ลูกบอล
	 3.	 จากนัน้ใหเ้ดก็ลว้ง	คลำาของในถงุ	โดยไมใ่หเ้หน็สิง่ของ	โดยใหเ้ดก็
ต่อแถวหยิบของเพื่อช่วยให้เด็กรู้จักรอคอย
	 4.	 ครใูหเ้ดก็หยบิของทีอ่ยูใ่นถงุ	โดยมคีำาสัง่วา่	“ครจูะใหห้นหูยบิของ
ที่เหมือนกับสิ่งที่หนูเห็นบนโต๊ะนี้มาให้ครูนะคะ”	
	 5.	 ชมเชยเด็กเมื่อเด็กหยิบสิ่งของที่ถูกต้อง	 และให้เพื่อนปรบมือให้	
ถ้าเด็กหยิบผิดครูให้โอกาสเด็กเล่นใหม่	จนกระท่ังเด็กสามารถเลือกของได้ถูกต้อง
	 6.	 เสร็จกิจกรรม	ล้างมือ	ทำาความสะอาด	
 ก�รประยุกต์ใช้กิจกรรม
	 ครูอาจเปลี่ยนสิ่งของเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กสนใจ	 หรือครูต้องการ	
เพิม่ทกัษะใหแ้กเ่ดก็	เชน่	ตุก๊ตาสตัวช์นดิตา่งๆ	แตต่อ้งเปน็วสัดทุีไ่มเ่ปน็อนัตราย
ต่อเด็ก
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กจากการทำากิจกรรม
พัฒนาอีคิวเด็ก 3-5 ปี 
	

(ทางเลือกสำาหรับครูใช้ในการติดตามอีคิวเด็กเมื่อต้องการพัฒนาเด็กด้วยแผน

กิจกรรมต่าง	ๆ)

	 ชื่อ-สกุล..................................................................ชื่อเล่น...............	

อายุ...............ปี	ครูผู้ดูแลเด็ก...........................................................................

	 คำ�ชี้แจง ใส่เครื่องหมาย		 ใน		ที่เด็กสามารถทำาได้	หลังจาก

ได้มีการทำากิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แล้วอย่างน้อย	3	-	6	เดือน	

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็ก

ดี เก่ง สุข

รู้จักอ�รมณ์
	สามารถบอก	
					ความรู้สึกและ	
					แสดงออกทาง			
					อารมณ์ได้ถูกต้อง
					เมื่อถูกถาม
	เมื่อถูกขัดใจ	
					ไม่พอใจหรือเสียใจ	
					จะไม่แสดง	
					พฤติกรรมก้าวร้าว
					รุนแรงต่อตนเอง		
					ผู้อื่น

กระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้
	รว่มมอืและสนใจทำา
					กิจกรรม
	ตั้งใจฟังเมื่อคุณครู	
					สอน
	สามารถทำากิจกรรม
					จนเสร็จ

มีคว�มพึงพอใจ
	แสดงความรู้สึก	
					พอใจ/ดีใจท่ีผู้ใหญ่	
					ชมเชย
	เอาผลงานที่ทำาเสร็จ
					มาให้ผู้ใหญ่ดู
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คำ�แนะนำ� :	ขอ้มลูทีไ่ดส้ะทอ้นถงึพฤตกิรรมของเดก็ในแตล่ะองคป์ระกอบของ
อีคิว	ไม่ได้เป็นการตัดสินความผิดปกติของเด็กแต่อย่างใด

ดี เก่ง สุข

มีนำ�้ใจ
	แบ่งปันสิ่งของแก่
					ผู้อื่น
	เต็มใจช่วยเหลือ
					ผู้อื่น

ก�รปรับตัวต่อก�ร
เปล่ียนแปลง
		สามารถทำากจิกรรม
							ร่วมกับเด็กคนอ่ืนๆ	ได้
	เมื่อไม่สามารถได้
					ในสิ่งที่ต้องการ	
					สามารถเล่นหรือหา
					สิ่งอื่นทดแทนได้			
	ยอมรับคำาอธิบาย
					เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่
					ตนเองต้องการ	

อบอุ่นใจ
	รู้จักเผื่อแผ่ความ
					รักให้คนอ่ืน	เช่น			
					การกอดหรือปลอบ

ก�รรู้ว่�อะไรถูก/ผิด
	หยุดการกระทำาที่
						ไม่ดี	เม่ือผู้ใหญ่ห้าม
	บอกขอโทษหรือ
					แสดงท่าทียอม
					รับผิดเม่ือรู้ว่าทำาผิด
	ไหว้ขอบคุณเมื่อ
					ผู้อื่นให้ของ
	อดทนได้	รอคอย
					ได้	(เช่น	รู้จักต่อคิว	
					ไม่กรีดร้องเมื่อ
					โดนขัดใจ)

ก�รกล้�พูด กล้�บอก
	กล้าบอกเรื่องที่	
					ตนเองทำาผิดพลาด
	บอกความต้องการ		
					ของตนเองให้ผู้อื่นรู้
 กล้าพูด	กล้าคุย
					ทักทาย	ตอบกลับ
					ผู้อื่น

คว�มสนุกสน�นร่�เริง
	ร่วมเล่นสนุกสนาน	
					กับคนอื่นๆ	ได้
	แสดงอารมณ์ร่วม
					สนุกตามไปกับสิ่งที่
					เห็น	เช่น	ร้องเพลง	
					กระโดดโลดเต้น		
					หัวเราะเฮฮา
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เพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทาง
อารมณ์เด็กปฐมวัย

	 	 กิจกรรมบูรณาการ คือ	กิจกรรมที่ทำาร่วมกับกิจวัตรประจำาวัน

ของเด็ก		นอกเหนือจากการเรียนตามปกติ	หากทำาได้เป็นประจำา	จะกลายเป็น

ลักษณะนิสัยที่ดีด้านอีคิวของเด็ก		

										การเสริมสร้างอีคิวเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการอาจทำาได้โดย

	 	 •	 การฝึกทักษะทางสังคม		การทักทายผู้อื่น	การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	

	 	 •		 การกำาหนดเปน็กฎระเบยีบของหอ้งเรยีนหรอืศนูย์	เชน่	การเขา้แถว	

	 	 		 การตรงต่อเวลา	 การเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้ว	 ห้ามรังแกกัน

หรือทำาเพื่อนเจ็บ	ห้ามหยิบของคนอื่น	หากจะหยิบของของคนอื่น

ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน

	 	 •		 การกำาหนดหน้าที่รับผิดชอบให้เด็ก	เช่น	เด็กต้องช่วยเหลือตัวเอง

ตามวัย	กินข้าวเอง	ล้างมือและแปรงฟันเอง	

	 	 •		 การเล่านิทานตัวอย่างที่ดี	และไม่ดี

	 	 •		 การอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือ	เช่น		จับคู่ดูแลกันและกัน	พี่ช่วยน้อง

	 	 •		 กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม	ศาสนา		เช่น	ทำาบุญ	ทำาทาน

	 	 •		 กิจกรรมโครงการพิเศษอื่นๆ	 เช่น	 การบริจาคของช่วยผู้ประสบ

อุทกภัย	การออมเงินของเด็ก

กิจกรรม
บูรณาการ
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ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการ
  1.  ความรักความอบอุ่น
	 เด็กหลายคนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม	่ ทำาให้เด็กไม่แน่ใจว่าพ่อแม่
รักหรือไม่	 ไม่มีความสุข	 ครูสามารถเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้เด็กทุกคน
ทุกวันตั้งแต่เช้าที่เด็กมาโรงเรียน	 โดยครูที่มารับเด็ก	 ให้เด็กสวัสดีผู้ปกครอง		
ผู้ปกครองกอดเด็ก	เด็กสวัสดีครูและครูกอดเด็ก	เด็กที่ได้รับความรักจะรู้จักรัก
คนอื่นและเห็นอกเห็นใจคนอื่น	 อันเป็นพื้นฐานสำาคัญของการมีอีคิวและจิตใจ
ที่ดีงาม
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  2. การฝึกความมีระเบียบวินัย
	 ความมรีะเบยีบวนิยั	จะชว่ยใหเ้ดก็รูจ้กัอดทน	รอได	้ควบคมุความรูส้กึ
ความต้องการของตัวเองได้		ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการควบคุมตนเองให้มีวินัย
ไม่ทำาสิ่งที่ผิดกฎระเบียบ	 และจากหลักฐานงานวิจัยพบว่าการอดได้รอได้		
ควบคุมตัวเองได้	 จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในอนาคต	 ตัวอย่างการฝึกความ	
มีระเบียบวินัย	เช่น
	  1. ก�รเข้�แถว	 เช่น	 เข้าแถวดื่มนำ้า	 รับขนม	 ครูสามารถช่วยให้
เด็กใหม่รู้จักเข้าแถวได้โดย
	 	 •	ครูร้องเพลงเพื่อชักชวนให้เด็กสนใจมาเข้าแถว	
	 	 •	เด็กบางคนไม่สนใจมาเข้าแถวหรือแซงคิว	 ครูอาจไม่ให้เด็กทำา

สิ่งที่ชอบหรือตัดสิทธิ์เพื่อเป็นการลงโทษ	 เช่น	 บอกว่าใคร	
ไม่เข้าแถวครูจะไม่ให้ไปเล่นที่สนามนะคะ

	 	 •	สำาหรับนักเรียนใหม่	 การฝึกเข้าแถวต้องใช้เวลาอย่างน้อย	
1-3	 เดือน	 ต่อไปเมื่อครูร้องเพลงนักเรียนจะมาเข้าแถวเอง		
ส่วนเด็กที่ยังไม่มาเข้าแถวตามที่ครูบอก	 ครูเข้าไปพูดชักจูงเด็ก	
ที่ไม่มาเข้าแถว	 เช่น	 หนูอยากเป็นเด็กดีไหม	 เด็กดีต้องมา	

เข้าแถวนะจ๊ะ

	 	 •	หลงัจากนัน้ครสูามารถพาเดก็ออกนอกโรงเรยีนโดยครคูวรเตรยีม
เด็กก่อนออกนอกสถานที่	 เช่น	บอกว่าเมื่อออกไปนอกโรงเรียน
ให้เด็กเดินเรียงกันชิดขอบในทางเท้าเพื่อความปลอดภัย
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	 2.  ก�รฟังนิท�น เด็กชอบฟังนิทาน	แต่เด็กๆ	มักจะพูดคุยกัน	ทำาให้
ครูเล่านิทานไม่ได้	ครูอาจบอกเด็กว่า	หากเด็กยังไม่นิ่ง	หนังสือนิทานของครูจะ
เปิดไม่ได้		เด็กอยากฟังนิทานก็จะนิ่งเงียบ	รอครูเล่านิทาน
	 3. ฝึกเป็นผู้นำ�และผู้ต�ม	การทำางานกลุ่มโดยมีผู้นำาหรือหัวหน้ากลุ่ม
และมีผู้ตาม	จะทำาให้เด็กที่เอาแต่ใจตนเอง	ได้คิดถึงคนอื่นบ้าง	และยอมอดทน	
รอคอยได้
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  3. การมีนำ้าใจ
	 เด็กวัยนี้บางคนยังไม่รู้จักแบ่งปัน	 หรือช่วยเหลือคนอื่น	 ครูควร	
จัดกิจกรรม	 เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่น	 เช่น	 เพื่อนช่วยเพื่อน		
เป็นการให้เด็กช่วยเหลือเพื่อน/น้องที่ทำาบางอย่างไม่ได้	 เช่น	 อ้วนมากก้มลง	
หยิบของเองไม่ได้	 กลัดกระดุมไม่เป็น	 ยังผูกเชือกรองเท้าไม่ได้	 เป็นต้น		
โดยมีขั้นตอน	ดังนี้
	 	 •		เลอืกเดก็ทีเ่คยอาสาชว่ยเหลอืเพือ่นมากอ่น	หรอืเดก็ทีช่ว่ยเหลอื

ตัวเองได้	จับคู่กับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ	ทำาสิ่งต่างๆ	เช่น	
ล้างมือ	แปรงฟัน	โดยต้องอยู่ในการดูแลของครู	

	 	 •		ครูกล่าว	 “ขอบคุณ”	 เด็กที่ช่วยเหลือคนอื่นและชมเชย
ให้เพื่อนๆ	 ในชั้นเรียนฟังว่าเป็นคนมีนำ้าใจ	 จะเป็นการจูงใจให้
เพื่อนๆ	แสดงนำ้าใจกับคนอื่นๆ

	
	 เด็กที่ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว	 ต้องถือเป็นหน้าที่ให้ช่วยเหลือตนเอง	
โดยไม่ต้องให้เพื่อนช่วย	 บางห้องเรียนที่เด็กมีความพร้อม	 ครูอาจจับคู่เด็ก
เพื่อให้ช่วยเหลือดูแลกันและกัน	 ในเรื่องทั่วๆ	 ไป	 เช่น	 การรับประทานอาหาร		
การเก็บของส่วนตัว		เป็นต้น
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 4. การเสริมสร้างสมาธิในเด็ก 
	 เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน	 โดยให้เด็กควบคุมตนเองด้วย

การนั่งสมาธิช่วงเวลาสั้นๆ	 เพื่อให้เด็กนิ่ง	 หากเด็กนิ่งครูก็จะสามารถควบคุม	

ชั้นเรียนได้ดีขึ้น	 ถ้าฝึกทำาสมาธิทุกวันจะช่วยให้เด็กเรียนรู้	 และฟังครูได้ดี		

การนั่งสมาธิในเด็กปฐมวัยมีขั้นตอน	ดังนี้

	 	 •	 ให้เด็กทุกคนนั่งขัดสมาธิกับพื้น	บอกเด็กว่า	“เราจะมานั่งสมาธิ

กัน”	ครูให้เด็ก	1	คนมาเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียน	

	 	 •	 ครูบอกให้เด็กทุกคนหลับตา	 ครูพูดช้าๆด้วยอารมณ์สงบว่า	

“หลับตา	1	หลับตา	2		หลับตา	3	…..	(ไม่เกิน	5)”

	 	 •	ครูดูว่าเด็กส่วนใหญ่ทำาตามที่บอกหรือไม่(เด็กในห้องเรียน

อาจมีอายุต่างกัน	 เด็กบางคนไม่สบาย	 ให้เด็กส่วนใหญ่ทำาตาม	

ก็พอแล้ว	 ครั้งต่อไปเด็กคนอื่นๆ	 ที่เหลือจะทำาตามได้เอง)		

เมือ่ทำาสมาธเิสรจ็แลว้ครใูหค้ำาชมเชย	“เดก็ๆนัง่สมาธเิกง่จงัเลย”

	 	 •	เมือ่เดก็เริม่ทำาไดด้ขีึน้	ครใูหเ้ดก็นัง่สมาธกิอ่นเริม่กจิกรรมการเรยีน

การสอน	โดยให้นั่งสมาธินาน	2-3	นาที	

	 	 •	เมื่อเด็กเลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้น	ครูควรให้เด็กนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง	

จะทำาให้เด็กนิ่งได้นานขึ้น	และเป็นผลดีต่อการเรียนต่อไป
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 5. การเสริมสร้างความสนใจใฝ่รู้
	 ความสนใจใฝ่รู้	 เป็นแรงจูงใจสำาคัญที่ทำาให้เด็กอยากเล่าเรียน	 หัวใจ

สำาคญัของการกระตุน้ความสนใจใฝรู่ข้องเดก็คอื	การตัง้คำาถามนา่คดิ	เพือ่ใหเ้ดก็

ได้ติดตามหาคำาตอบและค้นหาความรู้	 ครูอาจจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อ	

เสริมสร้างความสนใจใฝ่รู้ของเด็กโดย

	 1.  เล่�นิท�น 	 นิทานเป็นสื่อที่เด็กทุกคนชอบ	 นิทานช่วยกระตุ้น

ความสนใจใฝ่รู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี	เด็กปฐมวัยที่สนใจการเล่านิทานเมื่อเข้าสู่

วยัเรยีนจะสนใจการอา่นและเรยีนหนงัสอืไดด้ี	ครอูาจตัง้คำาถามกระตุน้ความคดิ

เพื่อการสนใจใฝ่รู้เพิ่มเติม	เช่น		เด็กๆ	อยากรู้ไหมทำาไมเต่าถึงชนะกระต่ายได้

	 2.  ก�รให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง	เช่น	การให้เด็กสัมผัสไข่แต่ละชนิด	

และอาจทำาให้เด็กตื่นเต้นด้วยการ	 ทำาไข่แตก	 เพื่อดูว่าในเปลือกไข่นั้นมีอะไร

นอกจากนีเ้ดก็ทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็	ครอูาจใหเ้ดก็แกะ	รือ้	ถอดชิน้สว่นตา่งๆ	ทัง้นี้

ต้องไม่เป็นอันตรายและควรอยู่ในสายตาของครู

	 3. ให้เด็กได้เป็นอิสระ	 ลองหาคำาตอบเอง	 ทดลองทำาเองในสิ่งที่

ไม่เป็นอันตราย	 โดยครูไม่ปิดกั้น	 เช่น	 เมื่อไปเที่ยวสวนให้เด็กได้ลองสัมผัส	

หรือเก็บดอกไม้	 ผลไม้	 แล้วครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้ว่าสิ่งที่เด็กสัมผัส	

หรือเห็นนั้น	คืออะไร

 4.  เล่�ประวัติของคนที่มีชื่อเสียง เช่น	นักวิทยาศาสตร์	ผู้ที่มีผลงาน

สร้างสรรค์ให้เด็กฟัง	เพื่อจูงใจให้เด็กสนใจอยากรู้มากขึ้น	
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6. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
	 เด็กที่ปรับตัวได้ดี	จะไม่งอแง	อยู่ไหนอยู่ได้	และมีความสุขสนุกสนาน	

แต่การปรับตัวของเด็กเล็กต้องอาศัยการช่วยเหลือของครูและพ่อแม	่ ซึ่งครู

สามารถช่วยให้เด็กปรับตัวได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในศูนย์เด็กเล็กโดย

	 •		ครูจำาชื่อจริง	 ชื่อเล่นของเด็กใหม่	 เมื่อพ่อแม่พาเด็กมาโรงเรียน	

ครูทักทายเพ่ือสร้างความคุ้นเคย	ชมเชยว่า	“หนูน่ารัก”	“หนูเก่งมาก”

	 •		ช่วงแรกเด็กมักจะร้องไห้ไม่ยอมแยกจากพ่อแม่	ใช้วิธีรับตัวเด็กจาก

พ่อแม่แล้วพูดคุยกับเด็กว่า	“ครูรอหนูอยู่”	หากพ่อแม่ยังทำาใจไม่ได้

	 	 เมื่อเห็นลูกร้องไห้	ครูควรทำาความเข้าใจกับพ่อแม่โดยคุยว่า	“คุณพ่อ

	 	 คุณแม่ต้องทำาใจนะคะ”	 และเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเด็ก	

คนอื่นๆ	ให้ฟัง	

	 •		ครูคุยในภาพรวมของห้องเรียนว่า	 “เด็กที่รักพ่อแม่ต้องมาโรงเรียน

เพราะพ่อแม่อยากให้หนูฉลาด	 เป็นคนเก่ง”	 ในห้องเรียนเมื่อเด็ก	

เห็นเพื่อนไม่ร้องไห้เด็กก็มักจะหยุดร้อง	
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 นอกจ�กนี้ ครูอ�จจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กรู้จักปรับตัวเข้�กับ

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้แก่

	 1. ก�รไปห้องสมุด อาจเป็นห้องสมุดประชาชน	 หรือห้องสมุดของ

โรงเรียนประถมศึกษา	ก่อนไปครูควรเตรียมเด็ก	โดยอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวว่า	

ระหวา่งเดนิไปหอ้งสมดุตอ้งเดนิเปน็แถว	เมือ่เขา้ไปในหอ้งสมดุตอ้งไมพ่ดูคยุกนั	

ก่อนหยิบหนังสือต้องดูก่อนว่าหนังสืออยู่ที่ไหน	 เมื่อหยิบมาอ่านแล้วต้องเก็บ	

เข้าที่เดิม

	 2. ก�รไปวัด ครูเตรียมเด็กก่อนไปวัด ระหว่างเดินไปวัดต้องเดิน

เป็นแถว	 เมื่อออกนอกโรงเรียน	 เด็กๆต้องเป็นเด็กดี	 เป็นเด็กเรียบร้อยจะได้	

ไม่เสียชื่อเสียงของโรงเรียน	เด็กๆ	ตักบาตรก็ต้องเข้าแถว	ถุงที่ไม่ใช้แล้วต้องเอา

ไปทิง้ถงัขยะ	หากเพือ่นยงัไมเ่สรจ็ตอ้งยนืคอยเพือ่นและคณุคร	ูเมือ่พระสวดมนต	์

ต้องนั่งพนมมือตั้งใจฟัง	ไม่พูดคุยกัน	ไม่ลุกเดินไปมาหรือวิ่งเล่น	

	 3. ก�รไปทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่ ที่น่าสนใจในพื้นที่	 เช่น	สวนผลไม้	

เพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งอาชพีตา่งๆ	โดยครตูอ้งเตรยีมเดก็	บอกเดก็ถงึวธิปีฏบิตัิ

ตัวที่เหมาะสมก่อนไป	 เช่น	 ไปสวนผลไม	้ เด็กๆ	 ต้องไม่เด็ดดอกไม	้ ผลไม้ที่อยู	่

ตามต้น	หรือเด็ดกิ่งไม้	ก่อนได้รับอนุญาต
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	 4. สอนก�รปฏิบัติตัวและม�รย�ทสังคม	 	 คือการสอนให้เด็กรู้จัก

ปฏิบัติตัว/พูดจา	 ในสถานการณ์ต่างๆ	 เช่น	 ไปวัดต้องทำาอย่างไรบ้าง	 ไปตลาด	

ไปเดินห้างสรรพสินค้า	 ไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่	 สอนให้เด็กทำาได้อย่างถูกต้อง		

เช่น	การกราบพระ	เมื่อพบผู้ใหญ่ต้องเข้าไปไหว้/สวัสดี	พูดมีหางสียง	ค่ะ/ครับ		

พูดจาฉะฉานรู้จักแนะนำาตัวทั้งชื่อจริงชื่อเล่น	 จำาชื่อคนให้แม่นเรียกให้ถูก		

กล่าวคำาขอบคุณ/ยกมือไหว้ทุกครั้งที่ได้รับของจากผู้ใหญ่	 ขอโทษเมื่อทำาผิด

ต่อผู้อื่น	 เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหลัง	 จะกลับต้องไปลาเจ้าของบ้าน	 เป็นต้น		

สอนการดำาเนนิชวีติในบา้น	เชน่	รบัประทานอาหารแลว้ตอ้งเกบ็จาน	แตง่ตวัเอง

ไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ย	เลน่แลว้เกบ็ของเลน่	จะใชข้องของคนอืน่ตอ้งขออนญุาตกอ่น	

อ่านหนังสือไม่ฉีกหรือเปิดแรงๆ	 ไม่เล่นสิ่งของที่มีอันตราย	 เช่น	 ปลั๊กไฟ	 มีด		

เมือ่เหน็ผูส้งูอาย	ุพอ่แมผู่ป้กครองหิว้ของ	หรอืทำางานหนกั	ควรเขา้ไปชว่ยเหลอื		

สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยใหเ้ดก็มทีกัษะทีด่ใีนการดำาเนนิชวีติและอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม

ได้อย่างมีความสุข	
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7. การสนับสนุนให้เด็กกล้าพูดกล้าบอก
	 เด็กที่กล้าพูดกับผู้อื่น	 จะนำาไปสู่การมีทักษะทางสังคมที่ดี	 เข้ากับคน

อื่นได้		

	 การฝึกให้เด็กกล้าพูดกล้าบอก	อาจทำาได้ทั้งรายบุคคลและในชั้นเรียน	

ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำาบ่อยๆ	

	 •		สำาหรบัการฝกึรายบคุคล	เดก็ทีไ่มก่ลา้พดู	หรอืขีอ้าย	ครคูวรชวนคยุ

ชวนทำากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อน	 เช่น	 ครูดึงดูด

ความสนใจเด็กด้วยการวาดรูป	 เด็กก็จะหันมาสนใจสิ่งที่ครูวาด		

แลว้ครกูเ็ปลีย่นไปคยุเรือ่งทีเ่ดก็สนใจ	เดก็จะเริม่ไวว้างใจและคยุกบั

ครูมากขึ้น	ทำาให้เด็กกล้าที่จะพูดมากขึ้น

	 •	 สำาหรับการฝึกในชั้นเรียน	 ครูอาจให้เด็กออกมาเล่าหน้าชั้นเรียน

เรื่องอะไรก็ได้ที่เด็กอยากเล่า	 สำาหรับเด็กที่ไม่กล้าออกมา	 ครูควร	

กระตุ้นให้เด็กออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วครูชวนพูดคุยเพื่อลดความ	

ตื่นเต้น	 หรือช่วยถามให้เด็กตอบหรือให้เด็กเล่าเรื่องจากภาพ		

ที่หน้าชั้นเรียน
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พฤติกรรมและอารมณ์
ที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย

	 โดยทั่วไปครูจะพบว่าเด็กบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 เช่น		

แกล้งเพื่อน	 แย่งของเพื่อน	 เล่นกับเพื่อนแรงๆ	 พูดไม่เพราะ	 พฤติกรรมเหล่า

นี้อาจเป็นเพราะเด็กต้องการต่อต้านหรือสนใจเรื่องอื่น	 ไม่สนใจสิ่งที่ครูสอน		

หากไม่แก้ไขเด็กจะคิดว่าเป็นส่ิงท่ีทำาได้	และแก้ไขได้ยากเม่ือเด็กเติบโตข้ึน	
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ปัญหา
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 แนวท�งก�รแก้ไขอ�จต้องใช้วิธีก�รดูแลเด็กเป็นร�ยบุคคล ทำ�ได้โดย

	 1.		พูดคุยกับเด็ก	 เพื่อจูงใจให้ทำาพฤติกรรมที่ดี	 และลดพฤติกรรม	

ที่ไม่เหมาะสม

	 		 •	 ก่อนพูดคุยกับเด็กควรอยู่ในสถานที่ที่ เงียบ	 ไม่มีสิ่งดึงดูด

ความสนใจเด็กไปเรื่องอื่น	

	 		 •	 เวลาพูดต้องสบตาเด็กเพื่อให้เด็กสนใจในสิ่งที่ครูพูด	 บอกเด็ก

ถงึสิง่ทีค่รอูยากใหเ้ดก็ทำา	เชน่	“ถงึเวลาดืม่นมครอูยากใหเ้ดก็มา

เขา้แถวไดไ้หมคะ	ครอูยากใหน้กัเรยีนหอ้งเรามรีะเบยีบวนิยัทีด่”ี

	 		 •	 บางเรือ่งทีเ่ดก็พอเขา้ใจเหตผุลได	้ใหพ้ดูคยุกบัเดก็ตรงๆ	จงูใจเดก็

		 		 	 โดยบอกถึงผลดีผลเสียที่เด็กจะได้รับ	 เช่น	 “ถ้าหากหนูเล่นแรง	

เพ่ือนจะเจ็บ	ถ้าเป็นหนูหนูก็เจ็บเหมือนกัน”	

	 2.		จับถูกมากกว่าจับผิด	 เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี	 เบี่ยงเบน	

ความสนใจของเด็กไปเรื่องอื่น	สนใจพฤติกรรมที่ดีของเด็ก

	 3.		ทำา/พูด	ซำำ้าๆ	เพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	 4.		สอนยำ้าเด็กถึงสิ่งที่ควรทำา	ไม่ควรทำา	

	 5.		การชมเชยเด็กเมื่อปรับปรุงตัวหรือแก้ไขพฤติกรรมได้สำาเร็จ
	

	 ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก	 ต้องอาศัยความเข้าใจ	

และความใจเย็นของครู	 การที่ครูอารมณ์เสีย	 หงุดหงิด	 จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี	

แก่เด็กได้	
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ตัวอย่างการปรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็ก

 ติดขวดนม
	 เด็กติดขวดนม	 ครูจะพูดชักจูงเด็กว่า	 เราโตแล้ว	 เราเป็นพี่		

เราเก่งแล้ว	 เราจะไม่ใช้ขวดนม	 วันนี้เราไม่ดูดนมแล้วนะ	 แล้วครูเก็บ	

ขวดนมโดยวางไว้บนโต๊ะครู	 หรือเก็บใส่กระเป๋าเด็ก	 	 เมื่อพ่อแม่มา

รับครูต้องพูดคุยกับพ่อแม่ให้ร่วมมือในการให้เด็กเลิกดูดนมจากขวด		

ซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่ร่วมมือ	เพราะอยากให้ลูกเลิกขวดนมอยู่แล้ว	

 

ร้องกรี๊ดแล้วดิ้น
	 เด็กยังเอาแต่ใจตนเอง	ไม่ฟังเหตุผล	อีกทั้งพื้นฐานเด็กบางคน

อารมณ์ร้อน	ปรับตัวยาก	ไม่พอใจก็จะแสดงอารมณ์รุนแรง	ซึ่งส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากการเรียนรู้ว่า	 ร้องกรี๊ดแล้วลงไปนอนดิ้นแบบนี้	 ก็จะได้สิ่งที่

ต้องการ

	 การแก้ไขพฤติกรรมนี้ต้องทำาซำำ้าๆ	 โดยครูเบี่ยงเบนความสนใจ

เดก็ไปเรือ่งอืน่		และเพกิเฉยหากเดก็รอ้งรนุแรงมากขึน้	เมือ่เดก็ไมไ่ดร้บั

ความสนใจจากครูก็จะหยุดร้อง	 ในที่สุดจะเลิกร้องหรือเลิกนอนดิ้น	

กับพื้นไปเอง
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 เด็กอยากได้ของคนอื่น
									กรณีศึกษ� : เด็กหญิงกล้วย	เอาขนมมาโรงเรียน	เด็กชายโตอยาก

กนิขนม	ขอแลว้กลว้ยไมใ่ห	้โตจงึไปบอกคร	ูครบูอกโตวา่เปน็ขนมของกลว้ย	

ขณะเดียวกันครูไปพูดหว่านล้อมให้กล้วยแบ่งขนมให้โตเอง	 โดยบอกว่า	

“โตอยากกินขนมของกล้วย	 กล้วยแบ่งให้โตได้หรือเปล่า	 เพราะเราเป็น	

เพื่อนกันเราต้องแบ่งกัน”	 เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 บางคร้ังก็ข้ึนอยู่กับ

ความสัมพันธ์ของเด็กหากไม่ถูกกัน	เด็กก็อาจจะไม่แบ่งปันกัน

 รังแกเพื่อน
	 กรณีศึกษ� : ครูพบว่าเด็กรังแกเพื่อน	 เพื่อนมาฟ้องครู	
ครูต้องสอบสวนว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร	 โดยถามคนที่ถูกรังแกก่อน		
วา่เพือ่นทำาอะไร	แลว้จงึไปถามคนทีร่งัแกเพือ่นวา่ไปทำาเพือ่นเพราะอะไร			
ถามเพือ่นรอบขา้งวา่ใครเหน็บา้ง	แลว้ครสูอนเดก็ทัง้สองคนวา่	เปน็เพือ่น
กันต้องไม่รังแกกัน	 หากมีอะไรให้มาบอกครู	 หากทั้งคู่รังแกกันและกัน	
ครูควรให้”ขอโทษ”	ซึ่งกันและกัน
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 เลียนแบบสื่อรุนแรง
	 เมือ่เดก็ดโูทรทศันห์รอืเลน่เกมคอมพวิเตอรก์จ็ะมาเลน่กบัเพือ่น
รุนแรง	 โดยเด็กไม่รู้ว่าเล่นกับเพื่อนได้แรงแค่ไหน	 เมื่อครูเห็น	 ครูไม่ควร
ห้ามไม่ให้เด็กเล่นกัน	 แต่ครูควรเข้าไปเตือนว่า	 หากจะเล่นกันต้องเล่น
กนัเบาๆ		ถา้เลน่กนัแรง	ผลกักนั	หรอืหกลม้	หนแูละเพือ่นจะเปน็อยา่งไร	
และบอกส่วนดีของเกมหรือการ์ตูนที่เด็กดูว่า	 เขาไปช่วยเหลือคนอื่น	
ด้วยนะ	 หนูควรเอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างในการไปช่วยเหลือคนอื่น	 และ
หากเด็กเล่นแรงมาก	 ครูอาจพูดคุยกับพ่อแม่ให้ลดการดูโทรทัศน์	
หรือเล่นเกมลงบ้าง

 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
 กรณีศึกษ� :	 เด็กใช้รองเท้าตบหน้าแม่เพราะถูกแม่ดุ		
ครูเห็นเข้าไปคุยกับเด็กทันที	 บอกว่า	 หนูทำาอย่างนี้ไม่ได้	 แม่รัก
หนูมาก	 หนูไม่รักแม่หรือ	 ระยะแรกเด็กอาจจะไม่สนใจที่ครูพูด		
ครูจะเข้าไปจับตัวเด็กเบาๆ	 แล้วพูดซำำ้า	 ถึงสิ่งที่ไม่ควรทำา	 จนเด็ก	
มีท่าทีอ่อนลง	 ต่อมาเมื่อเด็กเล่นกับเพื่อน	 ครูก็ต้องคอยดูอยู่ใกล้ๆ		
ไม่ปล่อยเด็กให้ทำาร้ายคนอื่น	 ครูคอยเตือนเด็กบ่อยๆ	 ว่าทำาอย่างนี้
เพื่อนเจ็บ	ถ้าเพื่อนทำากับหนูบ้างหนูจะเจ็บไหม	เด็กอาจจะไม่ค่อยฟัง	
ครคูวรพยายามใจเยน็	ควบคมุอารมณต์วัเองใหไ้ด	้	หากครโูตต้อบเดก็
รนุแรง	เดก็กจ็ะโตต้อบรนุแรงเชน่กนั	การทีค่รคูวบคมุตวัเองไดจ้ะเปน็
แบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วย		
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 ขโมยของเพื่อน
	 เด็กเล็กยังไม่เข้าใจว่าการหยิบของของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี 		

บางคนพอใจของของคนอื่นก็หยิบเลย	 บางคนขาดแคลนที่บ้านไม่มี		

บางคนต้องการความสนใจ	 ดังนั้น	 ครูควรสอนเด็กว่าของเหล่านั้นเป็น	

ของของคนอืน่	เปน็สทิธขิองเจา้ของทีจ่ะใหห้รอืไมใ่หก้ไ็ด้	หากอยากไดเ้ดก็

ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน	ถ้าหยิบมาแล้วต้องให้เอาไปคืน	และขอโทษ	

นอกจากนี้ครูควรสนใจพฤติกรรมที่ดีของเด็ก	 เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมี

ส่วนที่ดีและทำาสิ่งที่ดี

 พูดโกหก
	 เด็กเล็กพูดโกหกเพื่อปิดบังความจริง	 เช่น	 แกล้งเพื่อนแล้วบอก

ว่าไม่ได้ทำา	 เพราะกลัวถูกลงโทษ	 มักจะเกิดกับเด็กที่เคยถูกพ่อแม่หรือ	

คนอื่นลงโทษรุนแรงเมื่อทำาผิด	 ครูควรหาความจริงจนพบ	 เช่น	 อาจถาม	

คนรอบขา้งวา่ใครทำา	สอนเดก็วา่โกหกเปน็เรือ่งทีไ่มด่	ีเดก็ตอ้งขอโทษและ

พูดความจริง		เพื่อให้คนอื่นเชื่อถือเด็ก
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ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมท่ีพบในเด็กปฐมวัย
	 ครเูปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณเ์รือ่งเดก็เปน็อยา่งด	ี	เนือ่งจากครอูยู่

ใกล้ชิดและใช้เวลากับเด็กมาก	ครูอาจเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นพฤติกรรมที่

ผิดปกติของเด็ก		ครูจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสื่อสารกับพ่อแม่	ให้พ่อแม่ได้

สังเกตลูกและพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา	

การสื่อสารกับพ่อแม่เมื่อลูกมีปัญหา
	 พ่อแม่ทุกคนย่อมคาดหวังให้ลูกเป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีความสุข	
ประสบความสำาเรจ็ไดใ้นอนาคต	หากพบวา่ลกูเจบ็ปว่ยดว้ยโรคจติเวชหรอืมี
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม		ในระยะแรกพอ่แมจ่งึยอมรบัไมไ่ด้	บางคนปฏเิสธ
ที่จะส่งลูกไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา	
	 หากครสูงัเกตพบวา่เดก็มพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกต	ิครอูาจใหค้รดูว้ยกนั
สงัเกตพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตเิพือ่ยนืยนัขอ้มลู	หลงัจากนัน้ครคูอ่ยๆ	พดูคยุกบั
พ่อแม่ให้ลองสังเกตพฤติกรรมลูกที่บ้านว่าตรงกันหรือไม	่ ทั้งนี้ต้องให้เวลา
พอ่แมท่ีจ่ะยอมรบั	หลงัจากพอ่แมย่อมรบัไดแ้ลว้	จงึชว่ยพอ่แมด่แูลเดก็ตาม
แนวทางทีเ่หมาะสมกบัโรคหรอืความผดิปกติ	สนบัสนนุใหไ้ปพบแพทยแ์ละ
รายงานความก้าวหน้ารวมทั้งจุดดีของลูกให้พ่อแม่ได้ทราบเสมอๆ	



บทบาทของครูในการเรียนการสอนเด็กที่มีปัญหา
	 ครูมีส่วนสำาคัญต่อการช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีความผิดปกติ 		
ซึ่งสิ่งสำาคัญคือ
	 1.	ครูมี	 “ใจ”	 ที่จะช่วยเหลือเด็ก	 เนื่องจากเด็กมีข้อจำากัดหลาย
ดา้นทำาใหเ้ดก็ไมม่คีวามกา้วหนา้ในการเรยีนเทา่กบัเดก็อืน่	ครจูงึจำาเปน็ตอ้ง
อดทน	ควบคมุอารมณต์นเองไมค่าดหวงัผลการเรยีนเทา่เดก็คนอืน่	และมอง
ส่วนที่ดีของเด็ก
	 2.	ไม่เน้นผลการเรียน	แต่เน้นความก้าวหน้าในด้านพฤติกรรม
	 3.	ทำางานร่วมกับพ่อแม่	 ให้กำาลังใจพ่อแม่สื่อสารพูดคุยถึงวิธีการ	
ที่ได้ผลในการดูแลเด็กและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่ดูแลรักษาเด็ก	 ในด้าน
จิตใจเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้	ยังคงต้องการความรักความอบอุ่น	ความเห็นใจ	
เข้าใจ	 และคำาชมเชยให้กำาลังใจจากครูเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป	 บางครั้งเด็ก
อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 เทคนิคต่างๆ	 ที่ครูใช้	 เช่น	 การสนใจ
เฉพาะพฤติกรรมที่ดี	 การกระตุ้นความสนใจของเด็ก	 ไม่ตำาหนิดุด่าว่ากล่าว	
การให้กำาลังใจเพื่อให้เด็กมีความพยายามมากขึ้นจะเป็นสิ่งสำาคัญทำาให้เด็ก
ก้าวหน้าในการเรียนรู้	 และบทบาทเหล่านี้ของครูจะเป็นตัวอย่างแก่เด็ก	
และคนอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ใหย้อมรบัและปฏบิตัติอ่เดก็อยา่งไมแ่บง่แยก	
ทำาใหเ้ดก็ทีม่ปีญัหาเหลา่นี	้มโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองและมคีวามพรอ้มทีจ่ะ
เรียนรู้ในการศึกษาขั้นต่อไปได้
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จิตเวชเด็กที่พบบ่อย

1. โรคสมาธิสั้น 
	 เปน็ความผดิปกตทิางพฤตกิรรมประกอบดว้ยลกัษณะสำาคญั	3	ขอ้	คอื	

1. ข�ดสม�ธิ 2. ซน อยู่ไม่นิ่ง 3. หุนหันพลันแล่นข�ดก�รยับยั้งชั่งใจ	

แต่มีเด็กบางคนอาจมีสมาธิสั้นอย่างเดียว	 ทั้งนี้เด็กที่สมาธิสั้นจะแตกต่าง	

จากเด็กทั่วไปที่มีอาการเหล่านี้ตลอดเวลา	ทุกสถานที่และบุคคล

	 เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น	 มักจะมีพัฒนาการ	 (ด้านกล้ามเนื้อ	 หรือ	

การเคลื่อนไหว)	 ค่อนข้างเร็ว	 เมื่อเริ่มเดินก็จะซนอยู่ไม่นิ่ง	 วิ่งปีนป่ายไม่หยุด		

เมื่อมาโรงเรียน	 เด็กจะยุกยิกนั่งไม่นิ่ง	 ลุกจากเก้าอี้	 เดินออกนอกห้อง		

รือ้คน้สิง่ของ		พลงังานมาก	ไมน่อนกลางวนั	เลน่กบัเพือ่นแรงๆ	แตเ่ดก็สามารถ

อยู่ได้นานๆ	 เนื่องจากมีสิ่งกระตุ้นที่น่าสนใจ	 เช่น	 การ์ตูนในโทรทัศน์และ	

โรค



เกมคอมพิวเตอร์		สาเหตุของโรคเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของสมอง	หากไม่

ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ	เด็กอาจมีปัญหาการเรียน	เข้ากับเพื่อนได้ยาก	และโต

ขึ้นไปรวมกลุ่มกับเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดี	เช่น	ขโมย	ติดยาเสพติด

ครูช่วยเหลือได้โดยช่วยเหลือเด็กด้านการเรียน	ได้แก่

	 •	 จดัทีน่ัง่ในทีท่ีค่รสูามารถดแูลเดก็ไดใ้กลช้ดิ	ไมอ่ยูใ่กลห้นา้ตา่งหรอื

เพื่อนที่ซุกซน	

	 •	 สร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนทบทวนบ่อยๆ		เช่น	ไม่ส่งเสียงดัง	

	 •	 เตือนเด็กล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลง	

	 •	 หากจิกรรมใหเ้ดก็ชว่ยทำาเพือ่ลดความเบือ่หนา่ย	เชน่	ชว่ยแจกสมดุ

ให้เพื่อน	และชมเชยเมื่อเด็กทำาดี

	 •	 สอนแบบตวัตอ่ตวั	พดูชา้ๆ	ชดัเจน	แบง่การสอนเปน็ขัน้ตอนยอ่ยๆ	

	 		 ไม่เน้นคุณภาพ	 เน้นทำาให้เสร็จ	 ทั้งนี้ยืดหยุ่นการเรียนตามความ

พร้อมของเด็ก
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2. โรคออทิสติก หรือออทิสซึม
	 เด็กออทิสติกจะแสดงอาการผิดปกติ	 3	 ด้าน	 คือ	1. ด้�นสังคมและ

ด�้นปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่  2. ด�้นภ�ษ�และก�รสือ่ส�ร 3. ด�้นพฤตกิรรม และ

กจิกรรม มคีว�มสนใจซำำ�้ๆ เปน็แบบแผน		โรคออทสิตกิเปน็ความผดิปกตขิอง

สมองที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 แต่การช่วยเหลือ	 กระตุ้นและฟื้นฟูเด็ก	

จะทำาให้เด็กดีขึ้นใกล้เคียงเด็กปกติได้

 ในเด็กเล็กครูสังเกตได้จ�กเด็กจะ

	 •		 ไม่มองหน้า	 ไม่สบตาเวลาคนพูดด้วยหรือสบตาน้อยมาก	 ไม่ตอบ

สนองผู้อื่น	เรียกชื่อแล้วไม่สนใจฟัง	

	 •		 พูดช้าหรือไม่พูดเลย	มีภาษาแปลกๆ	ที่คนไม่เข้าใจ

	 •		 ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ	ได้ยาก	ชอบทำาอะไรซำำ้าๆ
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	 เด็กออทิสติกที่อายุน้อยกว่า	5	ปี	จะอยู่ไม่นิ่ง	เคลื่อนไหวทุกส่วนของ

ร่างกายปราศจากจุดมุ่งหมายมากผิดปกติ	และวอกแวกง่าย

	 เด็กออทิสติกมี	3	กลุ่มคือ	กลุ่มรุนแรงน้อย	สามารถเรียนร่วมกับเด็ก

ปกติได้	กลุ่มรุนแรงปานกลางมีความจำากัดด้านพัฒนาการทางภาษาและสังคม	

เรียนหนังสือไม่ได้สูง	แต่ช่วยตัวเองได้	และกลุ่มรุนแรงมาก	จะมีภาวะบกพร่อง

ทางปัญญาร่วมด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ดูแล

	

	 ครชูว่ยเหลอืเดก็ออทสิตกิรว่มกบัพอ่แมโ่ดยการเตรยีมเดก็ในดา้นตา่งๆ	

เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนดังนี้

	 •			ด้านสังคม	 เด็กมีปัญหาด้านการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร	

ครูควรฝึกให้เด็กสบตา	ทักทาย	รู้จักการรอคอย	แบ่งปัน	รู้จักชื่อ

ตัวเอง	รู้จักคนในครอบครัว	ทำาตามกฎระเบียบและมารยาทง่ายๆ

	 •			ดา้นพฤตกิรรม	ไมล่กุจากทีน่ัง่บอ่ยๆ	ใหค้วามรว่มมอืจนงานสำาเรจ็

	 •	 ดา้นการสือ่ความหมาย	รูจ้กัชือ่สิง่ตา่งๆ	ทำาตามคำาสัง่ได	้พดูโตต้อบ

สั้นๆ	สื่อสารโดยภาษาท่าทางได้

	 •			ดา้นการชว่ยเหลอืตนเอง	เปน็เรือ่งสำาคญัเนือ่งจากทำาใหเ้ดก็อยูร่ว่ม

ในสงัคมไดแ้ละมคีวามภาคภมูใิจในตวัเอง	เชน่	การแตง่กาย	การรบั

ประทานอาหาร

	 •		ด้านสติปัญญา	เช่น	รู้จักสี	จำานวน	ขนาด	จัดหมวดหมู่	

	 		 จำาแนกประเภท	 ยากจัง 
คิดไม่ออก
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 แนวท�งก�รสอนเด็กออทิสติก ได้แก่

	 •		 สอนเป็นรายบุคคล	สอนจากสิ่งใกล้ตัว	ไปหาสิ่งไกลตัว	

	 •		 สอนซำำา้ๆ		ไมต่งึเครยีด	โดยสลบักบักจิกรรมนนัทนาการ		ทำาเหมอืน

กันทุกวัน	

	 •		 สอนให้ฝึกปฏิบัติจริง	แต่ละกิจกรรมไม่ควรเกิน	15-20	นาที	

	 •		 เทคนิคการสอนประกอบด้วย	 การสอนจากเรื่องง่ายไปหายาก	

การกระตุ้นเตือน	ตะล่อม	สร้างแรงจูงใจและให้รางวัล	



3. เด็กเรียนรู้ช้า
	 เด็กจะมีปัญหาการเรียน	 เกิดจากระดับเชาวน์ปัญญาตำ่ากว่าเกณฑ์		

เด็กไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กวัยเดียวกันเรียนรู้ได้	 ตอบสนองสิ่งต่างๆ	 ช้า		

ไม่เป็นระบบ	แก้ปัญหาด้วยการลองผิด	ลองถูก	แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่สมวัย	

และมักมีปัญหาอารมณ์และการปรับตัวตามมา

	

	 ครชูว่ยเหลอืเดก็ทีเ่รยีนรูช้า้ไดโ้ดย	พจิารณาจากความสามารถของเดก็	

ซึ่งแต่ละคนแตกต่างกัน	ครูอาจสอนเด็กโดย

	

	 •		 เตรียมการล่วงหน้า	 บอกเด็กก่อนว่าจะสอนอะไร	 ต้องการให้เด็ก

ทำาอะไร	เช่น	ครูจะอ่านนิทานให้ฟัง	นิทานเรื่องนี้มีสัตว์อะไรบ้าง	

	 •		 สอนด้วยรูปภาพ	จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น	

	 •		 ใหเ้ดก็เลยีนแบบเพือ่น	เดก็เรยีนรูช้า้	เรยีนรูไ้ดด้จีากการเลยีนแบบ

	 •		 สอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเองตามความสามารถของเด็ก
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4. เด็กแอลดีหรือเด็กที่มีภาวะการเรียนบกพร่อง  
  (learning disorders)
	 เดก็มคีวามบกพรอ่งดา้นกระบวนการเรยีนรู	้ในดา้นตา่งๆ	เชน่	การอา่น	

การเขยีน	การสะกดคำา	การคำานวณ	หรอืหลายๆดา้นรว่มกนั	ทำาใหเ้ดก็มผีลการ

เรยีนทีต่ำา่กวา่ความเปน็จรงิ	ทัง้นีเ้วลาอยูใ่นหอ้งเรยีนเดก็จะสามารถตอบคำาถาม

ทั่วไปได้	แต่ความสามารถในการเรียนจะตำ่ากว่าเด็กทั่วไป

	 ครูสังเกตได้จ�ก

	 •	 เด็กพูดช้า	พูดไม่ชัด	พูดสลับคำา	 เรียงประโยคไม่ถูก	มีปัญหาเรื่อง

การสื่อสาร	พูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจ	ฟังคนอื่นไม่เข้าใจ

	 •	 มีปัญหาในการจำาตัวอักษรให้ตรงกับเสียง	 อ่านหนังสือไม่ออก			

สอนแล้วจำายาก	ลืมง่าย	

	 •	 การเขียนบกพร่อง	 สะกดคำาผิด	 เขียนกลับซ้ายขวาเหมือน	

ส่องกระจก	สับสนในการเขียน

	 •	 ไม่เข้าใจตัวเลข	 นับจำานวนไม่ตรงกับเลข	 เห็นสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์แล้วไม่เข้าใจความหมาย

	

	 ครูปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก	

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้เด็ก	 เช่น	 การเรียนตัวต่อตัว	 ให้เด็กตอบด้วย

วาจาแทนการเขียน	ให้เด็กเรียนรู้ทักษะอื่นๆ	เช่น	กีฬา	ดนตรี	เพื่อให้เกิดความ	

ภาคภูมิใจ
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	11.	นางอรวรรณ				 จูศิริพงศ์กุล						 สถาบันราชานุกูล
	12.	นางสาวรัชดาวรรณ์		 แดงสุข			 	 สถาบันราชานุกูล
	13.	นางจิตรา				 จำาเนียร			 	 สถาบันราชานุกูล
	14.	นางสาวเบญจาวรรณ		ภูชัน						 	 สถาบันราชานุกูล
	15.	นางสาวรัชนีวรรณ			 ฉลาดโอภาศกิจ		 ผู้ดูแลเด็กเล็ก		
		 	 		 	 		 	 	 	 	 	 สังกัดเทศบาลตำาบลอัมพวา
	16.	นางสาวธัญญ์นรี					 ตันติภัณฑรักษ์	 	 ผู้ดูแลเด็กเล็ก		
		 	 		 	 		 	 	 	 	 	 สังกัดเทศบาลตำาบลอัมพวา
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	17.	นางสาวนที					 รักธัญญะการ		 ครผููด้แูลเดก็เลก็	เทศบาลนครรงัสติ
	18.	นางสาวขนิษฐา				 กิจเจริญ				 ครผููด้แูลเดก็เลก็	เทศบาลนครรงัสติ
	19.	นางสาวเพ็ชรา				 ดิษฐผล		 	 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 ศูนย์พัฒนาเด็กนครนนท์	9	
		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 กลาโหมอุทิศ
	20.	นางณิสรา			 	 	 ศิธรวัฒนะ		 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 เทศบาลนครปากเกร็ด
	21.	นางสาวกัลยา			 แซ่เซี่ย				 	 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		
		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 เทศบาลนครปากเกร็ด
	22.	 นางวราพร					 	 พงษ์ปลัด	 		 รองผู้อำานวยการ	ร.ร	อนุบาลปทุมธานี
	23.	นางพิมล			 	 	 พูลสวัสดิ์		 	 	 	 งานอนามัยนักเรียน		
		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ร.ร	อนุบาลปทุมธานี
	24.	นางณิชา				 	 	 ศรีไพล	 	 	 	 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	
		 				 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เทศบาลตำาบลพลิว้	จงัหวดัจนัทบรุี
	25.	นางสาวกาญจนา		 วณิชรมณีย์	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		 				

1.	นางเยาวนาฏ	 	 	 ผลิตนนท์เกียรติ		 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
2.	นางสาวศจี	 	 	 แซ่ตั้ง			 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
3.	นางสาวกัลยกร			 	 คูณเจริญ	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
4.	นางสาวพฤกษา				 พึ่งสุข			 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
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