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โรงเรียนต้้นกล้้าให้้ความสำำาคัญกับการเรียนร้้

ของเด็็กๆ แล้ะเล็้งเห็้นว่าการเรียนร้้เกิด็ข้�นได้็

ทัั้�งทีั้�บ้านแล้ะทีั้�โรงเรียน ซ้ึ่�งแต้กต่้างกันออกไป

ดั็งนั�นการจััด็การเรียนร้้โด็ยใช้้บ้านเป็นฐาน จ้ัง

ไม่ใช่้การเปลี้�ยนบ้านเป็นโรงเรียน บ้านยังคง

เป็นบ้าน แต่้พ้ื้�นทีั้�แล้ะของใช้้ทัั้�งห้ล้ายในบ้าน

จัะถู้กแปรเปลี้�ยนเป็นเคร้�องม้อการเรียนร้้

โด็ยคุณพ่ื้อ คุณแม่ ผู้้้ปกครอง แล้ะคุณคร้จัะ

ร่วมม้อช่้วยกันสำนับสำนุนเด็็กๆ

หลักคิดของการทำา HBL

หลักการ HBL ของโรงเรียนต้้นกล้า มีีดังต่้อไปนี�

ยด้็ห้ยุน่ต้ามบริบทั้ครอบครัว พื้วกเราเข้าใจัดี็ถู้ง

ความห้ล้ากห้ล้ายของบริบทั้ครอบครัว การ

ออกแบบกจิักรรมจัะเนน้ให้้ครอบครวัจััด็ต้าราง

เวล้าของตั้วเองได้็ ไม่จัำาเป็นต้้องทั้ำาให้้ครบทุั้ก

กิจักรรม แต้ข่อให้้การเรียนร้้เกิด็ข้�นทีั้�บ้านอยา่ง

สำมำ�าเสำมอก็เพีื้ยงพื้อ ขอให้้ผู้้้ปกครองส้ำ�อสำารกับ

คุณคร้ห้ากเกิด็ข้อติ้ด็ขัด็ใด็ๆ ในการจััด็กิจักรรม

ต่้างๆ คุณคร้จัะคอยช่้วยเห้ล้้ออย่างใกล้้ชิ้ด็เป็น

รายครอบครัว

ส่ำงเสำริมสุำขภาวะเด็็กๆ การจััด็กิจักรรมต่้างๆ ทีั้�

บ้าน ขอให้้ย้ด็ถู้อห้ลั้กว่าบ้านค้อบ้าน เป็นพ้ื้�นทีั้�

สำบายใจัของเด็็กๆ ดั็งนั�นเด็็กๆ ยังต้้องได้็พัื้ก ได้็

เล่้น ได้็ผู่้อนคล้ายบ้าง ทัั้�งห้มด็นี�ส่ำงเสำริมการ

เรียนร้้ของเด็็กๆ ทัั้�งสิำ�น ใน 1 วัน เด็็กๆ ควรมี

การเล่้นแบบอิสำระทีั้�ไม่ได้็ใช้้ห้น้าจัอ แล้ะการ

เคล้้�อนไห้วร่างกายอย่างน้อยวันล้ะครั�ง ห้าก

ออกมาเล่้นนอกตั้วบ้านได้็ จัะเยี�ยมไม่น้อย ทัั้�งนี�

ปริมาณมากน้อยอย่างไรข้�นอย้่กับความช้อบ

ของเด็็กๆ ขอให้้ได้็เล่้นเป็นอันเพีื้ยงพื้อ

กิจักรรมทีั้� โรงเรียนออกแบบเป็นไปต้าม

พัื้ฒนาการช่้วงวัย ต้อบสำนองความอยากร้้อยาก

เห็้นของเด็็กๆ เพ้ื้�อให้้การเรียนร้้สำนุกเสำมอ

สำำาห้รับเด็็กทุั้กคน จ้ังเน้นการจััด็กิจักรรม แล้ะ

การเรียนร้้ด้็านทัั้กษะมากกว่าเน้�อห้า

โรงเรียนต้้นกล้้ากำาห้นด็การใช้้ห้น้าจัอรวมเวล้า

แล้้วไม่เกิน 30 นาทีั้/วัน สำำาห้รับเด็็กเล็้ก แล้ะ

ไม่เกิน 2 ชั้�วโมง/วัน สำำาห้รับเด็็กโต้ เพ้ื้�อว่าเด็็กๆ

จัะได้็ใช้้เวล้าเรียนร้้ด้็วยตั้วเอง เรียนร้้พื้ร้อมกับ

ผู้้้ปกครอง พัื้กผู่้อน แล้ะทั้ำากิจักรรมอ้�นๆ
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กิจกรรมีของ HBL

01 ฝึึกทำำ�กิจวััตรประจำ�วััน

เริ�มทีั้ล้ะนิด็ ค่อยๆ ล้องจััด็ต้ามธรรมช้าติ้ทีั้�เป็นก่อน เม้�อเด็็กๆ ทั้ำาได้็ขอให้้ช้้�นช้มในความพื้ยายาม 

คอยสัำงเกต้ว่าเด็็กๆ จัะมีพัื้ฒนาการทีั้�ดี็ข้�น แล้ะให้้กำาลั้งใจัสิำ�งทีั้�เด็็กๆ ทั้ำาได้็ เช่้น วันนี�ล้้กทั้ำากิจักรรม

ได้็ถู้ง 10 นาทีั้ แล้ะทั้ำาเสำร็จัด้็วย แม่/พ่ื้อดี็ใจัแล้ะภ้มิใจัมาก แล้ะการกอด็เด็็กๆ ก็เป็นกำาลั้งใจัทีั้�ดี็ไม่น้อย

ส่ำวนในเด็็กโต้ การให้้ทั้ำากิจัวัต้รให้้เรียบร้อยต้ามทีั้�ช่้วยกันวางแผู้นก่อนไปเล่้นเป็นการฝึึก EF ทีั้�ดี็อย่างห้น้�ง

การฝึึกทั้ำางานบ้าน 1 อย่างต่้อวันเป็นกิจักรรมทีั้�บ้านซ้ึ่�งโรงเรียนอยากให้้เด็็กๆ ได็้รับผิู้ด็ช้อบ เริ�ม

จัากสิำ�งง่ายๆ ทีั้�ผู้้้ปกครองมั�นใจัว่าเด็็กๆ ทั้ำาได้็ เม้�อเขาทั้ำาได้็สำำาเร็จั เขาจัะภาคภ้มิใจั แล้ะเกิด็ความ

มั�นใจั อยา่คาด็ห้วังว่างานบ้านทีั้�เด็็กๆ ทั้ำาจัะสำมบ้รณ์แบบ แต่้ให้้ล้องสัำงเกต้ด้็ความใส่ำใจั ความตั้�งใจั

ห้ากเขาทั้ำาด้็วยสำองใจัทีั้�กล่้าวไปแล้้ว ถู้อว่าเป็นอันเรียบร้อย กอด็เด็็กๆ เป็นรางวัล้ได้็เล้ย แต่้ห้าก

บ้านไห้นช้อบเล่้นเกม สำามารถูทั้ำาเป็นภารกิจังานบ้าน บันท้ั้กไปเล้ย เช่้น ช่้วงปิด็เทั้อมนี� เด็็กๆ ถู้

บ้านได้็กี�รอบ รด็นำ�าต้้นไม้กี�ต้้น เด็็กๆ จัะได้็ทัั้กษะอ้�นๆ เช่้น การนับ การบันท้ั้กไปพื้ร้อมๆ กัน

02 ทำำ�กิจกรรมแบบฝึึกหััดพร้อมกับผู้้้ปกครอง

ห้ากเป็นไปได้็ กิจักรรมการเรียนร้้บางอยา่งทีั้�คุณพ่ื้อ คุณแม่ ผู้้้ปกครองพื้อจัะมีเวล้า ล้องทั้ำาไปพื้ร้อม

กับเด็็กๆ ในเด็็กเล็้ก ล้องปล่้อยให้้เด็็กๆ ได้็ล้องทั้ำาเอง แล้ะอย้่ข้างๆ เขา ผิู้ด็ ถู้ก ล้้ม ลุ้ก คลุ้ก คล้าน

บ้าง ไม่เป็นอะไรเล้ย เด็็กๆ จัะได็้เรียนร้้จัากกระบวนการนั�น ส่ำวนเด็็กโต้ผู้้้ปกครองสำามารถูช้่วย

สำนับสำนุนโด็ยการสำอบถูามว่าต้้องการให้้ช่้วยเห้ล้้อห้ร้อไม่ ถู้าเด็็กๆ ต้อบว่าไม่ ด้็อย้่ห่้างๆ แล้ะคอย

ให้้กำาลั้งใจัก็เป็นการฝึึกแล้ะถู้อว่าเป็นการเรียนร้้แล้้ว เม้�อทั้ำากิจักรรมเรียบร้อยสำามารถูช้วนเด็็กๆ 

คุยว่าเม้�อสัำกคร่้ได้็ทั้ำาอะไรไป ร้้ส้ำกอย่างไรบ้าง สำนุก ช้อบ ห้ร้อไม่ เท่ั้านี�ก็ถู้อเป็นการเรียนร้้พื้ร้อมกบั

เด็็กๆ แล้้ว

03 ก�รเรียนออนไลน์

มีทัั้�งแบบทีั้�ส้ำ�อสำารต้อบโต้้ทัั้นทีั้ ซ้ึ่�งสำำาคัญกับเด็็กๆ เพื้ราะจัะเป็นช่้องทั้างทีั้�ได้็เจัอห้น้าคร้แล้ะเพ้ื้�อนๆ 

เน้�องจัากช่้วงทีั้�ต้้องอย้่บ้านเด็็กๆ จัะขาด็ปฏิิสัำมพัื้นธ์ทั้างสัำงคมไป การได้็พื้บเจัอทั้ำากิจักรรมร่วมกัน

จ้ังจัำาเป็น ดั็งนั�นขอให้้ผู้้้ปกครองให้้ความสำำาคัญกับส่ำวนนี�เป็นห้ลั้ก ส่ำวนแบบทีั้�เป็นการส้ำ�อสำารทั้าง

เดี็ยว เช่้น วีดี็โอคลิ้ป ขอให้้จััด็สำรรเวล้าต้ามสำะด็วก แล้ะห้ากเด็็กๆ ทั้ำาได้็ไม่ครบจัริงๆ ก็ไม่ต้้องกังวล้ไป 
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ช่้วงนี�มีเร้�องทีั้�เปลี้�ยนแปล้งห้ล้ายอย่าง การไม่ได้็พื้บปะเพ้ื้�อน ไม่ได้็ออกไปเล่้นสำนุกนอกบ้านก็สำร้างความ

กังวล้อย้แ่ล้้ว เพีื้ยงขอให้้ทั้ำาเต็้มทีั้� คุณคร้จัะคอยเติ้มในส่ำวนทีั้�ขาด็ให้้

04 บ้�นคือแหัล่งเรียนร้้

แม้เด็็กๆ จัะคุ้นเคยกับพ้ื้�นทีั้�บ้าน แต่้ต้้องมีบางทีั้�บางส่ำวนทีั้�เด็็กๆ ยังไม่ได้็สำำารวจั การได้็สำำารวจับ้าน

 มาเล่้าให้้ผู้้้ปกครองฟััง ก็ถู้อเป็นการเรียนร้้แล้้ว ส่ำวนการเปลี้�ยนสิำ�งของในบ้านเป็นการเรียนร้้ คุณคร้

จัะมีตั้วอย่างมากมายให้้ผู้้้ปกครองได้็เล้้อกทั้ำากับเด็็กๆ ทีั้�สำำาคัญค้อบ้านยังคงเป็นบ้าน เป็นพ้ื้�นทีั้�

สำบายใจั เพิื้�มเติ้มค้อทั้ำากิจักรรมการเรียนร้้ทีั้�สำนุกได้็ด้็วย

ผู้้้ปกครองสำามารถูเล้้อกใช้้อุปกรณ์อิเล็้กทั้รอนิกส์ำต่้างๆ ได้็ต้ามความสำะด็วก ไม่ว่าจัะเป็นคอมพิื้วเต้อร์  แท็ั้บเล็้ต้ 

โทั้รศััพื้ท์ั้ม้อถู้อ ห้ร้ออุปกรณ์อ้�นๆ ทีั้�สำามารถูใช้้โปรแกรมดั็งต่้อไปนี�ได้็

อุปกรณ์์และโปรแกรมีที�จำาเป็นต้้องใช้้
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การจัดสถานที�ในการเรียนร้้

สร้�งพื�นทีำ�ส่วันตัวั
สำร้างพ้ื้�นทีั้�ทีั้�เด็็กๆ ต้้องใช้้ในเวล้าเรียน อาจัมีโต๊้ะส่ำวนตั้ว ห้ร้อบ้านไห้นมีพ้ื้�นทีั้�จัำากัด็ก็อาจั
แบ่งพ้ื้�นทีั้�ส่ำวนห้น้�งของโต๊้ะในบ้านให้้เด็็กๆ เช่้น ห้าเทั้ป ห้ร้อของมาวางกั�นเป็นพ้ื้�นทีั้�ให้ม่

ให้ัเด็กๆ มีส่วันร่วัมในก�รจัดโต๊ะ
อย่าล้้มว่านี�ไม่ใช่้พ้ื้�นทีั้�แสำด็งงานศิัล้ปะของพ่ื้อแม่ แต่้เป็นพ้ื้�นทีั้�การเรียนร้้ของเด็็กๆ
ดั็งนั�น ต้้องยอมให้้พื้วกเขาได้็ใช้้ความคิด็สำร้างสำรรค์ต้กแต่้งพ้ื้�นทีั้�ทีั้�ต้ัวเองช้อบ แล้ะ
สำบายใจัทีั้�จัะใช้้เวล้ากับพ้ื้�นทีั้�ต้รงนี�บ่อยๆ

เตรียมอุปกรณ์์ก�รเรียนให้ัพร้อม
จััด็เต้รียมเคร้�องเขียน แล้ะอุปกรณ์การเรียนให้้พื้ร้อมใช้้งาน โด็ยจััด็วางในทีั้�ทีั้�เด็็กๆ 
สำามารถูห้ยิบใช้้ได้็เองอย่างสำะด็วก

เปลี�ยนทีำ�นั�งบ้�ง
แม้ว่าการสำร้างพ้ื้�นทีั้�เฉพื้าะในการเรียนให้้เด็็กๆ จัะมีข้อดี็มากมาย แต่้ห้ากจัะให้้พื้วกเขา
ใช้้เวล้านานๆ กับพ้ื้�นทีั้�เดิ็มก็อาจัทั้ำาให้้เกิด็ความเบ้�อห้น่ายได้็ บางกจิักรรมจ้ังควรเปลี้�ยน
สำถูานทีั้�บ้าง เช่้น เปลี้�ยนไปนั�งอ่านห้นังส้ำอบนโซึ่ฟัา

บ�งครั�ง ก�รใส่ห้ัฟัังก็ช่่วัยให้ัมีสม�ธิิ
สำำาห้รับในบ้านทีั้�มีเสีำยงรบกวนมาก อาจัให้้เด็็กๆ ใช้้ห้้ฟัังเพ้ื้�อตั้ด็เสีำยงรบกวนรอบข้าง 
แล้ะช่้วยให้้เขามีสำมาธิกับการเรียนมากข้�น

การจัดสถานที�ในการเรียนร้้ PAGE 4



PAGE 1

การจัดต้ารางประจำาวััน

พื้ลั้งของการกำากับต้นเอง (Self-Regulation) ส่้ำเป้าห้มายทีั้�เป็น

ทัั้กษะทีั้�จัะช้่วยให้้เด็็กกระทั้ำาการใด็ๆ สำำาเร็จัลุ้ล้่วงบรรลุ้ต้าม

เป้าห้มายทีั้�ต้นตั้�งไว้ เริ�มต้้นง่ายๆ เพีื้ยงเปิด็โอกาสำให้้เด็็กได็้ทั้ำา

กิจัวัต้รประจัำาวันทีั้�คงทีั้�แล้ะสำมำ�าเสำมอ

การทีั้�เด็็กได้็ปฏิิบัติ้กิจัวัต้รได้็ด้็วยต้นเองต้ามวัย เด็็กจัะเคยชิ้นกับ

การรับผิู้ด็ช้อบต้่อต้นเองในสิำ�งทีั้�เห้มาะสำม แล้ะร้้จัักการล้ำาดั็บ

ความคิด็แล้ะการกระทั้ำา ร้้ว่าจัะต้้องทั้ำาอะไร ทีั้�ไห้น เม้�อไห้ร่

อย่างไร

ค้นพื้บความสำามารถูของต้นเองทีั้�เพิื้�มพ้ื้นข้�นทุั้กวัน ยิ�งทั้ำายิ�ง

ช้ำานาญ ทั้ำาได้็คล่้องแคล่้วมากข้�น ความร้้ส้ำกเชิ้งบวกจัะก่อร้ปข้�น

ในจิัต้ใจั เม้�อเขาประสำบความสำำาเร็จัในสิำ�งเล็้กๆ แต่้ยิ�งให้ญ่ จัะ

เกิด็แรงบันด็าล้ใจัในการทั้ำาสิำ�งอ้�นๆ อย่างไม่ร้้จับ

เด็็กๆ จัะพื้บว่าสำามารถูด้็แล้ต้นเองได้็ ไม่ติ้ด็การพ้ื้�งพิื้ง

มีความมั�นใจัในต้นเอง พื้ร้อมเผู้ช้ิญโล้กกว้างแล้ะ

เรียนร้้อย่างมีความสุำข

การทั้ำากิจัวัต้รประจัำาวันทีั้�บ้านจ้ังเป็น “ต้้นทั้าง” ของการฝึึกการ

จััด็การ ฝึึกทัั้กษะการแก้ไขปัญห้า นำาไปส่้ำการวางแผู้น จััด็ล้ำาดั็บ

ความสำำาคัญ การจััด็การเวล้า การควบคุมต้นเองเพ้ื้�อทั้ำาสิำ�งต่้างๆ 

ให้้บรรลุ้เป้าห้มาย

ห้ากเด็็กเล็้กๆ ไม่ได็้รับการสำ่งเสำริมอย่างสำมำ�าเสำมอจัะเป็น

ทีั้�น่าเสีำยด็ายยิ�ง เพื้ราะเป็นการตั้ด็โอกาสำการพัื้ฒนา

ศัักยภาพื้ในทุั้กด้็าน
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เทคนิคสำาหรับผู้้้ปกครอง
ในการส่งเสริมีการจัด

ต้ารางกิจวััต้รของเด็กๆ
1.   เปิด็โอกาสำให้้เด็็กได้็ทั้ำากิจัวัต้รประจัำาวันทีั้�คงทีั้�แล้ะสำมำ�าเสำมอ

2.   ควรบอกเป้าห้มาย จุัด็ประสำงค์ แล้ะขั�นต้อนทีั้�ชั้ด็เจันว่า “ทั้ำาอะไร ทั้ำาอย่างไร”

3.   ควรจััด็เวล้าสำอน พื้าทั้ำา ปล่้อยให้้ทั้ำา แล้้วต้ามด้็ว่าเด็็กๆ ทั้ำาได้็ต้ามเป้าห้มายห้ร้อไม่

4.   ควรมีข้อต้กล้งร่วมกัน แล้ะเม้�อเกิด็ปัญห้า ให้้เด็็กๆ ช่้วยห้าทั้างออก ในกรณีทีั้�มี     

     การเปลี้�ยนแปล้งทีั้�กระทั้บต่้อการปฏิิบัติ้กิจัวัต้รประจัำาวัน

5.   ให้้เด็็กเรียนร้้การใช้้ต้ารางกิจักรรม เพ้ื้�อสำามารถูเต้รียมตั้วได้็ว่าจัะเกิด็กิจักรรม

     อะไร เช่้น กิจักรรมพิื้เศัษ ไปเทีั้�ยว ต้รวจัฟััน เป็นต้้น

6.   จััด็สำภาพื้แวด็ล้้อมทีั้�เอ้�อต่้อการปฏิิบัติ้ด้็วยต้นเองของเด็็ก เช่้น ความส้ำงทีั้�พื้อเห้มาะ

     กับการใช้้งาน การใช้้เทั้คนิคต้่างๆ เพ้ื้�อช้่วยในการสัำงเกต้แล้ะจัด็จัำา เช้่น

     การต้ิด็ภาพื้ แปรงสีำฟััน รองเทั้้า กระเป๋า เคร้�องนอน เพ้ื้�อให้้เด็็กสำามารถูเก็บ

     ข้าวของต้นเองได้็ แล้ะเอ้�อต่้อการให้้เด็็กได้็ช่้วยเห้ล้้อต้นเองมากทีั้�สุำด็

7.   ควรฝึึกฝึนอย่างต่้อเน้�อง ไม่เปลี้�ยนใจั ไม่ใจัอ่อน ห้ร้อล้้มเลิ้กกติ้การะห้ว่างทั้าง

ทุั้กๆ อย่างขณะทีั้�เด็็กๆ ปฏิิบัติ้กิจัวัต้รอย้่นั�น

สิำ�งสำำาคัญสำำาห้รับพ่ื้อแม่ค้อ

“การให้้เวล้าแล้ะอด็ทั้นรอคอย”

...

แล้้วเราจัะได้็ค้นพื้บว่า

“การเรียนร้้อย้่ในทุั้กช่้วงจัังห้วะของชี้วิต้ของล้้ก”
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ตั้วัอย่างกิจกรรมีการเรียนร้้

ตัวัอย่�งกิจกรรม Home Based Learning ช่่วังอ�ยุ 2-3 ปี

แยกเมล็ดถัั่�วั

อุปกรณ์์

1. ถัู�วช้นิด็ต่้างๆ

2. ภาช้นะ 1 อัน สำำาห้รับใส่ำถัู�วทุั้กช้นิด็รวมกัน

3. ถู้วยห้ร้อภาช้นะเล็้กต้ามจัำานวนประเภทั้ของถัู�ว

วิัธีิเล่น

1. ใส่ำถัู�วทุั้กช้นิด็ปนกันไว้ในภาช้นะ 1 อัน

2. จัากนั�นให้้เด็็กห้ยิบถัู�วจัากภาช้นะรวม ไปใส่ำในภาช้นะ

   เปล้่าทีั้�เต้รียมไว้ โด็ยแยกภาช้นะล้ะ 1 ช้นิด็ถัู�ว ทั้ำาไป

   เร้�อยๆ จันถัู�วในภาช้นะรวมห้มด็

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. การแยกแยะ: วิเคราะห์้ความเห้ม้อนแล้ะความแต้กต่้างของถัู�วแต่้ล้ะช้นิด็ จััด็กลุ่้มต้ามลั้กษณะของถัู�ว

2. ทัั้กษะการใช้้นิ�วจัับ: กิจักรรมนี�ดี็มากในการฝึึกทัั้กษะนี� โด็ยเด็็กต้้องใช้้นิ�วห้ยิบถัู�ว

3. การแก้ปัญห้า: วิธีจััด็การภารกิจันี�ให้้ดี็ทีั้�สุำด็

4. การทั้ำางานเป็นทีั้ม: การแบ่งงานกันในกรณีมีเด็็กๆ เล่้นพื้ร้อมกันมากกว่า 1 คน

5. การรับร้้ทั้างสำายต้า: การมองเห็้นถัู�วช้นิด็ใด็เด่็นออกจัากกลุ่้ม เพ้ื้�อห้ยิบไปจััด็เรียง
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จัดแถั่วัให้ัของเล่น

อุปกรณ์์

1. ของเล่้นของล้้กทีั้�มีอย้่ในบ้าน

2. เทั้ปกาว

วิัธีิเล่น

ใช้้เทั้ปกาวสำีสัำนสำด็ใสำติ้ด็เป็นเส้ำนห้ล้ากห้ล้ายร้ปแบบ แล้้ว

ช้วนเด็็กๆ นำาของเล่้นทีั้�มีมาเรียงเป็นแถูวต้ามเส้ำน

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. ฝึึกเร้�องการพัื้ฒนากล้้ามเน้�อมัด็เล็้ก โด็ยใช้้ม้อ นิ�ว แล้ะข้อม้อในการทั้ำากิจักรรม

2. ความมีสำมาธิแล้ะเสำริมสำร้างความสัำมพัื้นธ์ระห้ว่างต้าแล้ะม้อ
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ไฟัฉ�ยหั�ของ

อุปกรณ์์

1. ไฟัฉาย

วิัธีิเล่น

ให้้เด็็กๆ ใช้้ไฟัฉายค้นห้าสิำ�งของภายในบ้านต้ามคำาสัำ�งทีั้�ได้็

รับ เช่้น ส่ำองห้าของทีั้�มีสีำแด็ง, ส่ำองห้าของทีั้�เป็นวงกล้ม

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. ทัั้กษะการสัำงเกต้แล้ะสำำารวจัสิำ�งรอบตั้ว

2. ทัั้กษะการเคล้้�อนตั้ว
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ใส่หัลอดลงขวัด

อุปกรณ์์

1. ห้ล้อด็ทีั้�ตั้ด็เป็นชิ้�นเล็้ก

2. ขวด็เปล่้าทีั้�ห้าได้็ในบ้าน

วิัธีิเล่น

ช้วนเด็็กๆ ห้ยิบห้ล้อด็ทีั้ล้ะชิ้�นใส่ำล้งในขวด็ ในระห้ว่างนั�น

อาจัช้วนทั้บทั้วนเร้�องสีำ แล้ะความสัำ�นยาวไปพื้ร้อมๆ กัน

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. ความสัำมพัื้นธ์ระห้ว่างต้าแล้ะม้อ

2. ฝึึกสำมาธิแล้ะความอด็ทั้นพื้ยายาม
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แยกสีของเล่น

อุปกรณ์์

1. ของเล่้นเน้นให้้มีสีำเดี็ยวกันสัำก 3-4 สีำข้�นไป

2. กระด็าษสีำ เล้้อกสีำต้ามจัำานวนสีำของของเล่้นทีั้�ใช้้ใน  

   ข้อทีั้� 1

3. เทั้ปกาวสำำาห้รับติ้ด็กระด็าษ

วิัธีิเล่น

ใช้้เทั้ปกาวติ้ด็กระด็าษสีำแล้้วแยกวางของเล่้นวางล้งบน

กระด็าษทีั้�เป็นสีำเดี็ยวกัน

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. ใช้้ความคิด็ในการแยกแยะสีำต่้างๆ 

2. ฝึึกใช้้สำมองแล้ะสำายต้าไปพื้ร้อมๆ กัน
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ตัวัอย่�งกิจกรรม Home Based Learning ช่่วังอ�ยุ 4-6 ปี

ส�ยลับหัลบเลเซอร์

อุปกรณ์์

1. กระด็าษสำายรุ้ง

2. เทั้ปกาว

วิัธีิเล่น

1. ติ้ด็กระด็าษสำายรุ้งทีั้�ผู้นังด้็านห้น้�งด้็วยเทั้ปกาว จัากนั�น 

   ให้้ย้ด็ปล้ายอีกด้็านไปจันถู้งผู้นังอีกฝัึ�งห้น้�ง เพ้ื้�อให้้เกิด็

   เป็นเส้ำนขวางแล้้วติ้ด็ด้็วยเทั้ปกาวอีกทีั้เพ้ื้�อย้ด็เอาไว้

2. สำลั้บไขว้กระด็าษรุ้งไปมา อาจัจัะยาวบ้าง สัำ�นบ้าง ส้ำง

    บ้าง ต้ำ�าบ้าง โด็ยมีข้อแม้ว่าจัะต้้องให้้มีพ้ื้�นทีั้� เว้นห่้างกัน

   สัำกห้น่อยในแต่้ล้ะเส้ำนทีั้�ไขว้สำลั้บกันนะคะ อาจัจัะใช้้ตั้ว   

   คุณพ่ื้อคุณแม่เอง เป็นคนกำาห้นด็ระยะห่้าง

3. ช้วนเด็็ก ๆ เดิ็นผู่้านเส้ำนกีด็ขวางโด็ยจิันต้นาการว่าตั้ว  

    เองเป็นสำายลั้บ โด็ยกระด็าษต้้องไม่ขาด็ออกจัากกัน

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. ติ้ด็กระด็าษสำายรุ้งทีั้�ผู้นังด้็านห้น้�งด้็วยเทั้ปกาว จัากนั�นให้้ย้ด็ปล้ายอีกด้็านไปจันถู้งผู้นังอีกฝัึ�งห้น้�ง เพ้ื้�อให้้เกิด็เป็น 

   เส้ำนขวางแล้้วติ้ด็ด้็วยเทั้ปกาวอีกทีั้เพ้ื้�อย้ด็เอาไว้

2. สำลั้บไขว้กระด็าษรุ้งไปมา อาจัจัะยาวบ้าง สัำ�นบ้าง ส้ำงบ้าง ต้ำ�าบ้าง โด็ยมีข้อแม้ว่าจัะต้้องให้้มีพ้ื้�นทีั้� เว้นห่้างกัน

   สัำกห้น่อยในแต่้ล้ะเส้ำนทีั้�ไขว้สำลั้บกันนะคะ อาจัจัะใช้้ตั้วคุณพ่ื้อคุณแม่เอง เป็นคนกำาห้นด็ระยะห่้าง

3. ช้วนเด็็กๆ เดิ็นผู่้านเส้ำนกีด็ขวางโด็ยจิันต้นาการว่าตั้วเองเป็นสำายลั้บ โด็ยกระด็าษต้้องไม่ขาด็ออกจัากกัน
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ฮอกกี�จ�กแผู่้นซีดี

อุปกรณ์์

1. กล่้องสำำาห้รับใช้้ทั้ำาเป็นประต้้ในการเล่้นฮอกกี� (อาจั

    ใช้้เป็นกล่้องซีึ่เรียล้) จัำานวน 1 กล่้อง

2. แผู่้นซีึ่ดี็เก่าเก็บ ทีั้�ไม่ได้็ใช้้งานแล้้วห้ล้าย ๆ แผู่้น

3. เทั้ปกาวสีำใด็ก็ได้็จัำานวน 1 ม้วน

วิัธีิเล่น

เด็็กจัะพื้ยายามเล็้งให้้ต้รงเป้า เพ้ื้�อทั้ำาคะแนนให้้ได้็มาก

ทีั้�สุำด็ เป็นการเสำริมสำร้างทัั้กษะทีั้�ดี็

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. สำร้างความสัำมพัื้นธ์กันระห้ว่างต้าแล้ะม้อ

2. ฝึึกสำมาธิ

3. ฝึึกการสัำงเกต้
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ฝึึกนับเลขจ�กไม้หันีบผู้้�

อุปกรณ์์

1. แก้วพื้ล้าสำติ้ก

2. ไม้ห้นีบผู้้า

3. กระด็าษ

4. ปากกา

วิัธีิเล่น

1. เขียนเล้ขล้งบนกระด็าษแล้ะติ้ด็บนแก้วพื้ล้าสำติ้ก 

2. ห้นีบไม้ห้นีบผู้้า เท่ั้ากับจัำานวนตั้วเล้ขทีั้�อย้่ด้็านข้าง

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. ทัั้กษะการนับเล้ข (คณิต้ศัาสำต้ร์)

2. พัื้ฒนากล้้ามเน้�อมัด็เล็้ก
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โยนล้กบอลใส่ขวัดแกลลอน

อุปกรณ์์

1. ขวด็นำ�าห้ร้อขวด็แกล้ล้อนตั้ด็คร้�ง

2. ล้้กบอล้

3. เทั้ปสีำสำด็ใสำสำำาห้รับต้กแต่้ง

วิัธีิเล่น

1. ผู้้้เล่้นทัั้�ง 2 ฝ่ึายถู้อขวด็ห้ร้อแกล้ล้อนไว้สำำาห้รับรับ

   ล้้กบอล้

2. ผู้้้เล่้นฝ่ึายใด็ฝ่ึายห้น้�งโยนล้้กบอล้ให้้ฝ่ึายทีั้�รับ

3. ถู้ารับได้็ อาจัได้็เป็นคะแนนสำะสำมห้ร้อเง้�อนไขอ้�นๆ แล้้ว

   แต่้จัะกำาห้นด็

PAGE 15ตั้วัอย่างกิจกรรมีการเรียนร้้

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

1. สำร้างความสัำมพัื้นธ์กันระห้ว่างต้าแล้ะม้อ

2. ฝึึกสำมาธิ

3. ฝึึกการสัำงเกต้
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เดินหัลังเต่�แบกตะกร้�

อุปกรณ์์

ต้ะกร้า

วิัธีิเล่น

1. นำาต้ะกร้าใบให้ญ่วางบนห้ลั้ง

2. เดิ็นแข่งกันโด็ยห้้ามทั้ำาต้ะกร้าต้ก

ทัำกษะทีำ�ได้เรียนร้้

พัื้ฒนากล้้ามเน้�อมัด็ให้ญ่แล้ะการทั้รงตั้ว
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บทบาทของผู้้้ปกครอง
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ HBL

1. บทบาทหน้้าท่�ของผู้้้ปกครอง

เตรียมควั�มพร้อมให้ักับเด็กๆ ได้แก่1.1

• สำถูานทั้ี�

• เทั้คโนโล้ยีต้่างๆ เช้่น password แล้ะ login IDs ต้่างๆ

   ต้ารางกิจักรรมการเรียนร้้ (ถู้ามี) แล้ะอุปกรณ์ต่้างๆ ทีั้� 

   จัำาเป็น

• ถู้าเป็นไปได็้การเปล้ี�ยนเสำ้�อผู้้า ไม่ใช้่ชุ้ด็นอนเพื้้�อมาทั้ำา

   กิจักรรมการเรียนร้้ก็ช่้วยกระตุ้้นให้้เด็็กๆ ร้้ว่าเวล้านี�ต้้อง

   เต้รียมทั้ำากิจักรรมแล้้ว

ตกลงเรื�องต�ร�งเวัล�1.2

อยา่ล้้มว่าบ้านไม่ใช่้โรงเรียน แต่้เด็็กๆ จัำาเป็นต้้องมกิีจัวัต้รทีั้�

ชั้ด็เจันเพ้ื้�อให้้คุ้นเคยกับกิจักรรมการเรียนร้้ต่้างๆ การต้กล้ง

ห้ร้อการจััด็ต้ารางเวล้าจ้ังสำำาคัญมาก สำำาห้รับเด็็กเล็้ก เวล้า

รับประทั้านอาห้าร พัื้กผู่้อน เล่้นอยา่งอิสำระ สำำาคัญพื้อๆ กับ

การทั้ำากิจักรรมการเรียนร้้ ส่ำวนเด็็กประถูมศ้ักษา เวล้าทั้ำา

กิจักรรมต้ามความช้อบห้ร้อความสำนใจั การเล้่น การ

ออกกำาลั้งกาย ก็สำำาคัญพื้อๆ กับการเรียนร้้ โรงเรียนแนะนำา

ว่าให้้ต้กล้งเวล้าชั้ด็เจันเร้�องการใช้้จัอเพ้ื้�อการพัื้กผู่้อนกับ

เด็็กๆ แล้ะอาจัให้้เด็็กๆ เล่้นเม้�อทั้ำากิจักรรมการเรียนร้้ ห้ร้อ

ทั้ำาต้ามต้ารางของต้ัวเองได็้ดี็ แล้ะอย่างล้้มช้วนเด็็กๆ 

ทั้ำางานบ้านอย่างน้อย 1 อย่าง เป็นประจัำา
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1.3

การเรียนแบบ HBL นั�นไม่เห้ม้อนการไปโรงเรียน ผู้้้ปกครอง

สำามารถูช้วนเด็็กๆ คุยถู้งประสำบการณ์ทีั้�ได้็เรียนได้็ทั้ำา

กิจักรรม โด็ยเฉพื้าะอย่างยิ�งสำำาห้รับเด็็กประถูมศ้ักษา เช่้น

• วันนี�ทั้ำาอะไรบ้าง (เน้นให้้ล้้กเล้่า ผู้้้ปกครองฟัังด็้วยความ

   สำนใจั)

• มีอะไรทั้ี�ยากบ้างห้ร้อเปล้่า

• ช้อบเร้�องไห้นบ้าง

• ไม่ช้อบเร้�องไห้นบ้าง

• เจัอเพื้้�อน เจัอคุณคร้แล้้วร้้สำ้กอย่างไร

ห้ากเด็็กๆ ร้้ส้ำกกังวล้ ควรบอกว่า ช้่วงนี�เป็นช้่วงเวล้าทีั้�มี

การเปลี้�ยนแปล้งเยอะ ความกังวล้เป็นเร้�องทีั้�เกิด็ข้�นได็้

ผู้้้ปกครองจ้ังต้้องคอยสัำงเกต้อารมณ์ ความร้้ส้ำกของเด็็กๆ 

อย่างสำมำ�าเสำมอ

บทั้บาทั้การเป็นผู้้้ฟัังทีั้�ดี็สำำาคัญมาก ดั็งนั�นเม้�อรับฟัังเด็็กๆ 

แล้้วอย่าล้้มให้้กำาลั้งใจัเด็็กๆ ด้็วย

สำำาห้รับผู้้้ปกครองทีั้�ต้้องทั้ำางานทีั้�บ้านร่วมกับเด็็กๆ โรงเรียน

แนะนำาว่าควรทั้ำาข้อต้กล้งทีั้�ชั้ด็เจันกับเด็็กๆ ดั็งนี�

1. ห้ากผู้้้ปกครองกำาลั้งพ้ื้ด็คุยงานห้ร้อ live อย้่ เด็็กๆ ต้้อง  

    คอยก่อน

2. ควรกำาห้นด็บริเวณชั้ด็เจัน โด็ยเฉพื้าะบริเวณสำถูานทีั้�

    ทั้ำางาน เม้�อเด็็กๆ เข้ามาต้้องขออนุญาต้ก่อน

ถั่�มไถ่ั่ส�รทุำกข์สุขดิบ

1.4

สัำงเกต้อาการต่้างๆ เช่้น วัด็อุณห้ภ้มิ การรับประทั้านอาห้าร

นำ�าม้ก ไอแห้้ง อ่อนเพื้ลี้ย

ด้แลเรื�องสุขภ�พของเด็กๆ
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1.5

ห้ากมีคำาถูาม ข้อกังวล้ คำาเสำนอแนะ คุณคร้แล้ะโรงเรียนรอ

ให้้คำาปร้กษาอย้่เสำมอ พื้วกเราจัะช่้วยกันด้็แล้เด็็กๆ ให้้ผู่้าน

ช่้วงเวล้านี�ไปให้้ได้็

สื�อส�รกับโรงเรียน

1.6

โรงเรียนได้็จััด็กิจักรรมสำนุกๆ มากมายสำำาห้รับเด็็กๆ การอย้่

บ้านจัะทั้ำาให้้ทัั้�งเด็็กๆ แล้ะผู้้้ปกครองได้็ใช้้เวล้าอย้่ร่วมกัน

มากข้�นจ้ังสำามารถูทั้ำากิจักรรมสำนุกๆ อยา่ง เริ�มต้้นงานอดิ็เรก

ให้ม่ๆ ร่วมกัน เช่้น ปล้้กต้้นไม้ เลี้�ยงสัำต้ว์ เล่้นด็นต้รี เล่้นกีฬา

ทั้ำาอาห้ารร่วมกัน ห้ร้อกิจักรรมอ้�นๆ ทีั้�ได้็ใช้้เวล้าร่วมกัน 

นอกจัากนี�ยังสำามารถูใช้้เวล้านี�สำอนเด็็กๆ ทั้ำาเร้�องธรรมด็า

แต่้ยังไม่เคยล้องทั้ำาทีั้�บ้าน เช่้น ล้องสำนเข็ม ล้องจััด็บ้านต้าม

ทีั้�เด็็กๆ อยากทั้ำา ห้ากเปน็เด็็กโต้ อาจัให้้ล้องรบัผิู้ด็ช้อบมาก

ข้�นเช่้น ช่้วยเห้ล้้อป่้ย่าต้ายายทีั้�บ้านอ่านข้อความ อ่าน

ห้นังส้ำอ ช่้วยสำอนใช้้อุปกรณ์ส้ำ�อสำารต่้างๆ 

กิจักรรมให้ม่ๆ อาจัห้มายถู้งการใช้้เวล้าช้้�นช้มความทั้รงจัำา

ร่วมกัน ล้องห้ยิบอัล้บั�มภาพื้เก่าๆ มาด้็ด้็วยกัน เล่้าเร้�องความ

สำนุกสำนานในภาพื้ เร้�องต้ล้กทีั้�เคยเกิด็ข้�น ร้องเพื้ล้งดั็งๆ ร่วมกัน

ห้ร้อแม้กระทัั้�งการเขียนจัด็ห้มายห้ากัน เห้ล่้านี�ก็ช่้วยให้้

เด็็กๆ ผู่้อนคล้าย แล้ะทั้ำาให้้เขาได้็เห็้นถู้งสิำ�งทีั้�ทั้ำาได้็ร่วมกัน

สร้�งสรรค์กิจกรรมใหัม่ๆ ร่วัมกัน

1.7

ผู้้้ปกครองควรเป็นตั้วอย่างให้้กับเด็็กๆ ในการล้้างม้อ สำวม

ห้น้ากากอนามัย การเว้นระยะห่้างจัากผู้้้คน โด็ยเฉพื้าะอย่าง

ยิ�งเวล้าต้้องออกไปข้างนอก การรักษาความสำะอาด็ร่างกาย

แล้ะสำถูานทีั้�ภายในบ้าน

ก�รเป็นตัวัอย่�งทีำ�ดีให้ักับเด็กๆ เพื�อระวััง

ก�รติดเชื่�อ
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2. คำาแน้ะน้ำาการใช้้ของใน้บ้าน้มา
   ออกแบบกิจกรรมสนุ้กๆ 

1. ผู้้�

ผู้้าอะไรก็ต้ามทีั้�อย้ใ่นบ้าน ถู้าเด็็กๆ ห้ยบิออกมาเล่้นได้็ เขาสำามารถู

นำามาทั้ำาชุ้ด็ต้ามจิันต้นาการ เอามาม้วน บิด็ เป็นร้ปร่างต่้างๆ ต้าม

ทีั้�ได้็เห็้นจัากนิทั้านห้ร้อชี้วิต้ประจัำาวัน ผู้้้ปกครองเพื้ียงช้วนเด็็กๆ 

ทั้ำาเท่ั้านั�น ทีั้�เห้ล้้อปล่้อยให้้เป็นไปต้ามจิันต้นาการของเด็็กๆ เล้ย

บ้านของเราเต็้มไปด้็วยของเล่้นน่าสำนุก ล้องช้มรายล้ะเอียด็

กิจักรรมดั็งต่้อไปนี�เพ้ื้�อแปล้งของใช้้ให้้กล้ายเป็นของเล่้น

2. นิทำ�นทำำ�มือ

ถู้าเด็็กๆ เริ�มวาด็ เริ�มเขียน ล้องช้วนกันทั้ำานิทั้านทั้ำาม้อต้ามใจัเด็็กๆ

 จัะวาด็ จัะเขียน จัะใช้้กระด็าษห้ร้อสิำ�งของชิ้�นเล็้กมาแปะ ประกอบ

การเล่้าเร้�องก็สำนุกไม่น้อย

3. หัม้อ ไหั กะละมัง

เห้ล่้านี�เป็นสิำ�งของทีั้�ใช้้กำาเนิด็เสีำยงได้็ เด็็กๆ มักสำนุกกับการได้็เป็น

ผู้้้สำร้างเสำยีงต่้างๆ ด้็วยตั้วเอง ผู้้ป้กครองเพื้ยีงต้้องฟัังเสำยีงด็นต้รวีง

ให้ญ่จัากเด็็กๆ

4. ลังกระด�ษ

ห้ากช่้วงนี�มีล้ังกระด็าษส่ำงของมาทีั้�บ้านเยอะ เจ้ัาลั้งกระด็าษ

สำามารถูแปรเปลี้�ยนเป็นของเล่้นต้ามจิันต้นาการเด็็กๆ ได้็เต็้มทีั้� เช่้น

นำามาใช้้วาด็บ้านสัำกห้ลั้ง สำร้างทีั้�ห้ล้บภัย ทั้ำาห้น้ากาก
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เป็นห้ลั้ก เช่้น ถู้าเด็็กๆ สำนใจัเร้�องด็วงด็าว อาจัช้วนทั้ำาเร้�องกล้้อง

ด้็ด็าวจัำาล้อง แล้ะช้วนกันห้าข้อม้ล้เกี�ยวกับการด้็ด็าว

6. เปลี�ยนบริเวัณ์บ้�นให้ัเป็นสน�มข้�มเครื�องกีดขวั�ง

ห้ากทีั้�บ้านมีพ้ื้�นทีั้�ในห้ร้อนอกบ้าน ล้องเอาของใช้้ในบา้นมาวางเพ้ื้�อ

กำาห้นด็จัุด็ให้้เด็็กๆ วิ�ง ให้้สำำาเร็จั บางช่้วงอาจัมีการกระโด็ด็ข้าม 

บางช่้วงอาจัต้้องคิด็เล้ขก่อนได้็ข้าม บางช่้วงอาจัต้้องนับเล้ข บอก

สีำก่อน ซ้ึ่�งกิจักรรมนี�สำามารถูเปลี้�ยนแปล้งต้ามช่้วงวัยได้็ เด็็กๆ มัก

สำนุกกับความท้ั้าทั้ายเล็้กๆ น้อยๆ เสำมอ

3. Tips ใน้การจัดการอารมณ์์
สำาหรับเด็กๆ และผู้้้ปกครอง

1. อธิิบ�ยสถั่�นก�รณ์์

เวล้าอธิบายว่าเห้ตุ้การณ์นี�เป็นอย่างไร ควรใช้้นำ�าเสำียงทีั้�สำงบ เพ้ื้�อ

ให้้เด็็กๆ ร้้ส้ำกปล้อด็ภยั แล้ะยอมรบัห้ากเกดิ็อารมณแ์ปรปรวนของ

เด็็กๆ เราสำามารถูช่้วยเด็็กๆ ได้็โด็ยใช้้เวล้าอย้กั่บพื้วกเขาให้้มากข้�น

อธิบายให้้เด็็กๆ ทั้ราบถู้งการเปลี้�ยนแปล้ง แล้ะเป็นการ

เปลี้�ยนแปล้งเพีื้ยงช่้วงเวล้าห้น้�ง แต่้เป็นเวล้าทีั้�ยาวสัำกห้น่อย อาจั

ต้้องอด็ทั้นผู่้านการเปลี้�ยนแปล้งนี�ไปด้็วยกัน 

อธิบายถู้งเช้้�อโรคโควิด็ด้็วยข้อเท็ั้จัจัริง เช่้น เป็นไวรัสำ มีทัั้�งผู้้้ทีั้�ห้าย

จัากโรคนี�จัำานวนมาก แล้ะมีผู้้้ทีั้�เสีำยชี้วิต้บ้าง ห้ล้ายประเทั้ศักำาลั้ง

ผู้ลิ้ต้วัคซีึ่นแล้ะมียาเพ้ื้�อรักษาอาการต่้างๆ ของโรค

อธิบายเร้�องการรักษาความสำะอาด็ทีั้�จัำาเป็นแล้ะผู้้้ปกครองทั้ำาเป็น

ตั้วอย่าง เช่้น การสำวมห้น้ากากอนามัย (ควรให้้เด็็กๆ มีส่ำวนร่วมใน

การซัึ่ก รักษาความสำะอาด็ห้น้ากากของต้นเอง) การใช้้เพื้ล้ง แล้ะ

สิำ�งของทีั้�น่ารักด้็งด้็ด็เด็็กๆ ให้้รักษาความสำะอาด็กเ็ป็นอีกทั้างเล้้อกห้น้�ง
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2. อย่้กับควั�มวุ่ันวั�ย

เม้�อต้้องอย้่บ้านเป็นเวล้านาน ปล่้อยให้้บ้านได้็วุ่นวายบ้าง รกบ้าง 

ไม่เป็นอะไร  เพื้ราะเราใช้้เวล้าอย้่ทีั้�บ้านนานข้�น บ้านเราก็อาจัไม่

เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่ั้าทีั้�เราคาด็ห้วัง ปล่้อยให้้ตั้วเองได้็พัื้กผู่้อน

 มองข้ามเร้�องเล็้กๆ น้อยๆ ทีั้�อาจัทั้ำาให้้เกิด็ความขุ่นมัวในครอบครวั

 แล้ะไม่พื้ยายามห้าผู้้้ผิู้ด็ ห้ากเกิด็ความผิู้ด็พื้ล้าด็ใด็ๆ พื้ยายามช่้วย

กันแก้ไขปัญห้าน่าจัะเป็นทั้างออกทีั้�เห้มาะสำม

3. มองเห็ันควั�มง�มในตัวัเด็กๆ

เด็็กๆ ปรับตั้วเร็วแล้ะมีศัักยภาพื้ในการทั้ำาห้ล้ายสิำ�งห้ล้ายอย่างทีั้�

เราคาด็ไม่ถู้ง เด็็กแต่้ล้ะคนไม่เห้ม้อยกัน ช่้วงเวล้านี�ทีั้�พื้วกเขา

พื้ยายามเข้าใจัแล้ะปรบัตั้วเข้ากับสำถูานการณอ์ย้พ่ื้ยายามให้้กำาลั้ง

ใจัเด็็กๆ เยอะๆ เน้นทีั้�ความพื้ยายาม อย่าเพิื้�งมองห้าผู้ล้ลั้พื้ธ์ต้าม

ความคาด็ห้วังของเรา ห้ากเด็็กๆ ทั้ำาเร้�องเล็้กๆ ได้็สำำาเร็จั อย่าล้้ม

ช้ม เช่้น วันนี�ห้น้ไม่ล้้มล้้างม้อห้ลั้งจัากเล่้นข้างนอกมา แม่ดี็ใจัมาก

ห้ร้อห้ากเด็็กๆ ทั้ำาเร้�องทีั้�ควรทั้ำาได็้ เช่้น ทั้ำาการบ้านต้ามต้าราง 

ทั้ำางานบ้าน ด้็วยตั้วเอง ไม่เล่้นโทั้รศััพื้ท์ั้เม้�อใช้้เวล้าอย้กั่บครอบครัว

 ผู้้้ปกครองอาจัทั้ำาการ์ด็ข้�นมาเพ้ื้�อให้้รางวัล้กับเด็็กๆ เป็นสำติ้กเกอร์

ห้ร้อ ด็าว เพ้ื้�อสำะสำมให้้ได้็รางวัล้ทีั้�ให้ญ่ข้�นต้ามแต่้ต้กล้งก็ได้็

“ควั�มงดง�มของเด็กๆ

เป็นเรื�องทีำ�เร�ต้องมองเห็ันและส่งเสริม”

โรงเรียนต้้นกล้้าให้้ความสำำาคัญกับการเต้ิบโต้ด็้านพัื้ฒนาการทัั้�ง

ทั้างกายแล้ะใจัของเด็็กๆ จ้ังได้็ร่วมกับ Positive CV องค์กรจัาก

ประเทั้ศัฟัินแล้นด็์ ซ้ึ่�งสำร้างจัากงานวิจััยด็้านการพัื้ฒนาทัั้กษะ

ทั้างอารมณ์แล้ะสัำงคมของเด็็กๆ จัากมห้าวิทั้ยาลั้ยเฮล้ซึ่งิกิ ประเทั้ศั

ฟิันแล้นด์็

Positive CV ได็้มาร่วมอบรมบุคล้ากรแล้ะผู้้้ปกครองห้ล้ายครั�ง

ให้้กับโรงเรียนเพ้ื้�อให้้สำามารถูใช้้ห้ลั้กการของ Positive CV
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ต้ามโปรแกรม “See the Good” ห้ร้อการส้ำ�อสำารเชิ้งบวกทีั้�กระตุ้้น

แล้ะสำร้าง ส่ำงเสำริม แล้ะประเมิน ทัั้กษะความมั�นคงทั้างอารมณ์แล้ะ

พัื้ฒนาการด้็านจิัต้ใจั โด็ยในสำถูานการณ์ COVID-19 นี� เด็็กๆ ต้้อง

ปรับตั้วแล้ะพื้บกับความทั้้าทั้ายห้ล้ากห้ล้ายประการ จ้ังต้้องการ

การสำนับสำนุนทั้างอารมณ์มากกว่าปกติ้ 

โรงเรียนจ้ังอยากช้วนผู้้้ปกครองทั้ด็ล้องใช้้การ์ด็สำร้างทัั้กษะความ

มั�นคงทั้างอารมณ์แล้ะสัำงคมทัั้�ง 5 ด้็านซ้ึ่�งสัำงเกต้ได้็ง่ายจัาก

พื้ฤติ้กรรมของเด็็กๆ เม้�อมองเห็้นผู้้้ปกครองจัะได้็ช้้�นช้มแล้ะให้้

กำาลั้งใจัเด็็กๆ ได้็อย่างเต็้มทีั้� 

1. Carefulness : ความระมัด็ระวัง ผู่้านการรับผิู้ด็ช้อบด้็แล้ต้าราง

กิจัวัต้รของต้นเองแล้ะสิำ�งของส่ำวนตั้ว

2. Self-regulation : การควบคมุต้นเอง ผู่้านการตั้�งใจัทั้ำากิจักรรม

ต่้างๆ ห้ร้อการบ้านโด็ยไม่วอกแวก

3. Kindness : ความโอบอ้อมอารี ผู่้านการแสำด็งความใส่ำใจัห้ร้อ

สำนใจัความต้้องการของคนในครอบครัว

4. Perseverance : ความมานะบากบั�น ผู่้านการพื้ยายามทั้ำา

กิจักรรม การบ้าน ห้ร้อกิจัวัต้ร ให้้ลุ้ล่้วงต้ามเวล้าทีั้�กำาห้นด็ไว้

5. Teamwork : การทั้ำางานเป็นทีั้ม ผู่้านการทั้ำางานร่วมกันกับ

เพ้ื้�อนๆ ผู่้านช่้องทั้างออนไล้น์ 

ผู้้้ปกครองแล้ะเด็็กๆ สำามารถูส่ำงเสำริมทัั้กษะความมั�นคงทั้างอารมณ์

แล้ะสำังคมทัั้�ง 5 ด้็าน ต้ามธรรมช้าต้ิของเด็็กๆ เน้นทีั้�การสัำงเกต้ 

เน้�องจัากว่าเด็็กแต่้ล้ะคนไม่เห้ม้อนกัน แล้ะอาจัมีทัั้กษะต่้างๆ มาก

น้อยแต้กต่้างกันไป ซ้ึ่�งเป็นปกติ้
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POSITIVE CV
PASSPORT

แบบสำาหรับพิิมพ์ิ
อยู้่�ใน้ภาคผู้น้วก (หน้้า 32)
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4. ผู้้้ปกครองก็เครียดได้

เม้�อเกิด็ความเครยีด็ ไม่เป็นไรเล้ยทีั้�ผู้้้ปกครองจัะขอความช้ว่ยเห้ล้้อ

จัากผู้้้อ้�น ทัั้�งจัากเพ้ื้�อนๆ ครอบครัว ห้ร้อโรงเรียน ในห้้วงเวล้า

เช่้นนี�การสำนับสำนุนช่้วยเห้ล้้อซ้ึ่�งกันแล้ะกันจัำาเป็นมากทีั้�สุำด็
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ช่้องทางการติ้ดต่้อโรงเรียน

ช่่องทำ�งออนไลน์

www.tonklachiangmai.com

@tonklaschool

@tonklaschool.chiangmai

tonkla_chiangmai

หัม�ยเลขโทำรศััพท์ำ

1. แผู้นกอนุบ�ล

• 081-724-7582 : คร้นุ้ย

• 081-724-6770 : คร้ฟั้า

2. แผู้นกประถั่ม

• 089-635-6329 : คร้แน็ต้

• 080-839-7451 : คร้อุ้ย

3. แผู้นกภ�ษ�อังกฤษ

    Kindergarten

• 065-005-6156 : Ms.Kate

    Primary

• 061-791-2229 : Ms.Mai

4. ติดต่อก�รเงิน

• 053-345-912 : คร้เน็ต้

5. ติดต่อเรื�องหันังสือและอุปกรณ์์ก�รเรียน

• 084-687-2277 : คร้ให้ม่ให้ม่

6. ติดต่อง�นรับสมัครเรียน หัรือนักเรียนใหัม่

    ทำี�ต้องก�รทำร�บข้อม้ลของโรงเรียน

• 089-700-7798 : คร้ไมค์

7. ติดต่อเรื�องทัำ�วัไป

• 053-345-912
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Q&A

A : ก่อนอ้�นเด็็กๆ ต้้องเรียนร้้ว่า นี�ค้อสำถูานการณ์ไม่ปกติ้

ถู้งพ่ื้อแม่อย้่ทีั้�บ้านก็จัริง แต่้ก็ต้้องทั้ำางานเห้ม้อนอย้่ทีั้�

ทั้ำางาน ถู้ามีประชุ้มห้ร้อยังไม่สำะด็วกเล้่นกับล้้กก็บอก

ต้รงๆ ว่า พ่ื้อแม่ต้้องประชุ้มนะ แต่้นั�งเล่้นอย้ใ่กล้้กันได้็

แล้ะให้้เขาร้ว่้า ถู้งนี�จัะเปน็เวล้าทั้ำางานของแม ่แต่้ถู้าล้้ก

ต้้องการอะไร สำามารถูเรียกห้ร้อถูามได็้เสำมอ แต้่อย่าง

ทีั้�บอกไปแล้้วว่า เ ด็็กๆ ควรมีโอกาสำทีั้�จัะได้็ รับ

ประสำบการณใ์นการด้็แล้จััด็การต้วัเอง เปน็เจ้ัาของเวล้า

ของตั้วเอง เพื้ราะมันจัะช่้วยได้็มาก จัริงๆ แล้้วทั้ำางาน

ทีั้�ไห้นก็ค้อทั้ำางาน เพีื้ยงแต่้ทั้ำาทีั้�บ้านจัะย้ด็ห้ยุ่นได้็

มากกว่า พื้่อแม่เองก็ต้้องเรียนร้้ทีั้�จัะจััด็การเวล้าของ

ตั้วเอง ทั้ำางานทีั้�บ้านกับล้้กก็มีข้อดี็อย้่ ค้อทั้ำาให้้พ่ื้อแม่

ไม่พื้ล้าด็ช้ว่งเวล้ามห้ศััจัรรย ์เช่้น เรานั�งทั้ำางานอย้่แต่้ว่า

หั้นไปเห็้นล้้กเพิื้�งค้นพื้บอะไรบางอย่างทีั้�ต้้�นเต้้นแล้ะ

ภ้มิใจั เราก็ไปร่วมต้้�นเต้้นแล้ะสำนุกไปกับช่้วงเวล้านั�นกับ

ล้้กได้็ห้ร้อเราได้็นั�งทั้ำางานไปแล้ะเฝ้ึาสัำงเกต้ล้้ก เขาช้อบ

เล่้นอะไรยังไง เป็นโอกาสำทีั้�ดี็ทีั้�จัะได้็ร้้จัักแล้ะสัำงเกต้ล้้ก

มากข้�น
Q : ถ้ั่�หั�กพ่อแม่ไม่ส�ม�รถั่เล่นกับล้กได้ตลอดเวัล�

เพร�ะต้องทำำ�ง�นของตัวัเองด้วัย ควัรทำำ�อย่�งไรเพื�อ

ให้ัสมดุลทัำ�งสองเรื�อง

1

Q : บ�งครอบครัวัไม่เคยใหั้ล้กด้หัรือเล่นหัน้�จอ

โทำรศััพทำห์ัรือคอมพวิัเตอร์ม�ก่อน แตห่ั�กจำ�เปน็ต้อง

ใช้่อุปกรณ์์เหัล่�นี�บ้�งในช่่วังนี� พ่อแม่จะส�ม�รถั่ร้้ได้

อย่�งไรว่ั� ให้ัล้กใช้่หัน้�จอเท่ำ�ไหัร่ถึั่งจะพอดีเพื�อไม่

ให้ัเด็กกล�ยเป็นเด็กติดจอ

2

A : พ่ื้อแม่ควรสำร้างข้อต้กล้งแล้ะทั้ำาความเข้าใจักับล้้ก

ในการใช้้อุปกรณ์เห้ล่้านี�ตั้�งแต่้ต้้น ให้้เด็็กเรียนร้้ถู้งข้อดี็ 

ข้อเสีำย แล้ะต้้องมีวินัยในการใช้้ทัั้�งในเร้�องของระยะเวล้า

แล้ะร้ปแบบห้ร้อวิธีใช้้ แต่้สิำ�งทีั้�พ่ื้อแม่พื้อทั้ำาได้็ ค้อต้้อง

พื้ยายามทั้ำาล้ายข้อจัำากัด็ของการใช้้ห้น้าจัอกับเด็็กๆ 

อย่างเช่้น พื้ยายามสำร้างปฏิิสัำมพัื้นธ์ให้้เกิด็ข้�น มีการ

โต้้ต้อบ มีการซัึ่กถูาม มีการให้้แสำด็งความคิด็เห็้น ไม่ให้้

เกิด็เป็นลั้กษณะส้ำ�อสำารทั้างเดี็ยว

พิ�อแม�ก็ต้้องทำางาน้

ปัญหาเด็กติ้ดจอ
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A : ขอแบ่งแนวทั้างการออกแบบกิจักรรมเป็น 2 กลุ่้ม 

กลุ่้มแรก ค้อกลุ่้มเด็็กเล็้กทีั้�ยังไม่เข้าโรงเรียน แล้ะกลุ่้ม

ทีั้�สำองค้อเด็็กโต้ ห้ร้อเด็็กๆ ในวยัเรียน เพ้ื้�อให้้คุณพ่ื้อคุณ

แม่สำามารถูกำาห้นด็แนวทั้างในการทั้ำากิจักรรมได้็ง่ายข้�น

กลุ่ม 1 เด็กเล็กทีำ�ยังไม่เข้�โรงเรียน

โด็ยปกติ้แล้้ว เด็็กอาจัจัะอย้ที่ั้�บ้านกับป่้ย่าต้ายาย พีื้�เลี้�ยง

ห้ร้ออาจัจัะเป็นเด็็กทีั้�ปกติ้เคยฝึากเลี้�ยงไว้ทีั้�สำถูานรับ

เลี้�ยงเด็็ก หั้วใจัสำำาคัญของกลุ่้มนี�ค้อการให้้เด็็กได็้เล่้น

อย่างอิสำระ แล้ะการได้็รับประสำบการณ์ทีั้�ห้ล้ากห้ล้าย 

ถู้าให้้กำาห้นด็กลุ่้มกิจักรรมอยา่งง่ายทีั้�สุำด็ ก็สำามารถูแบ่ง

ได้็เป็น

• กลุ่มกิจกรรมกระตุ้นกล้�มเนื�อมัดเล็ก

  ใช้้ม้อให้้มาก เล่้นอิสำระกับวัสำดุ็ทีั้�มีพ้ื้�นผิู้วห้ล้ากห้ล้าย   

  ห้ยิบจัับสิำ�งของห้ล้ากห้ล้ายขนาด็ เช่้น เล่้นกับนำ�า ดิ็น 

  แป้งปั�น เศัษวัสำดุ็ ใบไม้แห้้ง ก้อนหิ้น ห้ร้อวัสำดุ็อ้�นๆ ทีั้�

  ห้าได้็ในบ้านแล้ะไม่เป็นอันต้รายกับเด็็ก

• กลุ่มกิจกรรมกระตุ้นกล้�มเนื�อมัดใหัญ่่ 

   ออกแรงแล้ะใช้้ร่างกายห้ล้ายๆ ส่ำวน เช่้น วิ�งเล่้นรอบๆ

  บริเวณบ้าน ฝึึกเดิ็นข้�นล้งบันได็ (โด็ยอย้ใ่นสำายต้า

  ผู้้้ให้ญ่) ปีนป่ายห้มอน ผู้้าห่้ม ห้มอนข้าง ห้ร้อวัสำดุ็อ้�น

  ทีั้�ห้าได้็จัากในบ้าน เต้้นประกอบเพื้ล้ง

• กลุ่มกิจกรรมกระตุ้นประส�ทำสัมผัู้ส

  ร้ป รสำ กลิ้�น เสีำยง สัำมผัู้สำ เช่้น อ่านห้นังส้ำอ ฟัังเพื้ล้ง 

  ร้องเพื้ล้ง ตี้ / เคาะ / เขย่า วัสำดุ็ต่้างๆ เป็นต้้น

  แล้ะทีั้�สำำาคัญก็ค้อ การกำาห้นด็เวล้าพัื้กผู่้อนให้้เพีื้ยงพื้อ

Q : แนวัทำ�งก�รออกแบบกิจกรรมง่�ยๆ สำ�หัรับพ่อ

แม่และคนทีำ�อย่้บ้�นทำำ�ร่วัมกับเด็กๆ มีอะไรบ้�ง

3 การออกแบบกิจกรรม   แล้ะเป็นเวล้า เพื้ราะความต้้องการต้ามธรรมช้าติ้ของ

  เด็็กค้ออยากใช้้เวล้าร่วมกันกับคุณพื้่อคุณแม่ จ้ังมี  

  ความเป็นไปได้็ทีั้�เด็็กๆ จัะต้้�นตั้วเม้�อคุณพ่ื้อคุณแม่อย้่

  บ้านกับเขาทัั้�งวัน

 

กลุ่ม 2 เด็กทีำ�เข้�โรงเรียนแล้วั

สำำาห้รับกลุ่้มนี� แนวทั้างอย่างง่ายทีั้�สุำด็ในการกำาห้นด็

กิจักรรมก็ค้อ

1. จัดต�ร�งกิจวััตรประจำ�วัันให้ัสอดคล้องกับชี่วิัต

ประจำ�วัันเมื�อต้องไปโรงเรียน

เพ้ื้�อให้้ง่ายต่้อการปรับตั้วแล้ะเป็นการรักษาวินัยไม่ให้้

ห้ล้ะห้ล้วมในช่้วงสำถูานการณ์เช่้นนี� แต่้สิำ�งทีั้�ต้้องคำาน้ง

ในการใช้้แนวทั้างนี�ค้อ ต้ารางกจิัวัต้รควรมคีวามยด้็ห้ยุน่

แล้ะใช้้เป็นเพีื้ยงแนวทั้างในการกำากับต้นเองเท่ั้านั�น

2. จัดกิจกรรมเพิ�มทัำกษะชี่วิัตให้ักับล้ก

ซ้ึ่�งแนวทั้างนี� คุณพื้่อคุณแม่อาจัจัะต้้องมีสำ่วนร่วม

มากข้�นในการกำาห้นด็กิจักรรม โด็ยกิจักรรมทีั้�แนะนำา

จัะเป็นกิจักรรมทีั้�เด็็กๆ ไม่ค่อยได้็ทั้ำาในช่้วงสำถูานการณ์

ปกติ้ เช่้น ทั้ำางานบ้าน ช่้วยงานพ่ื้อแม่ ฝึึกงานฝีึม้อ เลี้�ยง

สัำต้ว์ เล่้นกีฬา สำร้างสำรรค์ผู้ล้งานจัากวัสำดุ็ภายในบ้าน 

หั้ด็ทั้ำากับข้าว ฝึึกฝึนทัั้กษะทีั้�เด็็กๆ อยากพัื้ฒนา

Q : ถ้ั่�มีล้กหัล�ยคน จะจัดต�ร�งก�รเรียนร้้ให้ัทัำ�งสอง

คนได้อย่�งไร

4 จัดต้ารางให้ล้กหลายู่คน้

A : กิจักรรมในช่้วง HBL ทีั้�ทั้างโรงเรียนจััด็ข้�น เราได้็

ต้ระห้นกัถู้งบรบิทั้ของแต้ล่้ะครอบครวั ดั็งนั�น ผู้้้ปกครอง

สำามารถูวางแผู้นการทั้ำากิจักรรมกับเด็็กๆ ได้็ต้ามเวล้า

ทีั้�สำอด็คล้้องกับบริบทั้ของแต่้ล้ะครอบครัว ส่ำวนการ 

Meet กับคร้ประจัำาชั้�นแล้ะเพ้ื้�อน ๆ ทั้างโรงเรียนได้็จััด็
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เป็น 2 ช่้วงเวล้า เช้้าแล้ะบ่ายในแต้่ล้ะสำัปด็าห์้ โด็ยผู้้้

ปกครองสำามารถูเล้้อกช่้วงเวล้าได้็ในกรณีมีล้้กห้ล้ายคน

A : เม้�อสัำงเกต้เห็้นพื้ฤติ้กรรมทีั้�ไม่เห้มาะสำม เช่้น เด็็ก

เริ�มห้งุด็ห้งิด็ กระสัำบกระส่ำาย ควบคุมต้นเองไม่ได้็ ควร

ห้ยดุ็ทั้ำากิจักรรมแล้ะสำอบถูามถู้งสิำ�งทีั้�เด็็กกำาลั้งร้้ส้ำกเพ้ื้�อ

เข้าใจัแล้ะแก้ปัญห้าทีั้�เป็นต้้นเห้ตุ้ของพื้ฤติ้กรรมนั�นๆ  

ห้ากยังไม่ดี็ข้�นควรช้วนทั้ำากิจักรรมทีั้�สำนุกสำนานห้ร้อเพ้ื้�อ

เปลี้�ยนเป้าห้มายแล้ะบรรยากาศัแล้้วค่อยช้วนเด็็กๆ ทั้ำา

กิจักรรมต่้อเม้�อมีความพื้ร้อม

Q : หั�กล้กไม่สนใจหัรือไม่ให้ัควั�มร่วัมมือในก�รทำำ�

กิจกรรมและแสดงพฤติกรรมไม่เหัม�ะสม ควัรทำำ�

อย่�งไร

5 ล้กไม�ให้ความร�วมมือ

A : เม้�อไห้ร่ก็ต้ามทีั้�เด็็กๆ ทั้ำาสิำ�งทีั้�ต้้องรับผิู้ด็ช้อบจัน

สำำาเร็จัต้ามข้อต้กล้ง ผู้้้ปกครองต้้องให้้โอกาสำเด็็กในการ

ได้็เล้้อกทั้ำาในสิำ�งทีั้�เขาอยากทั้ำาบ้างต้ามความเห้มาะสำม

แล้ะช้้�นช้มเม้�อเด็็กแสำด็งออกพื้ฤติ้กรรมต่้างๆ ทีั้�เห้มาะสำม

การส้ำ�อสำารเชิ้งบวกกับล้้กก็เป็นเร้�องทีั้�สำำาคัญไม่น้อย พ่ื้อ

แม่ควรพ้ื้ด็เฉพื้าะพื้ฤติ้กรรมทีั้�อยากให้้ล้้กทั้ำา เช่้น “เก็บ

เส้ำ�อผู้้าใส่ำต้ะกร้าด้็วยนะคะ” แทั้นการพ้ื้ด็ว่า “อย่าโยน

เส้ำ�อนะ”

การส้ำ�อสำารเชิ้งบวกแล้ะการช้้�นช้มจัะช่้วยให้้เด็็ก

ต้ระห้นักแล้ะจัด็จัำาพื้ฤติ้กรรมดี็ๆ เห้ล่้านั�นแล้ะมีแรง

จ้ังใจัในการควบคุมต้นเอง

Q : แนวัทำ�งก�รชื่�นช่มและสื�อส�รเชิ่งบวักกับล้ก

6 สื�อสารเชิ้งบวก

A : ช่้วงเวล้านี�เป็นช่้วงเวล้าแห่้งความเครียด็ พ่ื้อแม่ต้้อง

ด้็แล้ตั้วเองอย่างดี็เพ้ื้�อทีั้�จัะด้็แล้ล้้กได้็อย่างมีคุณภาพื้

1. หั�เวัล�ให้ัตัวัเองบ้�ง

พ่ื้อแม่ต้้องห้าเวล้าให้้กับตั้วเองในระห้ว่างวันห้ร้อเม้�อล้้ก

เข้านอนแล้้ว เพ้ื้�อเป็นการผู่้อนคล้ายแล้ะให้้รางวัล้ตั้ว

เองบ้าง

2. รับฟัังล้ก เปิดใจรับฟัังล้กให้ัม�กขึ�น

3. หัมั�นสังเกตอ�รมณ์์และควั�มร้สึ้กของตนเองอย�่ง

สมำ��เสมอ หัรือทำำ�กิจกรรมทีำ�ช่่วัยให้ัเกิดควั�มสงบ

เช่้น ห้ามุมสำงบแล้ะส้ำด็ล้มห้ายใจัล้้กๆ เพีื้ยงสำองสำามครั�ง

เป็นการสำร้างความสำงบให้้พ่ื้อแม่ก่อนจัะปฏิิสัำมพัื้นธ์กับ

ล้้กได้็อย่างมีเห้ตุ้มีผู้ล้

Q : ผู้้้ปกครองควัรรับมือกับควั�มเครียดของตนเอง

อย่�งไรเมื�อต้องด้แลและช่่วัยเหัลือก�รเรียนของล้ก

7 ความเคร่ยู่ดของพิ�อแม�

A :

ระดับอนุบ�ล ไม่มีการวัด็ประเมินผู้ล้การเรียนร้้ 

กิจักรรมทีั้�ทั้างโรงเรียนออกแบบเป็นการส่ำงเสำริมให้้เด็็ก

เกิด็ประสำบการณ์ในเชิ้งปริมาณ แล้ะเต้รียมความพื้ร้อม

ต้ามห้ลั้กพัื้ฒนาการ 4 ด้็าน

ระดับประถั่ม การเช็้คช้้�อต่้างๆ เป็นไปเพ้ื้�อการเก็บ

ข้อม้ล้ว่านักเรียนได้็เข้าห้ร้อไม่เข้าเรียนในส่ำวนใด็บ้าง จัะ

Q : จะมีก�รประเมินผู้ลก�รเรียนร้้หัรือไม่ในช่่วัง HBL 

และ  Jump Start Course

8 การประเมิน้ผู้ล
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ได้็ช่้วยจััด็ต้ารางแล้ะนัด็ส่ำงงานห้ร้อทั้ำากิจักรรมให้้ครบ

ต้ามต้ารางของแต่้ล้ะครอบครัวได้็

การประเมินจัากชิ้�นงาน ผู้ล้งาน โด็ยประเมิน 3 ส่ำวน 

คร้ประเมนินักเรียน ผู้้้ปกครองประเมนินักเรียน นักเรียน

ประเ มินต้นเอง ทัั้� งห้มด็จัะเ น้นทีั้�การประเ มิน

กระบวนการต่้างๆ ดั็งนั�นจ้ังจัำาเป็นต้้องมีความเห็้นจัาก

ทัั้�ง 3 ฝ่ึาย ซ้ึ่�งรวมถู้งเด็็กๆ ด้็วย การประเมินลั้กษณะนี�

จัะไม่ทั้ำาให้้เกิด็แรงกด็ดั็น ซ้ึ่�งเด็็กๆ เผู้ช้ิญอย้่แล้้วจัาก

สำถูานการณ์ทีั้�ไม่เป็นปกติ้ อีกทัั้�งทัั้กษะการประเมิน

ต้นเองจัะทั้ำาให้้เด็็กๆ สำามารถูพัื้ฒนาต้นเองได้็ต่้อไปใน

อนาคต้อีกด้็วย



PAGE 1

MY DAILY SCHEDULE
NAME:

SUN MON TUES WED THURS

Brush Teeth &
Take a Shower

Wake Up

Get Dressed

Have
Breakfast

Play Time

Have Lunch

Nap Time /
Story Time

Drink Milk

Have
Dinner

Take a
Shower &

Brush Teeth

Clean Up
Time

Story Time
& Bed Time

FRI SAT

ตั้วัอย่างต้ารางประจำาวัันของระดับชั้�นอนุบาล
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POSITIVE CV PASSPORT
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