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สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  
 
 

  บทนำ  
 
 ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง
ทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ  
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 
21 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนา
ประเทศได้ระบุว่าหลักการสำคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความรู้  มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559: 4) มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทาง
สมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่่
เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน กำหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้         
พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น 
รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น พัฒนาหลักสูตร
การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะ               
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับ              
การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั ้งการพัฒนาทักษะ               
การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่
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สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559: 98) 
 การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นครูจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการสอน วิธีการสร้างองค์ความรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการในการพัฒนาให้เด็กเกิดทักษะดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทักษะสมอง-อีเอฟ (Executive 
Function) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงว่าเป็นชุดของทักษะที่ต้องอาศัยฟังก์ชันของการทำงานของ
สมองสามส่วน คือ ความจำในการปฏิบัติงาน ความยืดหยุ่นด้านจิตใจ และการควบคุมตนเอง (Center 
on the Developing Child Harvard University. 2020: Online) เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ
ทักษะเหล่านี้ แต่เด็กเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ การพัฒนาทักษะสมอง-     
อีเอฟ เป็นการพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคล และความฉลาดทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิด 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างความคิดเชิงบวก สร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พัฒนา
ทักษะการเข้าสังคม รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว              
(เกดิษฐ์ จันทร์ขจร. 2562: 111) ดังนั้น EF จึงเปรียบเสมือนนั่งร้าน (Scaffold) ที่เป็นตัวเชื่อมรอยต่อ
ระหว่างทักษะที่พวกเขามีอยู่พัฒนาไปสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัว และ
ดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 เด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้  เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาสูงสุดและส่งผล
ต่อสติปัญญา  บุคลิกภาพ  และความฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นพื้นฐาน
สำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  ทักษะสมอง-อีเอฟเป็นทักษะที่อยู่
บนพื้นฐานขององค์ความรู้เกี่ยวกับสมองทั้งองค์ประกอบและกลไกหน้าที่การทำงานของสมอง แต่มี
จุดเน้นที่ต่างกันจึงทำให้เป้าหมาย หลักการ  และการปฏิบัติแตกต่างกันไป  ดังนั้นการนำทักษะสมอง-
อีเอฟสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงขึ้นอยู่กับครู ผู้ปกครองเลือกให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างเต็ม
ศักยภาพ  และเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อน          
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป (ดุษฎี  อุปการ. 2561: 1635)  
 การกำกับตนเอง เป็นกระบวนการทางจิตที่ช่วยในการวางแผน การสร้างสมาธิ การจดจำ
วิธีการ การจัดการเวลาการในการปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่างให้ประสบความสำเร็จ เปรียบเสมือนกับ
ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศที่อยู ่ในภาวะวุ ่นวายที ่ต้องบริหารจัดการการขึ ้นลงของ
เครื ่องบินพร้อม ๆ กันอย่างปลอดภัย ซึ ่งสมองต้องการทักษะเหล่านี ้ในการคัดกรองสิ ่งรบกวน              
การจัดลำดับความสำคัญของงาน การกำหนดเป้าหมาย วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย และการควบคุม
อารมณ์ ทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของสมองสามลักษณะ คือ 
ความจำในส่วนปฏิบัติการ (Working Memory) ความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจ (Mental Flexibility) 
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และการควบคุมตนเอง (Self-control) ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกัน ในงานวิจัยที่
เกี่ยวกับโมเดลพัฒนาการของทักษะสมอง-อีเอฟ ของเกดิษฐ์ จันทร์ขจร และคณะ (2560: 16-17) ได้
สรุปความหมายของทักษะสมอง-อีเอฟ ว่าเป็นกระบวนการทางสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล                
การปฏิบัติในสองมิติ ได้แก่ มิติทางปัญญา (Cognitive Dimension) ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ             
5 ทักษะ คือ การวางแผน/การจัดลำดับความสำคัญ (Planning/Prioritization) หมายถึง ความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์แผนกลยุทธ์แผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงความสามารถที่จะจัดล ำดับ
ความสำคัญว่าสิ่งใดมีความสำคัญควรที่จะปฏิบัติก่อน-หลัง การจัดการอย่างเป็นระบบ (Organization) 
หมายถึง ความสามารถในการจัดมอบหมายงานให้แก่บุคคลตามลักษณะงาน และความสามารถของ
แต่ละบุคคล รวมถึงการจัดสรรข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และทรัพยากรให้เป็นระบบหรือเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน และการกำกับดูแลติดตามงานว่ามีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จนเสร็จสมบูรณ์ทักษะนี้  
จะให้ความสำคัญกับระบบการออกแบบการจัดการทรัพยากร และสารสนเทศที่มีคุณภาพ การบริหาร
จัดการเวลา (Time Management) หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการจัดสรรเวลาที่มี และจะทำอย่างไรให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จในเวลาที่จำกัด และ
ทันเวลา รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของเวลา ความจำในส่วนปฏิบัติการ (Working 
Memory) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศที่รับรู้ได้จากการได้ยิน การมองเห็น            
เพื่อจดจำ และทำความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการนำ           
การเรียนรู้ในอดีต หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น 
หรือแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการรู้เกี ่ยวกับการรู้คิดของตนเอง (Metacognition) หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดหลาย ๆ แบบมาประกอบกัน รวมถึงการสำรวจตนเองว่ามี
กระบวนการวิธีการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างไร และสามารถที่จะย้อนกลับตรวจสอบตนเอง               
ในสถานการณ์นั้น ๆ มิติด้านพฤติกรรม (Behavioral Dimension) ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญหก
ทักษะ คือ การยับยั้งการตอบสนอง (Response Inhibition) หมายถึง ความสามารถในการคิดก่อนที่
จะลงมือปฏิบัติ เป็นความสามารถในการอดทนต่อสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมทั้งทางบวก 
และลบ การกำกับควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
อารมณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดความสมบูรณ์ของงาน  การมีสมาธิอย่างจดจ่อ 
(Sustained Attention) หมายถึง ความสามารถในการติดตามให้ความสนใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้าง หรือเกิดความเบื่อหน่าย เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติ 
กระบวนการเริ่มต้นงาน (Task initiation) หมายถึง ความสามารถในการที่จะเริ่มต้น ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีหลังจากที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ผัดวันประกันพรุ ่ง  ความยืดหยุ่นทาง
ความคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงแผนการหรือวิธีการปฏิบัติเมื่อพบกับ
อุปสรรคเฉพาะหน้า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การติดขัดของงานเนื่องจากปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง
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ตามสภาพแวดล้อม หรือการได้รับสารสนเทศใหม่ ๆ และยังเกี ่ยวข้องกับความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงความคงอยู่ของพฤติกรรมการไปสู่เป้าหมาย 
(Goal-directed Persistence) หมายถึง ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย ความพยายามที่จะ
ปฏิบัติจนสำเร็จตามเป้าหมาย และไม่ล้มเลิก หรือไขว้เขวจากอุปสรรคต่าง ๆ ที่มาเบี่ยงเบนความสนใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558: 23) ที่กล่าวว่า ทักษะ
สมอง-อีเอฟ คือ ชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ที่ช่วยให้เราคิดเป็น มีเหตุผล ยับยั้ง
ชั่งใจ ได้กำกับอารมณ์ และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนทำงานเป็น มุ่งใจจดจ่อ ทำอะไรไม่วอกแวก 
จำคำสั่ง และจัดการกับงานหลาย ๆ อยา่งใหลุ้ล่วงเรียบร้อยได ้จัดลำดับงานเป็นขั้นตอน ยึดเป้าหมาย
แล้วทำไปเป็นขั้นตอนจนสำเร็จนั่นเอง ทักษะสมอง-อีเอฟ มีความสำคัญยิ่งยวดของมนุษย์ทั้งต่อ
ความสำเร็จในการเรียน การทำงานอาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ 
 การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพื ่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ (Executive 
Function) ซึ ่งกิจกรรมที่กระตุ ้นให้เด็กได้สื ่อสารหรือแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง              
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรม
การเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่สื่อสารเรียนรู้เรื่องผ่านภาพ เป็นนิทานที่ไม่มีประโยคยาว ๆ เพื่อเล่าเรื่อง 
มีเพียงประโยคสั้น ๆ แต่เป็นการให้เด็กได้ใช้ทักษะความจำเพื่อใช้งาน คือเมื่อดูภาพ หรือสัญลักษณ์ 
แล้วจดจำเพ่ือไปหาในหน้าต่อ ๆ ไป เกิดการใส่ใจจดจ่อในแต่ละเรื่องราว มีการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องต้ังแต่
เริ่มต้นจนถึงตอนจบ การฝึกทักษะจดจ่อใส่ใจอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดช่วงสมาธิของเด็กให้ยาวขึ้น 
และที่สำคัญการฝึกให้เด็กได้ฝึกความจำเพื่อใช้งาน เด็กจะจัดระบบและเก็บข้อมูลไว้ในระบบของ
สมองเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง เช่น เมื่อครูเล่านิทานจบ เด็กสามารถเล่าเรื่องราวในนิทานที่ฟังตั้ งแต่
ต้นจนจบได้ ซึ่งนิทานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ เป็นกิจกรรมที่เด็ก
สนใจและดึงดูดความสนใจของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และสถาบัน RLG. 2562) การพัฒนาการกำกับตนเองของเด็ก จึงมีผลลัพธ์ในเชิงบวกในด้าน
การพัฒนาพฤติกรรมและการปรับตัวในโรงเรียนของเด็กปฐมวัย (Perry and Hutchinson, 2012) 
 การฝึกทักษะสมองส่วนหน้าหรือทักษะสมอง-อีเอฟด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานที่สัมพันธ์กับหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการ
กำกับตนเอง โดยการคัดสรรนิทานที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐานอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือนำมาใช้เป็นแกนหลักในการจัดการเรียน การสอน เป็นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่าเรื่องราวเมื่อ
เด็กฟังอย่างตั้งใจ อย่างเป็นลำดับ จะช่วยให้เด็กซึมซับพฤติกรรมของตัวละคร แล้วเด็กเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบตัวละคร จนเกิดทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ช่วยให้เด็กเกิดพฤติกรรมการ
กำกับตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้  ไม่ใจร้อน รู้จักการรอคอย  ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่วอกแวกง่าย           
มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การเรียนและการทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้  และเป็นรากฐานในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคต 
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แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ 
 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  รูปแบบเป็นกลวิธีการสอนที่ออกแบบขึ้นให้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญอย่างเป็น
ระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิค
การสอนต่าง ๆ มาใช้จัดการจัดประสบการณ์เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งรูปแบบถูกจำแนกออกอย่างหลากหลายแนวทาง ได้แก่ รูปแบบเชิง
เปรียบเทียบ รูปแบบเชิงกายภาพ รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุ 
รูปแบบเชิงแนวคิด นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่มุ่งเน้นพัฒนาพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และทักษะ
กระบวนการ ซ่ึง บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556: 60) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบร่วม              
ที่สำคัญดังนี้ 

  1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อและแนวคิด 
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการกำหนด
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

  2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังหรือ           
สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

  3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอน วิธีการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

  4) การวัดและประเมินผล เป็นส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 Joyce & Weil (1986: 243, อ้างถึงใน จันทรธิมา  สุคนธทรัพย์.  2561: 18-19) ได้
เสนอองค์ประกอบของรูปแบบการสอนเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to Model) จะเป็นการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบการสอน ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบทฤษฎี 
ข้อสมมุติ หลักการ และแนวคิดสำคัญที่เปน็พืน้ฐานของรูปแบบการสอน 

  ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) จะเป็นการอธิบายถึงรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนโดยละเอียด ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

   1) ขั ้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอน (Syntax) เป็นการให้รายละเอียด
เกี่ยวกบัการลำดับขัน้ตอนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   2) หลักการของการปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็นการอธิบายถึงบทบาทของ
ครู นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ซึ่งจะ
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แตกต่างกันไปแต่ละรูปแบบ เช่น บทบาทของครูอาจเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเป็นผู้อำนวยการความ
สะดวก เป็นผู้แนะแนว เป็นแหล่งข้อมูล เป็นต้น 

   3) ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน (Support System) เป็นการอธิบายถึง
เงื ่อนไขหรือสิ ่งจำเป็นที ่จะทำให้การใช้ร ูปแบบนั้นได้ผล เช่น รูปแบบการสอนแบบทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู ้นำการทดลองที่ผ่านมาฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว รูปแบบสอนแบบฝึกทักษะ
นักเรียนจะต้องได้ฝึกการทำงานในสถานที่และใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงสภาพการทำงานจริง 

  ส่วนที่ 3 การนำรูปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็นการให้คำแนะนำและตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำรูปแบบการสอนไปใช้ให้ได้ผล เช่น ควรใช้กับเนื้อหาประเภทใด ควรใช้กับ
ผู้เรียนระดับใด เป็นต้น 

  ส ่วนท ี ่  4 ผลที ่ ได ้จากการใช ้ร ูปแบบการสอน ทั้ งผลทางตรงและทางอ้อม 
(Instructional and Nurturant Effects) เป็นการระบุถึงผลของการใช้รูปแบบการสอนที่คาดว่าจะ
เกิดแก่ผู้เรียนทั้งผลทางตรง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของรูปแบบการสอนนั้น และผลทางอ้อม ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากการใช้รูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับครูในการพิจารณาและเลือก
รูปแบบการสอนไปใช้ 

 Ivancevich et al. (1989: 54, อ้างถึงใน พัฒนา พรหมณ.ี 2560: 131-132) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นการกำหนดว่าจะสร้างและพัฒนารูปแบบเพ่ือ
วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปมักจะพัฒนารูปแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อให้การ
ดำเนินงานเกิดผลงานที่ดีข้ึนตามภารกิจขององค์กร 

  2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ ผู้สร้างและพัฒนารูปแบบต้องกำหนด
รูปแบบสร้างขึ้นจากฐานคิดของทฤษฎีและหลักการใดบ้าง 

  3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ สำหรับใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  

  4) วิธีการดำเนินงานของรูปแบบ เป็นการกำหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ 
กิจกรรมและอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

  5) แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของรูปแบบ เป็นการกำหนดแนวทางและ
เครื่องมือในการประเมินผลรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบว่าเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดไว้
หรือไม่เพียงใด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่ารูปแบบทำหน้าที่ตามที่สร้างไว้มากน้อยเพียงใดและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้
สมบูรณ์และตอบสนองการดำเนินงานมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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  6) คำอธิบายประกอบรูปแบบ เป็นการอธิบายคำศัพท์เฉพาะที่นำมาใช้ในการสร้าง
และพัฒนารูปแบบเพื่อสื่อความให้มีความเข้าใจตรงกันในการนำรูปแบบไปใช้ 

  7) การระบุเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ เนื่องจากรูปแบบมีข้อจำกัดของรูปแบบเอง 
ดังนั้น การสร้างและพัฒนารูปแบบควรได้ระบุเงื่อนไขที่จะทำให้การนำรูปแบบไปใช้ประสบผลสำเร็จ 
และข้อควรระวังเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

  8) การจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ การสร้างหรือพัฒนารูปแบบควรจัดทำคู่มือการใช้
รูปแบบโดยนำสาระของรูปแบบ เครื่องมือ และเอกสารประกอบการใช้รูปแบบทั้งหมดมาบรรจุไว้ใน
คู่มือเพื่อการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน และเมื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
แล้วต้องรายงานการตรวจสอบรูปแบบไว้ในภาคผนวกของคู่มือ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาและนำ
รูปแบบไปใช้ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม  
 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน 
  วรรณกรรมสำหรับเด็กมีคุณค่าต่อการพัฒนาเด็ก เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กรู้จักจดจ่ออยู่
กับเรื่องที่ฟัง การคาดเดาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการแก่
เด็ก เตรียมความพร้อมด้านการอ่านหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และได้รับความรู้จากเรื่องที่
อ่านหรืออาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กได้ ซึ ่ง Jalongo (1999: 125, อ้างถึงใน เนตรชนก                
รักกาญจนันท์. 2558: 23-25) จําแนกหนังสือวรรณกรรมสำหรับเด็กออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม
ลักษณะของแต่ละประเภท ดังนี้ 
   1) หนังสือภาพแบบดั้งเดิม (Picture Books in the Traditional Style) หนังสือ
ประเภทนี้คุณครูมักจะนำมาเล่าให้นักเรียนใหม่ฟัง โดยการนำนิทานไปบูรณาการกับหลักสูตร นิทาน
ประเภท Picture Books in the Traditional Style ได้แก่ 
    1.1) หนังสือกล่อมเด็ก (Nursery Rhymes) 
    1.2) นิทานชาวบ้าน (Folk Tale) 
    1.3) เทพนิยาย (Fairy Tale) 
   2) หนังสือประเภทอ่ืน ๆ (Others Types of Picture Books) ได้แก่ 
     2.1) หนังสือสำหรับเด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะ (Books for Infants and 
Toddle) เด็กวัยนี้จะได้สัมผัสหนังสือเป็นครั้งแรก เป็นหนังสือที่มีตัวหนังสือน้อย ซึ่งเป็นคำอธิบายภาพ
หรือบอกเกี่ยวกับภาพ โครงเรื่องจะมีเพียงเหตุการณ์เดียวซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็ก 
เช่น การใส่เสื ้อผ้า การอาบน้ำ เป็นต้น หนังสือจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ทำจาก
กระดาษหนา เรียกว่า Board books ซ่ึงเด็กสามารถหยบิจบัได้ง่าย 
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    2.2) หนังสือที่เด็กสามารถจัดกระทำได้ (Participation Books) หนังสือประเภท
นี้จะทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับหนังสือ 
     2.3) หนังสือเพื่อสอนความคิดรวบยอด (Concept Books) หนังสือประเภทนี้จะ
ให้แนวคิดพ้ืนฐานแก่ผู้อ่าน เช่น สี ตัวเลข ตัวหนังสือ สิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นต้น 
    2.4) หนังสือเพื่อให้ข้อมูล (Information Books) จะเป็นหนังสือประเภทสารคดี
เกี่ยวกับโลกและการดำรงชีวิต 
    2.5) หนังสือประกอบภาพ (Picture Story Books) หนังสือประเภทนี้จะต้องผูก
ติดกับตัวหนังสือ เพราะจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน ส่วนภาพประกอบจะเป็นสิ่งที่
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นเท่านั้น 
    2.6) หนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ (Illustrated Story Books) เป็นหนังสือที่
จะเน้นเกี่ยวกับคำบรรยาย ซึ่งจะมีประโยคที่ยาว แต่ผู้อ่านจะไม่เข้าถึงเนื้อเรื่องถ้าไม่มีภาพประกอบ
และจะมีภาพประกอบน้อยและอยู่ระยะห่างกัน ซึ่งหนังสือประเภทนี้จะเหมาะสมกับการอ่านให้เด็กโต
ฟัง 
   3) หนังสือสำหรับส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะ (Books Especially for Emergent 
Readers) เป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้ผู้อ่านหรือเด็กที่เริ่มอ่านหนังสือ หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ 
    3.1) หนังสือที่เอื้อต่อการคาดเดาของเด็ก (Predictable Books) เป็นหนังสือที่
สนับสนุนให้เด็กคาดเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งกระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้อ่ืนซึ่งเป็นเด็กด้วย หนังสือประเภทนี้จะมีกลวิธีในการเล่าเรื่องโดยการใช้คำซ้ำ ๆ ประโยค
ซ้ำ ๆ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่คล้าย ๆ กันและจังหวะหรือคำคล้องจองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่             
บ่งบอกให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นต่อไป 
    3.2) หนังสือเล่มใหญ่ (Big Books) เป็นหนังสือสำหรับเด็กท่ีมีขนาดใหญ่กว่าปกติ 
ซึ่งใช้ในการอ่านให้เด็กฟังเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กได้เห็นทั้งภาพและคำบรรยาย หนังสือประเภทนี้หลาย
เรื่องท่ีส่งเสริมให้เด็กได้คาดเดาเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการอ่านด้วย 
    3.3) หนังสือหัดอ่าน (Easy Readers) หนังสือประเภทนี้จะมีการควบคุมปริมาณ
คำศัพท์เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการอ่าน โดยหนังสือบางส่วนจะเป็นงานที่ร่วมสมัยที่
สร้างสรรค์และให้ความบันเทิง อีกท้ังยังเหมาะสำหรับการอ่านในจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ อีกด้วย 
     3.4) หนังสือที ่ไร ้คำ (Wordless Book) เป็นหนังสือที ่ไม่มีตัวหนังสือหรือมี
ตัวหนังสือน้อย ดังนั้นความเข้าใจในเนื้อเรื่องจึงขึ้นอยู่กับภาพประกอบเป็นสำคัญ หนังสือประเภทนี้
จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เริ่มหัดอ่าน เนื่องจากมีการจัดลำดับภาพที่เด็กสามารถเล่า บอก และเขียน 
เรื่องได้ด้วยตนเอง 
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   4) หนังสือกลอนและเพลง (Poetry and Lyrics) เป็นประเภทของหนังสือที ่เน้น
คุณภาพของภาษา จังหวะ กลอน ท่วงทำนอง หนังสือประเภทนี้ ได้แก่ 
    4.1) หนังสือนิทานที่เล่าเรื่องเป็นบทกลอนและบทร้อยกรอง (Poetry and Story) 
    4.2) หนังสือเพลงประกอบภาพ (Song Picture Books) เป็นหนังสือที่เล่าเรื่อง
โดยการใช้เพลง ซึ่งเป็นหนังสือที่เด็กสามารถอ่านได้และได้รับความสนุกสนาน 
    4.3) หนังสือรวมบทเพลงหรือบทกลอน (Poetry and Song Collections)  
  นอกจากนี้ การเลือกวรรณกรรมเป็นขั ้นตอนแรกที่สำคัญของการจัดประสบการณ์
สำหรับเด็ก ซึ่ง Eliason and Jenkins (1990: 99, อ้างถึงใน เนตรชนก รักกาญจนันท์. 2558: 30-31)
กล่าวว่า ควรมีการเลือกวรรณกรรมตามเกณฑ์เนื่องจากเรื่องที่พิมพ์จำหน่ายทุกเรื ่องไม่ได้เป็นที่         
ชื่นชอบของนักเรียนเสมอไป ในการเลือกควรมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 
   1) เด็กอายุ 3-4 ปีควรหลีกเลี่ยงเรื่องที่น่ากลัว เรื่องจินตนิยายบางเรื่องต้องเลี่ยง
จนกว่าเด็กจะแยกแยะระหว่างความจริงกับจินตนาการได้เรื่องควรสั้น ถ้าเรื่องมาจากหนังสือควรมี
ตัวหนังสือน้อย ง่าย โครงเรื่องเป็นแนวเดียว (Linear Plot) มีข้อความซ้ำ ๆ ควรเป็นเรื่องจริง เด็ก
ชอบเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ เด็กและผู้คนอ่ืน ๆ เด็กอายุ 5-6 ปีเรื่องสามารถซับซ้อนขึ้น เด็กแยกแยะความ
จริงออกจากจินตนาการได้แล้ว เด็กชอบเรื่องผจญภัย และเรื่องที่ดูเหมือนไร้สาระและเรื่องที่จบด้วย
ความฉงนหรือหักมุม เด็กอายุ 7-8 ปี มักชอบเรื่องตำนาน นิทานพื้นบ้าน เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ เรื่อง
วิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกและเรื่องที่น่าสนใจอ่ืน ๆ เรื่องผจญภัย เด็กสามารถมีความสนใจ
เรื่องที่ยาว ๆ ได้และสามารถฟังการอ่านโดยไม่ต้องดูรูปภาพได้อย่างไรก็ตามเด็กจะชอบการเล่าเรื่อง  
(Storytelling) มากกว่าการอ่าน 
   2) ควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับอายุความสนใจ ระดับความสนใจ 
   3) สำหรับเด็กเล็ก ๆ หนังสือนิทาน หรือเรื่องราวต่าง ๆ ควรประกอบด้วยภาพที่
สวยงามชัดเจน (อย่างไรก็ตามครูก็สามารถเล่าเรื่อง โดยไม่ต้องมีรูปภาพประกอบ ซึ่งก็ยังคงเป็นวิธีการ
มีประสิทธิภาพ) 
   4) ควรเลือกให้วรรณกรรมที่นำมาสอนมีความหลากหลายและสมดุลทั ้งในด้าน
วัฒนธรรม เพศและจริยธรรมของนักเรียน 
   5) หนังสือที่เด็กชื่นชอบเป็นพิเศษจะได้รับการอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เสมอ ดังนั้น
หนังสือเรื่องนั้น ๆ จึงควรมีจำนวนเพียงพอให้เลือกเพื่อให้ได้อ่านหมุนเวียนไปแต่ไม่ควรมีจำนวนมาก
นักในแต่ละครั้ง 
   6) โครงเรื่องที่เลือกควรมีคุณค่าและมีประโยชน์ ควรค่าแก่การเป็นที่ประทับไว้ใน
ความทรงจำของเด็กการคัดเลือกวรรณกรรม 
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               การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเจตคติที่ดี
ต่อการแสวงหาความรู้ ช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ว่าการอ่านเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และ
สามารถนำไปสู่การค้นพบสิ่งที่มีความหมายอีกมากมาย ซึ่ง สนัดดา ด่านศิริวิโรจน์ (2547: 69-70, 
อ้างถึงใน เนตรชนก รักกาญจนันท์. 2558: 31-32) ได้กล่าวถึงการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการจัด
ประสบการณ์โดยใช้การวิพากษ์วรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นหลักในการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) กิจกรรมฟังครูอ่านวรรณกรรม เป็นกิจกรรมที่นำวรรณกรรมสำหรับเด็กมาอ่านให้
เด็กฟังในกลุ่มใหญ่โดยกิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
    1.1) การแนะนำวรรณกรรมในส่วนของรูปเล่ม ชื่อเรื่องและผู้แต่ง 
    1.2) การอ่านวรรณกรรมให้เด็กฟัง 
   2) กิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมกัน เป็นกิจกรรมอภิปรายพูดคุยในกลุ่มใหญ่ที่
เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมที่เด็กได้ฟัง เพื่อให้เด็กได้ทบทวนเรื่องราวในวรรณกรรม ได้เข้าใจประเด็น
ต่าง ๆ โดยแยกแยะ ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพขององค์ประกอบทางวรรณกรรม ได้แก่ ตัวละคร 
ฉากและโครงเรื่อง โดยการใช้คำถามของคร ูซ่ึงกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการคิด 
   3) กิจกรรมขยายความเข้าใจในองค์ประกอบของวรรณกรรมเป็นกิจกรรมที่สะท้อน 
และขยายความเข้าใจในองคป์ระกอบของวรรณกรรม เช่น กิจกรรมการวาดภาพ และปะติด 
   4) กิจกรรมสรุป เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้นำเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งเมื่อเสนอแล้ว
ครูจะชมเชย และถามคำถามนำ เพ่ือช่วยสรุปความทางวรรณกรรมที่เด็กได้รับรวมถึงการสรุปสิ่งที่เด็ก
คิด เช่น เด็กสามารถบอกลกัษณะรูปร่าง หนา้ตาของตัวละครไดอ้ย่างไร 
 นอกจากนี้ นฤมล เนียมหอม (2561: ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานมีลักษณะของการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้จากวรรณกรรมกับกิจกรรม
เคลื ่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา การจัดประสบการณ์เน้นการออกแบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก ซึ่งสัมพันธ์กับวรรณกรรมที่เด็กชื่นชอบ และสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่าง
เป็นองค์รวม โดยมีหลักการ วัตถุประสงค์และวิธีการนำไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

   1) หลักการของการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีหลักดังนี้ 
    1.1) ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็กในการค้นหา
ความหมาย 
    1.2) เปิดโอกาสให้เด็กกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน 
    1.3) ให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       11 

 

    1.4) เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
   2) วัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีดังนี้ 
    2.1) เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กปฐมวัย 
    2.2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ทางภาษาที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีความหมาย 
    2.3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
   3) วิธีการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยห้องเรียนที่
จะจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ควรมีการจัดวางวรรณกรรมที่
เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 8-10 เท่าของจำนวนเด็ก มีการปรับเปลี่ยนหนังสือที่จัดแสดงตาม
หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ครูต้องมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการอ่านที่สัมพันธ์กับ
หน่วยการเรียนรู้จัดเวลาให้เด็กมีโอกาสเลือกอ่านอย่างอิสระตามโอกาสสิ่งที่ส ำคัญ คือ ครูต้องอ่าน
ออกเสียงให้เด็กฟังทุกวันทั้งในลักษณะกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย หากครูสังเกตว่าเด็กสนใจวรรณกรรม
เรื่องใดเป็นพิเศษ ให้นำวรรณกรรมเรื่องนั้นมาใช้ในการออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์หากเด็ก
สนใจวรรณกรรมมากกว่า 1 เรื่อง ครูอาจใช้การอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปว่าจะนำวรรณกรรม
เรื่องใดมาใช้ในการจัดประสบการณ์ต่อไป โดยในช่วงหน่วยการจัดประสบการณ์โดยการใช้วรรณกรรม
เป็นฐานสามารถดำเนินการ ดังนี้ 
    3.1) อ่านวรรณกรรมให้เด็กฟัง โดยแนะนำชื่อเรื่อง แนะนำชื่อผู้แต่ง และผู้วาดภาพ 
แล้วจึงอ่านให้เด็กฟัง โดยใช้น้ำเสียง และท่วงทำนองที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพ่ือให้เด็กได้รับอรรถรส
ของเรื่อง และสนทนากับเด็กเพ่ือเชื่อมโยงเรื่องราวกับชีวิตประจำวันของเด็ก 
    3.2) กระตุ้นให้เด็กสนทนาเกี่ยวกับตัวละคร วัตถุสิ่งของ ฉาก หรือสถานการณ์ที่
สัมพันธ์กับวรรณกรรม โดยใช้คำถามหลาย ๆ ระดับ ทั้งความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ 
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์การถามคำถามจะกระตุ้นให้เด็กคิดถึงเรื ่องราวที่ได้รับฟังมา           
ได้ไตร่ตรองและทบทวนเกี่ยวกับนิทาน รวมทั้งได้สำรวจความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับนิทานด้วย  
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กในการคิด หรือทำกิจกรรมในช่วงต่อไป 
    3.3) วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำร่วมกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง โดยถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้จากเด็กและผู้ปกครอง เพื่อออกแบบ
กิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่จัดควรมี
ความหลากหลาย ท้าทายเหมาะสมกับวัย ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก และเป็นอันหนึ่ง            
อันเดียวกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยมีศิลปะและละครเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัด
ประสบการณ์ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวละคร การวิเคราะห์สถานการณ์         
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จากเรื่อง การจัดทำวัตถุสิ่งของ อุปกรณ์ประกอบฉากหรือเครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กับเรื่อง การเล่น
ละครสร้างสรรค์ การจัดโต๊ะนิทาน การทำหนังสือนิทาน การทำศิลปะแบบร่วมมือ การประดิษฐ์และ
การสร้าง การเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง คำคล้องจอง การประกอบอาหาร การเพาะปลูก การเลี้ยง
สัตว์ เกมการศึกษา ฯลฯ โดยระหว่างการจัดกิจกรรมในขั้นนี้ครูอาจอ่านวรรณกรรมให้เด็กฟังเพ่ือ         
การทบทวน หรือเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สิ่งที่ครูไม่ควรละเลยคือการจัด
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้สัมพันธ์กับเรื่องโดยให้เด็กมีส่วนร่วม 
    3.4) จัดนิทรรศการแสดงสิ่งที่เด็ก ๆ เรียนรู้โดยทบทวนกิจกรรมที่จัดแล้วร่วมกับ
เด็กให้เด็กช่วยกันคัดเลือกสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นรับรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เด็กเรียนรู้และสิ่งที่เด็ก
เรียนรู้ และร่วมกันจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการจะช่วยให้เด็กได้จัดระบบความคิด เพื่อหาทาง
นำเสนอสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ 
  เนตรชนก รักกาญจนันท์ (2558: 35-36) ได้สรุปขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมให้ เหมาะกับวัย และพัฒนาการของเด็ก 
ดังนี้ 
   1) ขั้นครูเล่าวรรณกรรม โดยขั้นเริ ่มต้น ด้วยการแนะนําหนังสือ ชื่อเรื ่อง ผู้แต่ง 
จากนั้นครูเล่าวรรณกรรมให้เด็กฟังจนจบเรื่องโดยไม่ขาดตอน และเด็กได้เห็นภาพประกอบอย่าง
ชัดเจน 
   2) ขั้นเด็กเล ่าและต่อเติม เป็นขั้นให้เด ็กร ่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
วรรณกรรม ได้แก่ เนื้อเรื่อง ตัวละคร พฤติกรรม ลักษณะนิสัยผลของพฤติกรรม และนำมาสร้าง
หนงัสือเล่มใหญ่ (Big Books) 
   3) ขั้นแสดงบทบาทสมมติเป็นขั้นที่เด็กนำเนื้อหาหรือเหตุการณ์ในวรรณกรรมมา
แสดงบทบาทสมมติพฤติกรรมที่ดีที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง 
   4) ขั้นสรุปและประเมินผลเป็นขั้นที ่เด็กและครูร ่วมกัน สรุปพฤติกรรมที ่ด ีใน
วรรณกรรมและประเมินผล 
 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะสมอง-อีเอฟ 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558: 23) กล่าวว่า ทักษะ
สมอง-อีเอฟ คือ ชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ที่ช่วยให้เราคิดเป็น มีเหตุผล ยับยั้ง
ชั่งใจ ได้กำกับอารมณ์ และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนทำงานเป็น มุ่งใจจดจ่อ ทำอะไรไม่วอกแวก 
จำคำสั่ง และจัดการกับงานหลาย ๆ อยา่งใหลุ้ล่วงเรียบร้อยได ้จัดลำดับงานเป็นขั้นตอน ยึดเป้าหมาย
แล้วทำไปเป็นขั้นตอนจนสำเร็จนั่นเอง ทักษะสมอง-อีเอฟ มีความสำคัญยิ่งยวดของมนุษย์ทั้งต่อ
ความสำเร็จในการเรียน การทำงานอาชีพ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ  
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  เมื่อเด็กได้รับโอกาสพัฒนาทักษะสมอง-อีเอฟ ทั้งตัวเด็กเองและสังคมได้รับประโยชน์ 
จะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทำงที่สร้างสรรค์ต่อตัวเองและครอบครัว  นำสิ่งที่
เคยเรียนรู้มาก่อนในประสบการณ์มาใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมใหม่ (สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 2561: 49) ดังนี้ 
   1) รู้จักยับยั้งควบคุมตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมแม้จะมีสิ่งยั่วยวน 
   2) สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ เมื่อเงื่อนไขหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป ไม่ยึดติด 
ตายตัว จนถึงข้ันมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบได้ 
   3) มีความจำดี มีสมาธิจดจ่อ สามารถทำงานต่อเนื่องได้จนเสร็จ 
   4) รู้จักแสดงออกในครอบครัว ในห้องเรียนกับเพื่อน หรือในสังคมอย่างเหมาะสม  
ซึ่งจะนำไปสู่การรู้จักเคารพผู้อ่ืน อยู่กับคนอื่นได้ดี ไม่มีปัญหา 
   5) รู้จักประเมินตนเอง นำจุดบกพร่องมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้ 
   6) รู้จักการวิเคราะห์ มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ลงมือทำงานได้ และจัดการ
กับกระบวนการทำงานจนเสร็จทันตามกำหนด 
   7) เป็นคนที่อดทนได้ รอคอยเป็น มีความมุ่งมั่นพร้อมความรับผิดชอบที่จะไปสู่
ความสำเร็จ 
  Cooper-Kahn and Foster (2013: 111-120) กล่าวว่า องค์ประกอบของทักษะสมอง-
อีเอฟ มีดังนี ้
   1) การสลับ (Shift) คือ ความสามารถในการเปลี่ยนความสนใจจากเหตุการณ์หนึ่งไป
ยังอีกเหตุการณ์หนึ่ง  
   2) การยับยั ้งชั ่งใจ ( Inhibit) คือ การกระทำจากสิ ่งเร้าที ่มากระตุ ้น และหยุด
พฤติกรรมได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
   3) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Memory) คือ ความสามารถในการตอบสนอง
ทางอารมณ์ระดับกลางที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น ร้องไห้เสียใจเมื่อถูกเพ่ือนแกล้ง ยิ้มดีใจเมื่อได้รับ
ของขวัญ เป็นต้น 
   4) ความจำขณะทำงาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการคิดวางแผน 
นำไปใช้ ดูผลการดำเนินการ และตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผน  
   5) การวางแผน (Plan/Organize) คือ ความสามารถในการคิดวางแผน นำไปใช้ ดู
ผลการดำเนินการ และตรวจสอบ 
  Morin (2014: 4) ได้เสนอองค์ประกอบของทักษะสมอง-อีเอฟ ซ่ึงประกอบด้วยทักษะ
สำคัญ 8 ด้าน ไดแ้ก่ 
   1) การควบคุมตน (Impulse Control) เป็นความสามารถยัง้คิดก่อนลงมือทำ 
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   2) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เป็นความสามารถในการจัดการ
ความรู้สึก 
   3) การคิดยืดหยุ่น (Flexible Thinking) เป็นความสามารถในการดัดแปลงความรู้
หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา 
   4) ความจำใช้งาน (Working Memory) เป็นความสามารถในการจำที่จะเกบ็ข้อมูลที่
ได้เห็นหรือได้ยินในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนำมาแปรผลและปฏิบัติการต่อ 
   5) การติดตามงานด้วยตนเอง (Self-monitoring) เป็นความสามารถในการติดตาม
และประเมินผลงานด้วยตนเอง  
    6) การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญ (Planning and Prioritizing) เป็น
ความสามารถในการวางแผนที่จะทำงาน การทำงานอย่างมีขั้นตอนเพ่ือนำไปสู่จุดหมายรวมถึงการ
ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ การบริหารงานและเวลาเพ่ือให้การทำงานเสร็จสมบูรณ์ 
   7) การเริ่มต้นงาน (Task Initiation) เป็นความสามารถที่ยอมรับว่า เมื่อถึงเวลาเริ่ม
ตนงานก็ต้องทำทันที เป็นความสามารถที่จะเริ ่มต้นงาน สามารถทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมายไม่
ล่าช้าหรือไม่เลื่อนเวลาออกไปเรื่อยจนทำใหง้านเสียหาย ทำงานไมส่ำเร็จ 
   8) การจัดการ (Organization) เป็นความสามารถในการสร้างและมีระบบรักษาสิ่ง
ต่าง ๆ ไว้ได ้เช่น การเก็บรักษาข้อมูลในรายวิชาต่าง ๆ 
  นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2558) ได้นำเสนอองค์ประกอบหลักของทักษะสมอง-อีเอฟ ใน
เด็กเล็กวัย 2-5 ปี ไว้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
   1) การยับยั้ง (Inhibitory Control) คือ การควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเรื่อง
ที่กำลังทำและยับยั้งความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งการยับยั้งควบคุมตนเอง
ไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์           
ไม่รบกวนผู้อ่ืน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
   2) ความจำขณะทำงาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการจดจำข้อมูล
ไว้ในใจชั่วขณะเพ่ือจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นทั้งในด้านเหตุผล ความเข้าใจ ซึ่งความจำขณะทำงานเป็น
การคิดและทำงานกับข้อมูลที่ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบัน แต่เป็นการนำข้อมูลที่จำได้หรือข้อมูลที่
หลากหลายที่เก็บไว้ในใจมาใช้ในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความมีสมาธิตั้งใจจดจ่อ (Attention) 
ร่วมด้วย 
   3) การเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป (Shift) เป็นความยืดหยุ่นทางการคิด 
(Cognitive Flexibility) แบบหนึ่ง หมายถึง ความสามารถในการปรับความคิดและการกระทำให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หรือลำดับความสำคัญท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม การเปลี่ยนมุมมองโดยมองจาก 
หลาย ๆ มุมที่จะทำให้คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิม 
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   4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทหรือตามสถานการณ์ในขณะนั้น 
   5) การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Planning/Organization) คือ การวางแผน
การทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เช่น มีการตั้งเป้าหมาย การคิดหาแนวทางวิธีการทำงานที่
เหมาะสม การวางแผนการทำงาน การคาดการณ์เหตุการณ์หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  สุภาวดี  หาญเมธี (2560: 10-11) กล่าวว่า องค์ประกอบของทักษะสมอง-อีเอฟ 
แบ่งเปน็ 9 ด้าน จัดเป็น 3 กลุ่มทักษะดังนี้ มี 
   1) กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน 
    1.1) Working Memory = ความจำเพื่อใช้งาน คือ กระบวนการของสมองที่ใช้  
ในการจำข้อมูลจัดระบบและหยิบใช้ข้อมูล ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์
ต่าง ๆ ที ่หลากหลาย จะถูกเก็บรักษาอยู่ ในสมอง ความจำเพื ่อใช้งาน (Working Memory) เป็น
กระบวนการที่จะปลุกให้ข้อมูลเคลื่อนไหว แล้วเลือกข้อมูลที่เหมาะสมออกมาใช้ ช่วยให้บุคคลนั้น            
จำข้อมูลได้หลายต่อหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเป็นความจำที่เรียกมาใช้งานได้ เพื่อนำมาใช้ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จ ความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) มีบทบาทสำคัญมากในชีวิต ตั้งแต่
การคิดเลขในใจ การอ่านให้เข้าใจ การปฏิบัติตามกฎกติกา 
    1.2) Inhibitory Control = การยั้งคิดไตรต่รอง คือ ทักษะความสามารถที่บุคคล
ใช้ในการควบคุมกลั่นกรองความคิดและแรงอยากต่าง ๆ จนสามารถต้านหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความว้าวุ่น 
หรือนิสัยความเคยชินต่าง ๆ แล้วหยุดคิดก่อนที่จะทำ ทำให้บุคคลสามารถคัดเลือก มีความจดจ่อ 
รักษาระดับความใส่ใจ จัดลำดับความสำคัญ และกำกับการกระทำ ทักษะความสามารถ ด้านนี้จะช่วย
ป้องกันบุคคลที่จากการเป็นสัตว์โลกที่มีสัญชาตญาณ และทำทกุอย่างตามที่อยาก โดยไม่คิดอะไร เป็น
ทักษะที่ช่วยให้บุคคลมุ่งจดจ่อไปที่เรื่องที่สำคัญกว่า ไม่ใช่เรื่อยเปื่อยโดยไม่คิดอะไร เป็นทักษะที่ทำให้
มนุษย์พูดในสิ่งที่ควรพูด และเมื่อโกรธเกรี้ยว หงุดหงิดก็สามารถควบคุมตนเองได้  ไม่ตะโกน ตบตี  
เตะต่อยคนอ่ืน และเม่ือมีความวุ่นวายใจก็ละวางได้ จนทำงานต่าง ๆ ได้สำเร็จลุล่วง 
    1.3) Shift Cognitive Flexibility = การยืดหยุ่นความคิด คือ ทักษะความสามารถที่
จะ “เปลี่ยนเกียร์” ให้อยู่ในจังหวะที่เหมาะสม ปรับตัวเข้ากับข้อเรียกร้องของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเวลาเปลี่ยน ลำดับความสำคัญเปลี่ยน หรือเป้าหมายเปลี่ยน ช่วยให้บุคคลนั้น
ปรับประยุกต์กติกาที่แตกต่างไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างได้ เป็นทักษะที่ช่วยให้เรียนรู้การไม่ยึดติด 
ทักษะนี้ช่วยให้มองเห็นจุดผิดแล้วแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยข้อมูลใหม่  ๆ ช่วยให้
พิจารณาสิ่งต่างๆ จากมุมมองของตนเอง และสามารถคิดนอกกรอบได้ 
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   2) กลุ่มทักษะกำกับตนเอง 
    2.1) Attention = การใส่ใจจดจ่อ คือ ทักษะความสามารถในการรักษาความ
ตื่นตัว รักษาความสนใจให้อยู่ในทิศทางที่ควร เพื่อให้ตนเองบรรลุสิ่งที่ต้องการจนสำเร็จด้วยความจด
จ่อ มีสติรู้ตัวต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามสมควรของวัยและความยากง่ายของภารกิจนั้น  ๆ 
การใส่ใจจดจ่อ (Attention) เป็นอีกคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้หรือทำงานใด ๆ เด็กบาง
คนแม้จะมีระดับสติปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ แต่เมื่อขาดการใส่ใจจดจ่อ (Attention) เมื่อมีสิ่งใดไม่ว่าสิ่ง
เร้าภายนอกหรือจากสิ่งเร้าภายในตนเองก็จะทำให้ขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อทำงานต่อไปได้ ส่งผล
ให้ทำงานต่าง ๆ ไม่สำเร็จ 
    2.2) Emotional Control = การควบคุมอารมณ์ คือ ทักษะความสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์ของตนเอง ตระหนักรู้ว่าตนเองกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร สามารถ
ปรับสภาพอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์  และ
พฤติกรรมได้เหมาะสม เด็กที ่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ อาจกลายเป็นคนที่โกรธเกรี ้ยวฉุนเฉียวง่าย            
ขี้หงุดหงิด ขี้รำคาญเกินเหตุ ระเบิดอารมณ์ง่าย เรื่องเล็กสามารถทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ และอาจจะ
กลายเป็นคนขี้กังวล อารมณ์แปรปรวน และซึมเศร้าได้ง่าย 
    2.3) Self - Monitoring = การต ิดตามประเม ินตนเอง ค ือ ท ักษะในการ
ตรวจสอบความรู้สึก ความคิด หรือการกระทำของตนเองทั้งในระหว่างการทำงาน หรือหลังจาก
ทำงานแล้วเสร็จ เพ่ือให้มั่นใจว่า จะนำไปสู่ผลดีต่อเป้าหมายที่วางไว้ หากเกิดความบกพร่องผิดพลาดก็
จะนำไปสู่การแก้ไขได้ทันการณ์ และเป็นการทำให้รู้จักตนเองทั้งในด้านความต้องการ จุดแข็งและ
จุดอ่อนได้ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบความคิด ความรู้สึกหรือตัวตนของตนเอง กำกับติดตาม
ปฏิกิริยาของตนเอง และดูผลจากพฤติกรรมของตนเองที่กระทบต่อผู้อื่น 
   3) กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
    3.1) Initiating = การริเริ่มและลงมือทำ คือ ทักษะความสามารถในการคิดค้น
ไตร่ตรองแล้วตัดสินใจว่าจะต้องทำสิ่งนั้น ๆ และนำสิ่งที่คิดมาสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผล บุคคลที่กล้า
ริเริ ่มนั้น จำเป็นต้องมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ กล้าลองผิดลองถูก ทักษะนี้เป็นพื้นฐานของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 
    3.2) Planning and Organizing = การวางแผนและการดำเนินงาน คือกระบวนการ
ในการปฏิบัติที ่เริ ่มตั้งแต่การวางแผนที่จะต้องนำส่วนประกอบสำคัญต่าง  ๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น              
การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน การกำหนดกิจกรรม  เป็นการนำความคาดหวังที่มี
ต่อเหตุการณ์ในอนาคตมาทำให้เป็นรูปธรรม วางเป้าหมายและจัดวางขั้นตอนไว้ล่วงหน้า มีการ
จินตนาการหรือคาดการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เอาไว้ล่วงหน้าแล้วจัดทำเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป จากนั้นจึงเข้าไปสู่กระบวนการดำเนินการ จัดการจนลุล่วง ได้แก่  
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การแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน มีการจัดกระบวนการ ระบบกลไกและการดำเนินการตามแผน 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงการบริหารพื้นที่ วัสดุ และการบริหารจัดการเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพื่อให้งานสำเร็จ 
    3.3) Gold – Directed Persistence = การมุ่งเป้าหมาย คือ ความสามารถใน
การวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย และจดจำข้อมูลนี้ไว้ในใจตลอดเวลาที่ทำงานตามแผนนั้น จนกว่าจะ
บรรลุ ซึ่งรวมถึงความใส่ใจในเรื่องเวลา กับความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และติดตาม 
ความก้าวหน้าของเป้าหมายต่อเนื่อง 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2561: 44-48) ได้จำแนก
องค์ประกอบของทักษะสมอง-อีเอฟออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน 
    1.1) ความจำเพ่ือใช้งาน (Working Memory) คือความสามารถของสมองที่ใช้ใน
การจำข้อมูล จัดระบบและหยิบใช้ข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย จะถูกเก็บรักษาอยู่ในสมอง Working Memory จะปลุกให้ข้อมูลเคลื่อนไหว แล้วเลือก
ข้อมูลชิ้นที่เหมาะสมนำออกมาใช้ ช่วยให้เราจำข้อมูลได้หลายต่อหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน Working 
Memory เป็นความจำที่เรียกมาใช้งานได้ จึงมีบทบาทสำคัญมากในชีวิต ตั้งแต่การคิดเลขในใจ             
การจดจำสิ่งที่อ่านเพื่อนำมาประมวลให้เกิดความเข้าใจ การจดจำกติกาข้อตกลงเพื่อนำมาปฏิบัติ 
ความสามารถนี้ช่วยให้เด็กจดจำกติกาในการเล่น การลำดับขั้นตอนในการเก็บของให้เข้าที่ ฯลฯ 
    1.2) การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)  คือความสามารถที่เราใช้ในการ
ควบคุมกลั่นกรองความคิดและแรงอยากต่าง ๆ จนเราสามารถต้านหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความว้าวุ่น หรือ
นิสัยความเคยชินต่าง ๆ แล้วหยุดคิดก่อนที่จะทำ Inhibitory Control ทำให้เราสามารถคัดเลือก              
มีความจดจ่อ รักษาระดับความใส่ใจ จัดลำดับความสำคัญ และกำกับการกระทำ ความสามารถด้านนี้
จะช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก โดยไม่ได้ใช้
ความคิด เป็นความสามารถท่ีช่วยให้เรามุ่งจดจ่อไปที่เรื่องที่สำคัญกว่า ช่วยให้เราระวังวาจา พูดในสิ่ง
ควรพูด และเม่ือโกรธเกรี้ยว เร่งร้อน หงุดหงิด ก็สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่ตะโกน ตบตีเตะต่อยคน
อ่ืน และแม้มีความวุ่นวายใจก็ละวางได้ จนทำงานต่าง ๆ ที่ควรต้องทำได้ลุล่วง ความสามารถนี้จะช่วย
ให้เด็กรู้จักอดทน รอได้ รอเป็น ไม่แซงคิว ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมาเป็นของตน เพราะความอยากได้ 
    1.3) การยืดหยุ่นความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility) คือความสามารถที่
จะ “เปลี่ยนเกียร์” ให้อยู่ในจังหวะที่เหมาะสม ปรับตัวเข้ากับข้อเรียกร้องของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเวลาเปลี่ยน ลำดับความสำคัญเปลี่ยน หรือเป้าหมายเปลี่ยน ช่วยให้เราปรับ
ประยุกต์กติกาเดิมหรือที่คุ้นเคยไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างได้ เป็นความสามารถท่ีช่วยให้เราเรียนรู้
การไม่ยึดติดตายตัว ช่วยให้เรามองเห็นจุดผิดแล้วแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีทำงานด้วยข้อมูลใหม่ ๆ 
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ช่วยให้เราพิจารณาสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่สด ให้คิดนอกกรอบ นอกกล่อง ความสามารถนี้จะช่วยให้
เด็กสนุกกับการปรับเปลี่ยนวิธีเล่นให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ช่วยปรับตัวปรับใจยอมรับได้ดี   
ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น การผสมสีที่ไม่ได้ตั้งใจ 
   2) กลุ่มทักษะกำกับตนเอง 
    2.1) การจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) คือ ความสามารถในการรักษาความ
ตื่นตัว รักษาความสนใจให้อยู่ในทิศทางที่ควร เพื่อให้ตนเองบรรลุสิ่งที่ต้องการจะทำให้สำเร็จด้วย
ความจดจ่อ มีสติรู้ตัวต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามสมควรของวัยและความยากง่ายต่อภารกิจ
นั้น ๆ การใส่ใจจดจ่อเป็นอีกคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้หรือทำงาน เด็กบางคนแม้จะมี
ระดับสติปัญญาฉลาดรอบรู้ แต่เมื ่อขาดทักษะความสามารถในการจดจ่อ เมื่อมีสิ ่งใดไม่ว่าสิ่งเร้า
ภายนอก หรือจากสิ่งเร้าภายในตนเองก็วอกแวก ไม่สามารถจดจ่อทำงานต่อไปได้ เช่นนี้ก็ยากที่จะ
ทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ ความสามารถนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีสมาธิจดจ่อกับการร้อยลูกปัด ต่อบล็อก ฟัง
นิทานจนจบเรื่องและทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ ไม่วอกแวก 
    2.2) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  คือความสามารถในการจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง ตระหนักรู้ว่าตนเองกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร สามารถปรับ
สภาพอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์และพฤติกรรมได้
เหมาะสมเด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อาจกลายเป็นคนที่โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียวง่าย ขี้หงุดหงิด  ขี้รำคาญ
เกินเหตุ ระเบิดอารมณ์ง่าย เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และอาจจะกลายเป็นคนขี้กั งวล อารมณ์
แปรปรวนและซึมเศร้าได้ง่าย ความสามารถนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ อดทนและให้อภัยต่อการกระทบกระทั่ง
กันเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ในระหว่างเล่นด้วยกัน เมื่อไม่พอใจจะหาวิธีแก้ปัญหา ไม่ใช่การโวยวาย อาละวาด 
    2.3) การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring) คือความสามารถในการ
ตรวจสอบความรู้สึก ความคิด หรือการกระทำของตนเองทั้งในระหว่างการทำงาน หรือหลังจาก
ทำงานแล้วเสร็จ เพ่ือให้มั่นใจว่า จะนำไปสู่ผลดีต่อเป้าหมายที่วางไว้ หากเกิดความบกพร่องผิดพลาดก็
จะนำไปสู่การแก้ไขได้ทันการและเป็นการทำให้รู้จักตนเองทั้งในด้านความต้องการ จุดแข็งและจุดอ่อน
ได้ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบความคิด ความรู้สึกหรือตัวตนของตนเอง กำกับติดตามปฏิกิริยา
ของตนเอง และดูผลจากพฤติกรรมของตนที่กระทบต่อผู้อื่น ความสามารถนี้จะช่วยให้เด็กได้ทบทวน
สิ่งที่ทำไป รู้สึกสำนึกผิดแล้วปรับปรุงตนเองใหม่ เช่น การพูดที่ทำให้เพื่อนเสียใจ หรือเมื่อทำผลงาน
เสร็จ ได้ทบทวนเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น 
   3) กลุ่มทักษะปฏิบัติ 
    3.1) การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คือความสามารถในการคิดค้นไตร่ตรอง
แล้วตัดสินใจว่าจะต้องทำสิ่งนั้น ๆ และนำสิ่งที่คิดมาสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผล คนที่กล้าริเริ่มนั้น
จำเป็นต้องมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ต้องกล้าลองผิดลองถูก ทักษะนี้เป็น
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พ้ืนฐานของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ความสามารถนี้จะ
ช่วยให้เด็ก ๆ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และลงมือเล่นหรือทำกิจกรรม 
    3.2) การวางแผนจัดระบบ ดำเนินการ (Planning & Organizing) คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติที่เริ ่มตั้งแต่ การวางแผนที่จะต้องนำส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น             
การตั ้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน การกำหนดกิจกรรม ฯลฯ เป็นการนำความ
คาดหวังที่มีต่อเหตุการณ์ในอนาคตมาทำให้เป็นรูปธรรม วางเป้าหมายแล้วก็จัดวางขั้นตอนไว้ล่วงหน้า 
มีการจินตนาการหรือคาดการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เอาไว้ล่วงหน้า แล้วจัดทำเป็นแนวทางเพ่ือ
นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป จากนั้นจึงเข้าไปสู่กระบวนการดำเนินการ จัดการจนลุล่วง 
ได้แก่ การแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน มีการจัดกระบวน ระบบกลไกและการดำเนินการตามแผน 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงการบริหารพื้นที่วัสดุ และการบริหารจัดการเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพื่อให้งานสำเร็จ ด้วยความสามารถนี้จะทำให้เด็กรู้จักจัดการกับ
กิจวัตรประจำวัน การวางแผนการเล่นที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
    3.3) การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) คือความพากเพียรเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย และจดจำข้อมูลนี้ไว้ในใจตลอดเวลาที่ทำงานตามแผนนั้นจนกว่าจะบรรลุ ซึ่งรวมถึง
ความใส่ใจในเรื่องเวลา (Sense of Time) กับความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และ
ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง นั่นคือเมื่อตั้งใจและลงมือทำสิ่งใดแล้วจะมุ่งมั่น 
อดทนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็พร้อมฝ่าฟันจนสำเร็จ ความสามารถนี้จะทำให้
เด็ก ๆ เมื่อทำสิ่งใดก็จะมุ่งมั่นทำโดยไม่ย่อท้อ เช่น ความพยายามที่จะขึ้นบาร์โค้งให้ได้ ความพยายาม
ที่จะผูกเชือกรองเท้าจนสำเร็จ Goal-Directed ความตั้งใจที่จะกินข้าวจนหมดจาน 
  ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล (2561: 1779) และกัญญารัตน์  ชูเกลี้ยง (2562: 22-23)         
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะสมอง EF คล้าย ๆ กัน โดยมีองคป์ระกอบ 9 ด้าน ดังนี้  
   1) ทักษะความจําที่นำมาใช้งาน (Working Memory) คือทักษะจำหรือเก็บข้อมูล
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ ทักษะด้านนี้ควรกระตุ้น
หรือทวนซ้ำให้เด็กได้คิดอย่างสมำ่เสมอ จะทำให้จดจำไดด้ีและนาน 
   2) ทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือความสามารถใน
การควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถควบคุมสิ่งล่อใจและสิ่งที่
ทำจนเป็นนิสัยได ้
   3) ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) คือความสามารถใน
การยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดตายตัว สามารถใช้ทักษะนี้
เพื่อการเรียนรู้ การยอมรับกฎระเบียบ หรือการทำงานด้วยวิธีที่แตกต่างกันจนกระทั่งงานนั้นประสบ
ผลสำเร็จ 
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   4) ทักษะการจดจ่อใส่ใจ (Focus) คือความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจ
อยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่วอกแวกไปตามสิ่งเร้าต่าง ๆ จากภายในตนเองหรือ
ภายนอก 
   5) การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) คือความสามารถในการควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่รบกวนผู้อื่น เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มัก
เป็นคนโกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียว และอาจมีอาการซึมเศร้า 
   6) การประเมินตัวเอง (Self-Monitoring) คือการสะท้อนการกระทำของตนเอง รู้จัก 
ตนเอง รู้จักข้อดี ขอ้เสีย ข้อที่ควรปรับปรุง รวมถึงการประเมินการงานเพื่อหาข้อบกพร่อง 
   7) การริเริ ่มและลงมือทำ (Initiating) คือความสามารถในการริเริ ่มและลงมือทำ
ตามที่คิดไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง แต่มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ ่งต่าง ๆ  
การคิดและลงมือทำให้สิ่งที่คิดนั้นเกิดข้ึนจริง 
   8) การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) คือทักษะ 
การทำงานตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม ความสามารถในการจัดลำดับ
ความสำคัญของสิ่งที่ทำ ซ่ึงเด็กท่ีขาดทักษะน้ีจะวางแผนไม่เป็น ทำให้งานมีปญัหา 
   9) การมุ่งเป้าหมาย (Goal–Directed Persistence) คือ ความพากเพียรมุ่ งสู่
เป้าหมายเมื่อตั้งใจและลงมือทำสิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นอดทนตั้งใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค ์ไมว่่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็พร้อมฝ่าฟันให้สำเร็จ 
  Dowson and Guare (2009: 13) เสนอหลักการพัฒนาทักษะสมอง-อีเอฟของเด็ก 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถจัดการกับการทำงานได้สำเร็จด้วยตนเอง 
โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมและฝึกฝนทักษะสมอง-อีเอฟ โดยมีหลักการ ดังนี้ 
   1) สอนทักษะที่เด็กยังบกพร่องดีกว่าคาดหวังว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เองจากการสังเกต
หรือซึมซับ เด็กแต่ละคนมีทักษะสมอง-อีเอฟที่แตกต่างกัน เด็กบางคนสามารถทำงานที่ได้รับ
มอบหมายสำเร็จได้ด้วยตนเอง แต่เด็กบางคนอาจจะทำไม่ได้หรือตัดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการ
ทำงาน จึงทำให้ไม่สามารถทำงานได้จนสำเร็จหรืออาจกล่าวได้ว่า งานนั้นมีระดับทักษะสมอง-อีเอฟที่
สูงกว่าทักษะที่เด็กมีอยู่ ดังนั้นครูต้องช่วยสอนเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
ระบุเป้าหมายของพฤติกรรมที่ต้องการให้เด็กทำได้ และพัฒนาขั้นตอนที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ ตั้งไว้ 
แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ในระยะเริ่มต้นครูอาจคอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดก่อน แล้ว
ค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง 
   2) คำนึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครองและครูคาดหวังว่าเด็กจะต้องทำ
ตามท่ีผู้ปกครองและครูตั้งเป้าหมายซึ่งสูงกว่าระดับพัฒนาการของเด็กที่ควรจะเป็น แต่ผู้ปกครองและ
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ครูต้องคอยสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการตามวัยหรือไม่ อะไรที่เด็กทำไม่ได้หรือทำได้ช้ากว่าเด็กวัย
เดียวกัน แล้วรีบให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กสามารถมีพัฒนาการอย่างสมวัย 
   3) เปลี่ยนการช่วยเหลือจากสิ่งภายนอกสู่ภายในตัวเด็ก คอร์เทกซ์กลีบหน้าผากส่วน
หน้าที่ควบคุมการทำงานของทักษะสมอง-อีเอฟ ยังเล็กมาก และยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ 
ดังนั้นการฝึกฝนทักษะสมอง-อีเอฟ ทุกทักษะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเด็ก เช่น การเดินข้าม
ถนน ครูเดินจูงมือเด็กจนถึงถนนที่จะข้าม ครูพูดว่ามองทั้งสองข้าง มองซ้าย มองขวา ไม่มีรถแล้วเดิน
ข้ามได้  เมื่อเด็กได้ยินก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวเด็ก ทำซ้ำ ๆ และคอยสังเกตว่า
ถ้าเม่ือไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเด็กสามารถข้ามถนนได้ เป็นต้น 
   4) ระลึกเสมอว่าสิ ่งต่าง ๆ ภายนอกตัวเด็กสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง
สภาพแวดล้อม เด็กบางคนอยากดูโทรทัศน์จนละเลยการทำการบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจจะ
ปิดโทรทัศน์หรือเปลี่ยนสถานที่ในการทำการบ้านที่ไม่มีโทรทัศน์ให้ดู ส่วนการทำงาน อาจต้องมี
หลากหลายแนวทางเพ่ือให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การ
ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อาจต้องอาศัยหลากหลายวิธี เช่น การชี้แนะ การเตือนความจำ การตรวจสอบว่า
เด็กเข้าใจถูกต้อง 
   5) กระตุ้นให้เด็กใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญ
และควบคุมได้มากกว่าที่จะใช้การบังคับต่อสู้เพื่อให้เด็กทำ เด็กมักจะทำในสิ่งที่เด็กอยากทำ ซึ่ง
บางอย่างอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที ่ครูหรือผู้ปกครองต้องการ ดังนั้นครูหรือผู้ปกครองควรมีกิจวัตร
ประจำวันให้เด็กรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง เพ่ือให้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำในแต่ละวัน หรือให้ทางเลือกเพ่ือให้
เด็กได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรองเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการ
บังคับให้ทำเป็นสิ่งที่เด็กอยากทำ 
   6) สร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้ความพยายามมาก
ที่สุด งานที่ต้องใช้ความพยายามมีอยู่สองอย่าง คือ งานที่เราไม่ค่อยถนัดกับงานที่เราทำได้แต่ไม่อยาก
ทำ เช่นเดียวกับเด็ก เมื่อให้งานที่เด็กไม่ค่อยถนัด ครูอาจต้องแยกงานนั้น  ๆ ออกเป็นส่วน ๆ แล้วให้
เด็กทำในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก่อนหรือหลังก็ตาม จนท้ายที่สุดเด็กสามารถทำงานนั้นได้อย่าง
สำเร็จ 
   7) ใช้สิ่งกระตุ้นเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ การกระตุ้น คือการให้รางวัลที่ถือว่าเป็นสิ่งที่
ทำเป็นปกติและเรียบง่าย เช่น ช่วยแม่ทำงานบ้าน ผลที่ตามมาคือบ้านที่สะอาด น่าอยู่ และความ
ภาคภูมิใจของเด็กที่สามารถทำได้ เป็นต้น เด็กจะเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานต่างๆ  
เพ่ิมมากข้ึน 
   8) ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญกับการ
สนับสนุนที่เพียงพอและเด็กประสบความสำเร็จอย่างเท่าเทียมกัน หากผู้ปกครองและครูให้ความ
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ช่วยเหลือเด็กเกินความเหมาะสม หมายความว่า เด็กล้มเหลวในการทำงาน เพราะเด็กไม่ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการทำงาน หรือผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสม ทำให้เด็กไม่
ประสบความสำเร็จในการทำงาน 
   9) สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะเกิดความชำนาญและประสบ
ความสำเร็จ การแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ การสอนทักษะ การทำซ้ำ ๆ จนเกิดความสำเร็จ แต่สุดท้าย
เด็กก็ล้มเหลวเมื่อต้องทำงานด้วยตนเอง ดังนั้นการสนับสนุนและดูแลเด็กจึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าเด็กจะเกิดความชำนาญและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
   10) หยุดให้การสนับสนุน การดูแล และการกระตุ้น ต้องค่อย ๆ ถอนตัวออกมา อย่า
ออกมาทันที  ถ้าสนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกครั้ง อาจไม่ทราบได้เลยว่าเด็กสามารถ
ทำได้ด้วยตนเองหรือไม่ ครูอาจต้องลดบทบาทบางอย่างลง และสังเกตว่าเด็กยังสามารถทำงานได้ด้วย
ตนเองหรือไม่ แต่ถ้าลดบทบาทนั้น แล้วค่อยหาช่วงจังหวะเวลาที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทนั้น ๆ ลงจน
เด็กสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง 
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รูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง  

สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 
 รูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง -อีเอฟ 
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คือ กลวิธีการสอนที่ออกแบบขึ้นให้
ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญอย่างเป็นระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือ          
ความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใช้จัดการจัดประสบการณ์เพื่อช่วย
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่าน
วรรณกรรมสำหรับเด็กเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน แบบ 2SQL Model 
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ภาพที่ 3  แผนผังองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน           

เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์

หลักการของรูปแบบ         
การจัดประสบการณ์

การจัดประสบการณ์โดย
ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน

ก าหนดเป้าหมายการจัด
ประสบการณ์

การพัฒนาทักษะสมอง-
อีเอฟ ด้านการก ากับ

ตนเอง 

การเรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้ร่วมกัน 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์

เพื่อส่งเสริม

ทักษะสมอง-อีเอฟ 

ด้านการก ากับตนเอง

กระบวนการของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์  
แบบ 2SQL Model

ขั้นการกระตุ้นความสนใจ
ใคร่รู้ (Stimulus: S) 

ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก 
(Storytelling: S) 

ขั้นการตั้งค าถาม 
(Question: Q) 

ขั้นการเชื่อมโยง 

(Link: L)  

การประเมินรูปแบบ             
การจัดประสบการณ์

ด าเนินการจัด
ประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน        
ตามขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์ แบบ

2SQL Model 

ท าการวัดทักษะสมอง-
อีเอฟ ด้านการก ากับ

ตนเอง 
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หลกัการของรปูแบบการจดัประสบการณ ์

 
หลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์ คือ ทฤษฎีที ่เป็นพื ้นฐานของการออกแบบ         

ที่นำไปสู่การกำหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดประสบการณ์ และการดำเนินกิจกรรมของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 2. วางแผนกำหนดเป้าหมายการจัดประสบการณ์ ตามแผนการจัดประสบการณ์ สรุป
และประเมินผลการจัดประสบการณ์ 

 3. การพัฒนาทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ผ่านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน จะช่วยให้เด็กนำประสบการณ์ที ่ได้เรียนรู ้ไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง จนเกิดเป็นนิสัยและพฤติกรรมที่
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
 
 

วตัถปุระสงคข์องรปูแบบการจดัประสบการณ ์

 
เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์โดย

ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 
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กระบวนการของรูปแบบการจัดประสบการณ์ 

 
กระบวนการของรูปแบบการจัดประสบการณ์ คือ ขั้นตอนและวิธีดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน

การจัดประสบการณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์ โดยกระบวนการจัด
ประสบการณ์ได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบ และพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน ตามขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กระบวนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ตามขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 

แบบ 2SQL Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นการกระตุ้น 
ความสนใจใคร่รู้ 
(Stimulus: S) 

ขั้นการเล่าเร่ือง 
ให้สนุก 

(Storytelling: S) 

ขั้นการต้ังคำถาม 
(Question: Q) 

ขั้นการเชื่อมโยง 
(Link: L) 

▪ เพลง 
▪ คําคล้องจอง 
▪ สถานการณ์ที่

ครูสร้างข้ึน 
▪ การใช้คําถาม

ปลายเปดิ 
▪  

▪ การเลา่เรื่อง 
▪ นิทาน 
▪ ภาพประกอบ 
▪ อุปกรณ์

ประกอบ           
การเลา่นิทาน 
 
 
 
 

▪ คำถาม 
▪ ข้อคิด 
▪ การแสดง

ความคิดเห็น 
 
 
 
 
 

▪ การแสดง
บทบาทสมมต ิ

▪ การประเมิน
ตนเอง 

▪ การสรุป 
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 ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้  (Stimulus: S) คือ กลวิธีการดึงดูดความสนใจ 

และการเตรียมพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่อง กระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ และอยากติดตามเนื้อ
เรื่อง ได้แก่ เพลง คําคล้องจอง สถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึน และการใช้คําถามปลายเปิด 

 

 
ภาพที่ 5  แผนผังขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ (Stimulus: S) 
 

 2. ขั ้นการเล่าเรื ่องให้สนุก (Storytelling: S) คือ การเล่าเรื ่องราวด้วยน้ำเสียงที่
นุ่มนวล ชัดเจน จังหวะการเล่าเรื่องและออกกริยาท่าทางคล้อยตามเนื้อเรื่องเพ่ือเร้าความสนใจแก่เด็ก 
ให้เด็กดูภาพตามไปด้วย โดยมือที่ถือต้องนิ่งไม่ขยับบ่อยให้เด็กมองตามจนตาลาย เพื่อให้เด็กรู้สึก
สนุกสนานและจดจ่อใส่ใจ ดูและฟังการเล่าเรื่องจนจบ  

 
ภาพที่ 6   แผนผังขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) 

ครู

เตรียมสื่อกระตุ้น                 
ความสนใจ

สร้างบรรยากาศ
ห้องเรียน

สร้างสถานการณ์
จ าลอง

ถามค าถามปลายเปิด

การกระตุ้นความสนใจใคร่รู้

การร้องเพลง

การท่องค าคล้องจอง

การจ าลองสถานการณ์

การตอบค าถาม

เด็ก

ร้องเพลง

ท่องค าคล้องจอง

แสดงความคิดเห็น

ตอบค าถาม

ครู

เตรียมนิทานพร้อม
ภาพประกอบ

เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น หุ่นมือรูปสัตว์ 
กระดานวาดภาพ

การเล่าเร่ืองให้สนุก

การเล่าเรื่อง

การดูภาพประกอบ

การดูอุปกรณ์ต่าง ๆ

เด็ก

ตั้งใจฟังนิทาน
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 3. ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) คือ การพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง โดยใช้คำถาม 
ในประเด็นเนื้อเรื่อง เช่น ตัวละครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง ซึ่งตัวละคร
ในนิทานจะเป็นตัวแบบที่ดีในการกำกับตนเองที่เหมาะสม 
 

 
ภาพที่ 7  แผนผังขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) 
 

 4. ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) คือ การเชื่อมโยงเรื่องราวในนิทานเข้ากับประสบการณ์จริง
ของเด็ก โดยการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งเด็กจะสามารถสร้างทักษะการประเมินตนเองได้ เช่น ถ้าเป็น
หนู หนูจะทำอย่างไร ถ้าหนูทำเช่นเดียวกับนิทานจะมีผลดีหรือไม่ 

 

 
ภาพที่ 8  แผนผังขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) 

 

ครู

เตรียมข้อคิด

เตรียมค าถาม

สังเกตพฤติกรรมเด็ก

การตั้งค าถาม

การล าดับเนื้อเรื่อง

การเล่าเนื้อเรื่องซ้ า

การซักถามข้อสงสัย

เด็ก

ตั้งค าถามและตอบ
ค าถาม

แสดงความคิดเห็น

ครู

สรุปเพิ่มเติมข้อคิดที่ได้

สนับสนุนความคิดเห็น
เด็ก

ให้ก าลังใจ

การเชื่อมโยง

การแสดงบทบาทสมมติ

การจ าลองเหตุการณ์

การวิเคราะห์เหตุการณ์

เด็ก

แสดงบทบาทสมมติ

แสดงความคิดเห็น

สรุปข้อคิดที่ได้

ประเมินตนเอง
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การประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
 

การประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นการดำเนินการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ในสภาพจริง หรือเหตุการณ์จำลองตามแบบแผนที่ออกแบบไว้ เพื่อสังเกต รวบรวมข้อมูล และ
ความเห็นต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบเพ่ิมเติม พร้อมกับสรุปข้อมูลความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะที่เห็นว่าสำคัญต่อรูปแบบและการนำรูปแบบไปใช้ต่อไป  

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดประสบการณ์ 

 
 1. ศึกษาการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง -อีเอฟ 
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั ้นอนุบาลปีที ่ 3 จำนวน 25 แผน แผนละ 45 นาที  
ประกอบด้วย สาระสำคัญ มาตรฐาน/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กระบวนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ตามขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
แบบ 2SQL Model สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
 2. ศึกษากระบวนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ตามขั ้นตอนการจัด
ประสบการณ์ แบบ 2SQL Model ประกอบด้วย ขั ้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้  (Stimulus: S)            
ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) และขั้นการเชื่อมโยง (Link: L)   

 

การจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดประสบการณ์ 

  
 การจัดเตรียมสิ่งจำเป็นในการจัดประสบการณ์ เป็นการจัดเตรียมตามที่ระบุในแผนการจัด
ประสบการณแ์ต่ละแผน ก่อนการจัดประสบการณค์วรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ศึกษาแผนการจัดประสบการณอ์ย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการจัดประสบการณ์ 
 2. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ แต่ละครั้งให้พร้อมและเพียงพอ
สำหรับนักเรียน เช่น เพลง คำคล้องจอง สถานการณ์จำนอง นิทาน นิทานประกอบภาพ อุปกรณ์
ประกอบการเล่านิทาน หุ่นมือรูปสัตว์ กระดานวาดภาพ คำถาม เป็นต้น 
 3. จัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติหลังจากการดำเนินกิจกรรมการเล่าเรื่องเสร็จแล้ว 
 4.  แบบวัดทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง เพื ่อว ัดก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ จำนวน 20 ข้อ 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       31 

 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที ่ม ีต ่อร ูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื ่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย            
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน  10 ข้อ  

 

แนวทางการดำเนินการจัดประสบการณ์  

 
 การดำเนินการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็น
ฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูและเด็กมีบทบาทในการดำเนินการจัดประสบการณ์ ตามขั้นตอนการจัดประสบการณ์
แบบ 2SQL Model ดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
แบบ 2SQL Model 

บทบาทครู บทบาทเด็ก 

ขั้นการกระตุ้นความสนใจ 
ใคร่รู้ (Stimulus: S) 

- เตรียมสื่อกระตุ้นความสนใจ 
- สร้างบรรยากาศห้องเรียน 
- สร้างสถานการณ์จำลอง 
- ถามคำถามปลายเปิด 

- ร้องเพลง  
- ท่องคำคล้องจอง  
- แสดงความคิดเห็น  
- ตอบคำถาม 

ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก 
(Storytelling: S) 

- เตรียมนิทานพร้อม
ภาพประกอบ 

- เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  
หุ่นมือรูปสัตว์                  
กระดานวาดภาพ เป็นต้น 

- ตั้งใจฟังนิทาน 

ขั้นการตั้งคำถาม  
(Question: Q) 

- เตรียมข้อคิด 
- เตรียมคำถาม 
- สังเกตพฤติกรรมเด็ก 

- ตั้งคำถามและตอบคำถาม 
- แสดงความคิดเห็น 

ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) - สรุปเพิ่มเติมข้อคิดที่ได้ 
- สนับสนุนความคิดเห็นเด็ก 
- ให้กำลังใจ 

- แสดงบทบาทสมมติ 
- แสดงความคิดเห็น 
- สรุปข้อคิดท่ีได้ 
- ประเมินตนเอง 
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ตัวอย่าง 

แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเปน็ฐาน  
เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง  

ตามขั้นตอนการจดัประสบการณ์ แบบ 2SQL Model 
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

สาระการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 
 

ผังความคิดวิเคราะห์สาระที่ควรรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารดีมีประโยชน์ 

ความสำคัญของอาหาร 
อาหารคือสิ่งที่เราควรรับประทาน          

ทุกมื้อเพ่ือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต 
และแข็งแรง  

 

ประโยชน์ของอาหาร 
อาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต

และทำงานได้ตามปกติ 
 

อาหารหลัก 5 หมู่ 
อาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรตโปรตีน วิตามิน 
แร่ธาตุ และไขมัน 

 

วิธีการประกอบอาหาร 
วิธีการประกอบอาหาร คือ การทำอาหาร

ดิบให้สุกด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ต้ม นึ่ง ผัด แกง 
ทอด ย่าง ปิ้ง เป็นต้น 

 

การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 

คือ การเลือกรับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขอนามัย ล้างผักผลไม้ 
ก่อนกิน เนื้อสัตว์ควรให้ปรุงจนสุก  
ก่อนรับประทาน 
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3  

สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                               หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 
แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของอาหาร 
สัปดาหท์ี่ 1 วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ................          เวลา 45 นาที 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. สาระสำคัญ 
 อาหาร คือ สิ่งที่เรารับประทานได้ และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  
และแข็งแรง เด็ก ๆ จึงควรรับประทานอาหารให้เพียงพอ ครบตามหลักการโภชนาการ สร้างนิสัย          
การรับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย 
 
2. ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย ที่ดี และรู้จักรักษาความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 แสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 บอกความสำคัญของอาหารได้ 
 3.2 บอกข้อเสียของการไม่กินอาหารได ้
 
4. ทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
 4.1 การจดจ่อใส่ใจ 
 4.2 การยั้งคิดไตร่ตรอง 
 4.3 การควบคุมอารมณ์ 
 4.4 การตรวจสอบตนเอง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 สาระที่ควรเรียนรู้ 
  5.1.1 ความสำคัญของอาหาร 
  5.1.2 ข้อเสียของการไม่กินอาหาร 
 5.2 ประสบการณ์สำคัญ 
  5.2.1 การท่องคำคล้องจอง 
  5.2.2 การฟังนิทาน 
  5.2.3 การซักถาม/สนทนา/ตอบคำถาม 
  5.2.4 การแสดงความคิดเห็น 
 
6. กระบวนการจัดประสบการณ์ (ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model) 
 6.1 ขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ (Stimulus: S)  
   6.1.1 เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจอง “อาหารของเรา” โดยครูท่องนำแล้วให้เด็ก        
ท่องตามทีละท่อน จากนั้นท่องพร้อมกัน 
 

คำคล้องจอง “อาหารของเรา” 
ไม่ทราบนามผู้แต่ง 

อาหารของเรา  ต้องเอาใจใส่ 
กินผักผลไม้   กินไข่กินนม 
กินเนื้อกินปลา  แทนยาขมขม 
กินข้าวกินขนม  อบรมเรื่องกิน 
กินของดีดี   ที่มีวิตามิน 
และมีโปรตีน  เลือกกินเถิดเอย 
 

  6.1.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคำคล้องจองทีละท่อนจนจบ 
  6.1.3 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่เด็ก ๆ ชอบกิน 
 6.2 ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) 
  6.2.1 ครูอ่านนิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋งไม่อยากกิน” โดยให้เด็กดูภาพตามด้วยน้ำเสียง               
และกริยาท่าทางคล้อยตามเนื้อเรื่อง 
  6.2.2 เด็กตั้งใจฟังนิทานอย่างจดจ่อจนจบเรื่อง 
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 6.3 ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) 
  6.3.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋ง 
ไม่อยากกิน” โดยให้เด็กตั้งข้อสงสัยและซักถาม 
  6.3.2 ครูใช้คำถามเพ่ือถามกระตุ้นเด็กเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) ป๋องแป๋งอยากแข็งแรงเหมือนใคร 
    2) พี่ไผ่ทำอะไรได้บ้าง 
    3) ทำไมพ่ีไผ่จึงแข็งแรง 
    4) ก่อนกินอาหารเด็ก ๆ ต้องทำอะไรก่อน 
    5) ต้องกินอะไรบ้างจึงจะแข็งแรงเหมือนพี่ไผ่ 
   6.3.3 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับนิทาน เรื ่อง “ป๋องแป๋งไม่อยากกิน” ได้ว่า      
“ถ้าหากป๋องแป๋งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะกินอาหารที่หลากหลายก็จะไม่แข็งแรงเหมือนพี่ไผ่   
ในที่สุดป๋องแป๋งก็ยอมกินอาหาร” 
 6.4 ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) 
  6.4.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร 
  6.4.2 เด็กและครูร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสียของการไม่กินอาหาร เช่น            
ซูบผอม ขาดสารอาหาร ไม่มีแรง เป็นต้น เด็ก ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากินอาหารที่หลากหลาย 
  6.4.3 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองไม่ชอบและไม่อยากกิน               
และครูเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงรสชาติและประโยชน์ของอาหารชนิดนั้น  
  6.4.4 ครใูห้เด็กวาดภาพอาหารที่ตนเองชอบกิน พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1 คำคล้องจอง “อาหารของเรา” 
7.2 นิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋งไม่อยากกิน” 

 7.3 กระดาษ A4 สำหรับวาดภาพและระบายสี 
 7.4 ดินสอ 
 7.5 สีเทียน 
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8. การวัดและประเมินผล 
8.1 วิธีวัด    
 สังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ประกอบด้วย 
 8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการจดจ่อใส่ใจ 
 8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการยั้งคิดไตร่ตรอง 
 8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์  
 8.1.4 สังเกตพฤติกรรมการตรวจสอบตนเอง 
8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  8.3.1 ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
คะแนนระหว่าง  9-12  ระดับคุณภาพ  3  ดี   
คะแนนระหว่าง  5-8     ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
คะแนนระหว่าง  1-4     ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

  8.3.2 ระดับคุณภาพจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับ
ตนเอง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

8.3.3 เกณฑ์การผ่านการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................. ...............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นายสวาท ดวงคำ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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10. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
10.1 ผลการจัดประสบการณ์ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
10.2 ปัญหาและอุปสรรค 

.................................................................. ..............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
10.3 แนวทางแก้ปัญหา 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้สอน 
(นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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นิทาน เรื่อง ป๋องแป๋งไม่อยากกิน 
 

สองขา  ผู้แต่ง 

 
 

ไม่ ไม่เอา ไม่เอา  เสียงไม่เบา ไม่อยากกิน 
 คำนี้ แม่ได้ยิน ลูกไม่กินแม่อ่อนใจ 

ป๋องแป๋งจ๋าป๋องแป๋ง ลูกอยากแข็งแรงใช่ไหม 
 วันนี้ป้าลำไย   พาพ่ีไผ่มาเล่นด้วย 

มามาเล่นบอลกัน  วิ่งเร็วพลันพ่ีเตะสวย 
 ปีนป่ายพี่ไผ่ช่วย  แบกเครือกล้วยพี่แบกเอง 

พ่ีน้องชอบวิ่งแข่ง   พ่ีแข็งแรงน้องอยากเก่ง 
 ต้องกินเพ่ือตัวเอง   ถ้าอยากเก่งตั้งใจฟัง 

ก่อนกินก่อนเริ่มมื้อ   ต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง 
 สะอาดแล้วไปนั่ง   กินไม่ดังค่อยค่อยเคี้ยว 

ควรหัดกินหลายอย่าง เค็มหวานจางจืดเปรี้ยว 
 และกินผักใบเขียว  เคี้ยวเดี๋ยวเดียวหมดคำ 

ควรนั่งกินเป็นที่   ตักพอหม่ำ หม่ำ 
 กินไม่หกอ้ำ อ้ำ  ทุก ทุก คำหม่ำให้ดี 

ฟังแล้วก็คิดได้  หนูตั้งใจอยากเหมือนพี่ 
เริ่มต้นจากมื้อนี้  กินให้ดีมีคุณค่า 

กินปูหอยกุ้งไก่  ลองกินไข่เห็ดเป็ดปลา 
ผักบุ้งผักคะน้า  ถั่วแตงกวากรอบหวาน 

ตักผัดและตักแกง  น้องป๋องแป๋งกินหมดจาน 
ทุกคนล้วนเบิกบาน  น้องป๋องแป๋งเก่งจังเลย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของอาหาร 
วันที่................. เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 

กา
รจ

ดจ
่อใ

ส่ใ
จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
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เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 
กา

รจ
ดจ

่อใ
ส่ใ

จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
18                  
19                  
20                  

รวม     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับคุณภาพการประเมิน สรุปการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
9-12  คะแนน ระดับคุณภาพ  3  ดี   
5-8    คะแนน ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
1-4    คะแนน ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

เฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
เฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
เฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ  
2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

  
 

  ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
(นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง (Rubric) 
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 

พฤติกรรมการมี 
ทักษะสมอง-อีเอฟ 

ด้านการกำกับตนเอง 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) 

การจดจ่อใส่ใจ สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
บางครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้
สำเร็จด้วยความจดจ่อ
ใส่ใจได้น้อยครั้ง 

การยั้งคิดไตร่ตรอง ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนทุก ๆ ครั้ง  

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนบางครั้ง    
แต่ไม่ทุกครั้ง 

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนได้น้อยครั้ง 

การควบคุมอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ดี เช่น ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี 
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี  
ได้น้อยครั้ง 

การตรวจสอบตนเอง รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข           
ทุก ๆ ครั้ง 

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง            

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มี
ผลกระทบต่อผู้อ่ืนเพ่ือ
นำข้อบกพร่องมาแก้ไข
ได้น้อยครั้ง            
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ  

ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3  
สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                               หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 
แผนการจัดประสบการณ์ที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของอาหาร 
สัปดาหท์ี่ 1 วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ................          เวลา 45 นาที 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. สาระสำคัญ 
 อาหารมีประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฟัน                      
และช่วยทำให้ผิวพรรณสดใส ช่วยทำให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ            
ไม่เจ็บป่วยง่าย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 
2. ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย ที่ดี และรู้จักรักษาความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 แสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 บอกประโยชน์ของอาหารได ้
 3.2 จำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได ้
 
4. ทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
 4.1 การจดจ่อใส่ใจ 
 4.2 การยั้งคิดไตร่ตรอง 
 4.3 การควบคุมอารมณ์ 
 4.4 การตรวจสอบตนเอง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  5.1.1 ประโยชน์ของอาหาร 
  5.1.2 อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
 5.2 ประสบการณ์สำคัญ 
  5.2.1 การร้องเพลง 
  5.2.2 การฟังนิทาน 
  5.2.3 การซักถาม/สนทนา/ตอบคำถาม 
  5.2.4 การแสดงความคิดเห็น 
 
6. กระบวนการจัดประสบการณ์ (ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model) 
 6.1 ขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ (Stimulus: S)  
   6.1.1 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อาหารดีมีประโยชน์” โดยครูร้องนำแล้วให้เด็ก           
รอ้งตามทีละท่อน จากนั้นร้องพร้อมกัน 
 

เพลง “อาหารดีมีประโยชน์” 
สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ผู้แต่ง 

เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อไก่  
ผัก ผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา 
ข้าว นม เนย และไข่นานา  
ต่างมีคุณค่าพาเราแข็งแรง 
อาหารดี และมีประโยชน์ 
ไม่มีโทษ ราคาไม่แพง 
เด็ก ๆ ทานแล้วแข็งแรง 
หนู ๆ แก้มแดงทานให้หมดเอย 

 
  6.1.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงทีละท่อนจนจบ 
  6.1.3 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับชนิดของอาหารที่เด็ก ๆ ชอบกินและ
ประโยชน์ของอาหารชนิดนั้น 
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 6.2 ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) 
  6.2.1 ครูอ่านนิทาน เรื่อง “หนูจะกินอะไรดี” โดยให้เด็กดูภาพตามด้วยน้ำเสียงและ
กริยาท่าทางคล้อยตามเนื้อเรื่อง 
  6.2.2 เด็กตั้งใจฟังนิทานอย่างจดจ่อจนจบเรื่อง 
 6.3 ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) 
  6.3.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนิทาน เรื่อง “หนูจะกิน
อะไรด”ี โดยให้เด็กตั้งข้อสงสัยและซักถาม  
  6.3.2 ครูใช้คำถามเพ่ือถามกระตุ้นเด็กเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) เด็กในนิทานชื่ออะไร 
    2) เด็กในนิทานเป็นคนอย่างไร 
    3) เด็กในนิทานไปที่ไหน 
    4) อาหารที่มีประโยชน์ในนิทานมีอะไรบ้าง 
    5) อาหารที่ไม่มีประโยชน์ในนิทานมีอะไรบ้าง 
    6) เด็ก ๆ อยากมีฟันที่แข็งแรงควรทำอย่างไร 
   6.3.3 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง “หนูจะกินอะไรดี” ได้ว่า “หนูชวนชม
ไปเที่ยวร้านเปิดใหม่กับพ่อแม่ และพ่อแม่แนะนำให้เลือกซ้ือและกินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้สด 
น้ำเปล่า ไม่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ลูกอม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม            
เป็นต้น ซึ่งอาจจะทำให้ฟันผุและอ้วนได”้ 
 6.4 ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) 
  6.4.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร 
  6.4.2 ครูนำภาพอาหารแต่ละชนิดมาให้เด็กดูแล้วให้เด็กเลือกจัดหมวดหมู่อาหารที่มี
ประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
  6.4.3 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ที่เด็ก ๆ เคยกิน แล้ว
เด็ก ๆ ควรกินต่อไปหรือไม่ และควรกินอาหารชนิดใดทดแทน 
  6.4.4 เด็กและครูร่วมกันสรุปอาหารที่มีประโยชน์ที่ควรกิน ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ 
เนื้อสัตว์ น้ำเปล่า เป็นต้น 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1 เพลง “อาหารดีมีประโยชน์” 
7.2 นิทาน เรื่อง “หนูจะกินอะไรดี” 
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 7.3 ภาพอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 วิธีวัด    
 สังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ประกอบด้วย 
 8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการจดจ่อใส่ใจ 
 8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการยั้งคิดไตร่ตรอง 
 8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์  
 8.1.4 สังเกตพฤติกรรมการตรวจสอบตนเอง 
8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  8.3.1 ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
คะแนนระหว่าง  9-12  ระดับคุณภาพ  3  ดี   
คะแนนระหว่าง  5-8     ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
คะแนนระหว่าง  1-4     ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

  8.3.2 ระดับคุณภาพจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับ
ตนเอง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

8.3.3 เกณฑ์การผ่านการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นายสวาท ดวงคำ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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10. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 

10.1 ผลการจัดประสบการณ์ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

10.2 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

10.3 แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้สอน 
    (นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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นิทาน เรื่อง หนูจะกินอะไรด ี
 

ผุสดี  จันทร์บาง ผู้แต่ง 

 
 

หนูชื่อชวนชม  ตากลมน่ารัก 
ใครเห็น ใครทัก  ว่าหนูแข็งแรง 
ร่าเริง แจ่มใส  ยิ้มกว้างเมื่อใด 
เห็นฟันขาวใส  สะอาดสวยดี 
วันนี้ดีใจ   พ่อแม่พาไป 
เที่ยวร้านเปิดใหม่  มีของมากมาย 
โอ้โฮตาลาย  หนูจะกินอะไรดี 
พ่อขาแม่ขา  หนูจะกินอะไรดี 
ต้องเลือกของดี  ที่มีประโยชน์ 
หลีกเลี่ยงลูกอม  ขนมท่ีหวานเหนียว 
เคี้ยวแล้วติดฟัน  หากกินทุกวัน 
ฟันหนูจะผุ  อ้วนฉุไม่งาม 
ต้องเลือกของดี  ที่มีประโยชน์ 
ขนมถุงกรุบกรอบ รสหวานมันเค็ม 
ล้วนมีโทษภัย  หากกินทุกวัน 
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ฟันหนูจะผุ  อ้วนฉุไม่งาม 

 
 

ต้องเลือกของดี  ที่มีประโยชน์ 
น้ำหวาน น้ำอัดลม หนูควรงดดื่ม 
มีแต่น้ำตาล  หากกินทุกวัน 
ฟันหนูจะผุ  อ้วนฉุไม่งาม 
ต้องเลือกของดี  ทีม่ีประโยชน์ 
ผลไม้สด สด  มีหลายรสชาติ 
เกลือแร่มากมี  วิตามินมากมาย 
บำรุงร่างกาย  ขับถ่ายสบายดี 
นำพาชีวี   สุขีกายใจ 
ชวนชมเด็กดี  เชื่อคำสอนสั่ง 
ผลไม้อร่อยดี  หนูกินทุกวัน 
น้ำเปล่าใสใส  ดื่มแล้วชื่นใจ 
ฟันหนูไม่ผุ  หนูไม่อ้วนฉุ 
แจ่มใส แข็งแรง  ยิ้มกว้างเมื่อใด 
เห็นฟันขาวใส  สะอาดสวยดี 
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ค่ำแล้วชวนชม  อาบน้ำแปรงฟัน 
ก่อนจะเข้านอน  ไหว้พระขอพร 
โปรดจงคุ้มครอง  ชวนชมเด็กดี 
ตื่นเช้าอีกที  เตรียมไปโรงเรียน 
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ภาพอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของอาหาร 
วันที่................. เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 

กา
รจ

ดจ
่อใ

ส่ใ
จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
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เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 
กา

รจ
ดจ

่อใ
ส่ใ

จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
18                  
19                  
20                  

รวม     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับคุณภาพการประเมิน สรุปการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
9-12  คะแนน ระดับคุณภาพ  3  ดี   
5-8    คะแนน ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
1-4    คะแนน ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

เฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
เฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
เฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ  
2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

  
 

  ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
(นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง (Rubric) 
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 

พฤติกรรมการมี 
ทักษะสมอง-อีเอฟ 

ด้านการกำกับตนเอง 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) 

การจดจ่อใส่ใจ สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
บางครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้
สำเร็จด้วยความจดจ่อ
ใส่ใจได้น้อยครั้ง 

การยั้งคิดไตร่ตรอง ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนทุก ๆ ครั้ง  

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนบางครั้ง    
แต่ไม่ทุกครั้ง 

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนได้น้อยครั้ง 

การควบคุมอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ดี เช่น ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี 
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี  
ได้น้อยครั้ง 

การตรวจสอบตนเอง รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข           
ทุก ๆ ครั้ง 

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง            

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มี
ผลกระทบต่อผู้อ่ืนเพ่ือ
นำข้อบกพร่องมาแก้ไข
ได้น้อยครั้ง            
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3  

สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                               หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 
แผนการจัดประสบการณ์ที่ 3 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ 
สัปดาหท์ี่ 1 วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ................          เวลา 45 นาที 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. สาระสำคัญ 
 อาหารหลัก 5 หมู่ คือ กลุ่มสารอาหารสำคัญที่ควรได้รับในแต่ละวัน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และไขมัน ที่จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี 
 
2. ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย ที่ดี และรู้จักรักษาความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 บอกอาหารหลัก 5 หมู่ได ้
 3.2 จำแนกอาหารแต่ละหมู่ได้ 
 3.3 บอกรสชาติผักได้ 
 
4. ทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
 4.1 การจดจ่อใส่ใจ 
 4.2 การยั้งคิดไตร่ตรอง 
 4.3 การควบคุมอารมณ์ 
 4.4 การตรวจสอบตนเอง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  5.1.1 อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วย 
   หมู่ 1 คาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน 
   หมู่ 2 โปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว  
   หมู่ 3 วิตามิน เช่น ผลไม้  
   หมู่ 4 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ เช่น พืชผัก  
   หมู่ 5 ไขมัน เช่น ไขมันจากพืชและสัตว์   
  5.1.2 รสชาติผัก 
 5.2 ประสบการณ์สำคัญ 
  5.2.1 การร้องเพลง 
  5.2.2 การฟังนิทาน 
  5.2.3 การซักถาม/สนทนา/ตอบคำถาม 
  5.2.4 การแสดงความคิดเห็น 
  5.2.5 การใช้ประสาทสัมผัสทางรส 
 
6. กระบวนการจัดประสบการณ์ (ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model) 
 6.1 ขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ (Stimulus: S)  
   6.1.1 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อาหารหลัก 5 หมู่” โดยครูร้องนำแล้วให้เด็กร้องตาม
ทีละท่อน จากนั้นร้องพร้อมกัน 
 

เพลง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง 

อาหารที่เราทานบ๊อยบ่อย เจ้าเด็กน้อย ๆ เจ้าค่อย ๆ ฟัง 
แต่ละหมู่มีประโยชน์คนละอย่าง เจ้าค่อย ๆ ฟังระวังอย่าทานมากไป 
หมู่แรกเป็นคาร์โบไฮเดรต ทั้งข้าวแป้งมันนั้นจำเป็นมากมาย 
หมู่ที่สอง เนื้อสัตว์ โปรตีน อีกทั้งยังมีนมและปลาน่ากิน 
หมู่สาม พวกวิตามิน มีทั่วทุกถิ่นผลไม้นานา 
หมู่สี่ ผักห้ามลืมเชียวนา ช่วยให้หน้าตาสดใสไม่ซีดเซียว 
หมู่สุดท้ายควรทานนิดเดียว เจ้าจะได้หุ่นเพียวปราศจากไขมัน 
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  6.1.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงทีละท่อนจนจบ 
  6.1.3 ครูให้บอกถึงชนิดอาหารเช้าที่ตนเองรับประทานก่อนมาเรียน 
 6.2 ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) 
  6.2.1 ครูอ่านนิทาน เรื่อง “หนูดีไม่กินผัก” โดยให้เด็กดูภาพตามด้วยน้ำเสียงและกริยา
ท่าทางคล้อยตามเนื้อเรื่อง 
  6.2.2 เด็กตั้งใจฟังนิทานอย่างจดจ่อจนจบเรื่อง 
 6.3 ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) 
  6.3.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนิทาน เรื่อง “หนูดีไม่กิน
ผัก” โดยให้เด็กตั้งข้อสงสัยและซักถาม 
  6.3.2 ครูใช้คำถามเพ่ือถามกระตุ้นเด็กเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) จากนิทานมีอาหารชนิดใดบ้าง 
    2) จากนิทานเด็ก ๆ เคยกินผักชนิดใด และมีรสชาติอย่างไร 
    3) เพราะอะไรหนูดีจึงยอมกินผัก 
    4) ผักอยู่ในอาหารหมู่ใด ให้ประโยชน์อะไรบ้าง 
   6.3.3 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง “หนูดีไม่กินผัก” ได้ว่า “หนูดีไม่
ชอบกินผัก แต่แม่และพ่อทำอาหารที่มีส่วนประกอบของผักเป็นหลัก เมื่อหนูดีไม่กินผักก็ทำให้ท้องผูก 
และแม่ยังไม่อ่านนิทานก่อนนอนให้ฟังอีกด้วย หนูดีกลัวไม่ได้ฟังนิทานก่อนนอนจึงยอมกินผัก แล้วหนู
ดีก็หายจากการท้องผูก” 
 6.4 ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) 
  6.4.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ที่เด็ก ๆ เคยรับประทาน 
  6.4.2 เด็กและครูร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสียของไม่กินผัก เช่น ท้องผูก 
ผิวพรรณไม่ผ่องใส เป็นต้น  
  6.4.3 ครูนำแครอท แตงกวา และถั่ว มาให้เด็ก ๆ ลองหยิบชิม และร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับรสชาติของผักท้ัง 3 ชนิด 
  6.4.4 เด็กและครูร่วมกันสรุปอาหารหลัก 5 หมู่ พร้อมดูภาพพีระมิดอาหารหลัก 5 หมู่ 
ประกอบ 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1 เพลง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
7.2 นิทาน เรื่อง “หนูดีไม่กินผัก” 

 7.3 แครอท แตงกวา และถั่ว 
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 7.4 ภาพพีระมิดอาหารหลัก 5 หมู่ 
 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 วิธีวัด    
 สังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ประกอบด้วย 
 8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการจดจ่อใส่ใจ 
 8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการยั้งคิดไตร่ตรอง 
 8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์  
 8.1.4 สังเกตพฤติกรรมการตรวจสอบตนเอง 
8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  8.3.1 ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
คะแนนระหว่าง  9-12  ระดับคุณภาพ  3  ดี   
คะแนนระหว่าง  5-8     ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
คะแนนระหว่าง  1-4     ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

  8.3.2 ระดับคุณภาพจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับ
ตนเอง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

8.3.3 เกณฑ์การผ่านการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       61 

 

9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นายสวาท ดวงคำ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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10. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
10.1 ผลการจัดประสบการณ์ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
10.2 ปัญหาและอุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 
10.3 แนวทางแก้ปัญหา 

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้สอน 
    (นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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นิทาน เรื่อง หนูดีไม่กินผัก 
 

ทีมวิชาการ Life Balance ผู้แต่ง 

 
 
 เช้าวันเสาร์ หนูดีตื่นสายกว่าปกติเพราะไม่ต้องไปโรงเรียน หนูดีลุกข้ึนจากที่นอน มองออกไป
นอกหน้าต่าง เห็นพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง นกน้อยร้องเพลงจับอยู่บนกิ่งต้นมะม่วง หนูดีร้องเพลงตาม         
นกน้อย 

“จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ นอกน้อยกระซิบเสียงใส แดดอ่อนอ่อน อ้อนต้นไม้ สายลมเย็นเย็น สบายใจจัง” 
หลังจากหนูดีกับคุณแม่ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็พากันเดินลงไปยั งห้องครัว โดยมีคุณพ่อ           

นั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหาร 
“ม้ือนี้ พ่อลงมือทำเองเลยนะ รับรองอร่อยถูกใจ” คุณพ่อพูดหลังจากหนูดีกับคุณแม่นั่งลงบน

เก้าอ้ี 
ทันทีท่ีหนูดีเห็นอาหารบนโต๊ะกินข้าวก็หน้าบึ้ง เพราะในจานอาหารมีแต่ผักเป็นส่วนประกอบ

ทั้งนั้น โน่นคะน้าน้ำมันหอย นี่ผัดผักรวม นั่นแกงจืดเต้าหู้ผัก นี่หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง 
“ทำไมมีแต่ผักล่ะค่ะ หนูดีไม่ชอบกินผัก!” หนูดีพูดด้วยน้ำเสียงตัดพ้อ 
“กินดูก่อนดีไหมจ๊ะ ผักอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ” คุณแม่พูดพร้อมกับลู บหัว 

หนูดี 
“ไม่เอาค่ะ หนูดีไม่อยากกินผัก” 
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พอถึงมื้อกลางวัน อาหารจากฝีมือแม่ก็ยังเต็มไปด้วยผัก แต่ยังดีที่มีไก่ทอดให้หนึ่งจาน หนูดี

เลือกที่จะไม่กินผักตามเคย 
มื้อเย็น หนูดีไม่กินผักเช่นเดิม ถึงแม้คุณแม่จะแกะสลักผักต่าง ๆ ให้เป็นรูปดอกไม้และผีเสื้อ

แล้วก็ตาม 
“ถ้าหนูดีไม่ยอมกินผัก ก่อนนอนคืนนี้คุณแม่จะไม่อ่านหนังสือให้ฟังนะคะ” 
เมื่อหนูดีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้ฟังนิทานก่อนนอน จึงยอมกินผักที่คุณแม่แกะสลัก

ไว้ให้สองสามคำ 
เช้าวันอาทิตย์ พระอาทิตย์ยังคงยิ้มแฉ่ง นกน้อยก็ยังร้องเพลงอยู่บนกิ่งต้นมะม่วงอย่างเคย 
แต่หนูดีไม่ได้ร้องเพลงตามนกน้อยเหมือนเมื่อวาน เกิดอะไรขึ้นกับหนูดีนะ 
“แม่จ๋า หนูดีปวดท้อง!”  
หนูดีบอกคุณแม่ที่กำลังเตรียมผ้าเช็ดตัวจะไปอาบน้ำพร้อมกับหนูดี 
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หนูดีเดินตามคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำ นั่งชักโครก พยายามอึยังไงก็อึไม่ออก หนูดีท้องผูกนั่นเอง! 
“แม่จ๋า! หนูดีอึไม่ออก” 
เมื่อหนูดีออกมาจากห้องน้ำ คุณแม่พาหนูดีมาคุยกันที่ห้องนั่งเล่น และถามหนูดีว่า 
“หนูดีรู้ไหมคะ ทำไมหนูถึงปวดท้อง” 
“ไม่รู้ค่ะคุณแม่” หนูดีตอบ คุณแม่จึงอธิบายให้หนูดีฟังว่า 
“ท่ีหนูปวดท้องก็เพราะท้องมันผูก ท้องเอ๋ยทำไมถึงผูก ที่ท้องหนูผูกเพราะหนูไม่กินผัก” 
“แม่จ๋า หนูดีขอโทษที่ไม่เชื่อฟัง ต่อไปนี้หนูดีจะกินผักทุกม้ือเลยค่ะ” หนูดีให้สัญญากับแม่ 
มื้อเช้าของวันอาทิตย์ นอกจากพระอาทิตย์จะยิ้มแฉ่งแล้ว คุณพ่อกับคุณแม่ก็ยิ้มแฉ่งด้วย 

เพราะหนูดีกินผักทุกชิ้นที่แม่ตักให้จนเกลี้ยงจาน 
“คุณพ่อขา คุณแม่ขา แสดงว่านกน้อยบนกิ่งต้นมะม่วง กับกระรอกน้อยในสวนข้างบ้าน               

ท้องไม่ผูกเหมือนหนูดีใช่ไหมคะ” หนูดีถามข้ึนมาอย่างอารมณ์ดี 
“ใช่จ้ะ เพราะพวกมันกินผักผลไม้ท่ีมีใยอาหารอยู่เป็นประจำทำให้ท้องไม่ผูก และร่างกายก็ยงั

แข็งแรงเพราะมีวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะ” 
หลังอาหารมื้อเช้า หนูดีช่วยคุณพ่อยกจานไปให้คุณแม่ที่กำลังยืนล้างจานอยู่ในห้องครัว 
หนูดีบอกคุณแม่ว่า หนูดีจะไปร้องเพลงให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนฟัง เพื่อน ๆ จะได้ชอบกินผัก

เหมือนหนูดี 
แล้วหนูดีก็ร้องเพลงอย่างอารมณ์ด ี
“ผักเขียวเขียว ผักหลากหลายสีสัน กินผักทุกวัน ร่างกายแข็งแรง กินผักท้องไม่ผูก กินแล้ว

ท้องไม่แข็ง ผิวสวยแก้มแดง แข็งแรง สมองดี” 
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ภาพพีระมิดอาหารหลกั 5 หมู ่
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 3 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ 
วันที่................. เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 

กา
รจ

ดจ
่อใ

ส่ใ
จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
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เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 
กา

รจ
ดจ

่อใ
ส่ใ

จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
18                  
19                  
20                  

รวม     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับคุณภาพการประเมิน สรุปการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
9-12  คะแนน ระดับคุณภาพ  3  ดี   
5-8    คะแนน ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
1-4    คะแนน ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

เฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
เฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
เฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ  
2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

  
 

  ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
(นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง (Rubric) 
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 

พฤติกรรมการมี 
ทักษะสมอง-อีเอฟ 

ด้านการกำกับตนเอง 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) 

การจดจ่อใส่ใจ สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
บางครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้
สำเร็จด้วยความจดจ่อ
ใส่ใจได้น้อยครั้ง 

การยั้งคิดไตร่ตรอง ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนทุก ๆ ครั้ง  

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนบางครั้ง    
แต่ไม่ทุกครั้ง 

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนได้น้อยครั้ง 

การควบคุมอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ดี เช่น ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี 
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี  
ได้น้อยครั้ง 

การตรวจสอบตนเอง รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข           
ทุก ๆ ครั้ง 

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง            

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มี
ผลกระทบต่อผู้อ่ืนเพ่ือ
นำข้อบกพร่องมาแก้ไข
ได้น้อยครั้ง            
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3  

สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                               หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 
แผนการจัดประสบการณ์ที่ 4 เรื่อง วิธีการประกอบอาหาร 
สัปดาหท์ี่ 1 วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ................          เวลา 45 นาที 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. สาระสำคัญ 
 วิธีการประกอบอาหาร คือ การทำอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ต้ม นึ่ง ผัด แกง ทอด 
ย่าง ปิ้ง เป็นต้น รวมถึงการปรุงอาหารให้มีรสชาติต่าง ๆ เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ตามความชอบ
ของแต่ละครอบครัว 
 
2. ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย ที่ดี และรู้จักรักษาความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 แสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 บอกวิธีการประกอบอาหารได้ 
 3.2 ประกอบอาหารง่าย ๆ ร่วมกับเพื่อนได้ 
 
4. ทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
 4.1 การจดจ่อใส่ใจ 
 4.2 การยั้งคิดไตร่ตรอง 
 4.3 การควบคุมอารมณ์ 
 4.4 การตรวจสอบตนเอง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  5.1.1 วิธีการประกอบอาหาร ไดแ้ก่ ต้ม นึ่ง ผัด แกง ทอด ย่าง ปิ้ง เป็นต้น 
  5.1.2 วิธีการทำไข่เจียว 
 5.2 ประสบการณ์สำคัญ 
  5.2.1 การร้องเพลง 
  5.2.2 การเล่าประสบการณ์ 
  5.2.3 การฟังนิทาน 
  5.2.4 การซักถาม/สนทนา/ตอบคำถาม 
  5.2.5 การแสดงความคิดเห็น 
  5.2.6 การทำอาหาร 
 
6. กระบวนการจัดประสบการณ์ (ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model) 
 6.1 ขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ (Stimulus: S)  
   6.1.1 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อาหาร” โดยครูร้องนำแล้วให้เด็กร้องตามทีละท่อน 
จากนั้นร้องพร้อมกัน 
 

เพลง “อาหาร” 
สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ผู้แต่ง 

อาหารมื้อหลัก  มีผักมีปลา 
ผลไม้นานา หน้าตาน่ากิน 
ข้าว แป้ง น้ำตาล  หวานอร่อยลิ้น 
ไขมัน วิตามิน  กินแล้วแข็งแรง 

 
  6.1.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงทีละท่อนจนจบ 
  6.1.3 เด็กเล่าประสบการณ์การทำอาหารของเด็ก ๆ เช่น การทำไข่เจียว การทำไข่ต้ม 
การทำส้มตำ การทอดปลาทู เป็นต้น 
 6.2 ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) 
  6.2.1 ครูอ่านนิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋งเข้าครัว” โดยให้เด็กดูภาพตามด้วยน้ำเสียงและ
กริยาท่าทางคล้อยตามเนื้อเรื่อง 
  6.2.2 เด็กตั้งใจฟังนิทานอย่างจดจ่อจนจบเรื่อง 
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 6.3 ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) 
  6.3.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋ง
เข้าครัว” โดยให้เด็กตั้งข้อสงสัยและซักถาม 
  6.3.2 ครูใช้คำถามเพ่ือถามกระตุ้นเด็กเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) ป๋องแป๋งมีความตั้งใจทำอะไร 
    2) ป๋องแป๋งทำอาหารสำเร็จหรือไม่ 
    3) มีวัตถุดิบใดบ้างที่ป๋องแป๋งใช้ทำอาหาร 
    4) เด็ก ๆ เคยทำอาหารเหมือนป๋องแป๋งไหม แล้วทำสำเร็จหรือไม่ 
    5) เด็ก ๆ อยากทำอาหารอะไรมากท่ีสุด 
   6.3.3 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋งเข้าครัว” ได้ว่า “ป๋องแป๋ง
ตั ้งใจทำส้มตำตั ้งแต่เริ ่มต้นจนเสร็จ ทำให้ป๋องแป๋งได้ส้มตำรสเด็ดมารับประทาน มีวัตถุดิบที่มี
ประโยชน์มากมายเป็นส่วนประกอบ เช่น มะละกอ แครอท ถั ่วลิสงคั ่ว ถั ่วฟักยาว กระเทียม              
มะเขือเทศ มะนาว ล้วนให้คุณค่าของอาหาร” 
 6.4 ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) 
  6.4.1 ครูแนะนำอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำไข่เจียว และให้เด็ก ๆ ช่วยกันทำ         
ไข่เจียว เด็กที่เคยมีประสบการณ์ในการทำไข่เจียวสาธิตวิธีการทำไข่เจียว 
  6.4.2 ครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำวิธีการทำในขั้นตอนที่เด็กทำไม่คล่อง จนเด็กทำ
ไข่เจียวสำเร็จ 
  6.4.3 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย  
  6.4.4 ครูให้เด็กร่วมรับประทานข้าวไข่เจียวร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1 เพลง “อาหาร” 
7.2 อาสาสมัครเล่าประสบการณ์ 
7.3 นิทาน เรื่อง “ป๋องแป๋งเข้าครัว” 

 7.4 อุปกรณ์และวัตถุดิบการทำไข่เจียว ได้แก่ กระทะไฟฟ้า ไข่ น้ำปลา ถ้วย จาน ช้อน และ
ส้อม  
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8. การวัดและประเมินผล 
8.1 วิธีวัด    
 สังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ประกอบด้วย 
 8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการจดจ่อใส่ใจ 
 8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการยั้งคิดไตร่ตรอง 
 8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์  
 8.1.4 สังเกตพฤติกรรมการตรวจสอบตนเอง 
8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  8.3.1 ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
คะแนนระหว่าง  9-12  ระดับคุณภาพ  3  ดี   
คะแนนระหว่าง  5-8     ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
คะแนนระหว่าง  1-4     ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

  8.3.2 ระดับคุณภาพจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับ
ตนเอง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

8.3.3 เกณฑ์การผ่านการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นายสวาท ดวงคำ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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10. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
10.1 ผลการจัดประสบการณ์ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
10.2 ปัญหาและอุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 
10.3 แนวทางแก้ปัญหา 

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้สอน 
    (นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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นิทาน เรื่อง ป๋องแป๋งเข้าครัว 
 

สองขา  ผู้แต่ง 

 
 

ป๋องแป๋งเข้าครัว คั่วถั่วลิสง 
หอมแล้วตักลง  กระด้งไม้ไผ่ 

บุบเปลือกถั่วออก เปลือกนอกท้ิงไป 
ผัดอย่างตั้งใจ  ไม่รีบช้าช้า 

ล้างมะละกอ  ปลอกหนอเปลือกหนา 
หยิบที่ขูดมา  ไม่ยำเป็นเส้น 

ขูดแครอทด้วย สีสวยส้มเด่น 
หวานกรอบ สดเย็น เห็นแล้วน่ากิน 

ถั่วฝักยาวนี้  กรอบดีอร่อยลิ้น 
เด็ดเป๊าะได้ยิน  ลองกินทันใด 

หยิบสาก หงายครก ปั๊ก ปั๊ก ตำ ตำ 
กระเทียมกุ้งนำ  ตำตำเร็วรี่ 

ตำเส้น ตำถั่ว เคล้าทั่วหลายสี 
มะเขือเทศมี  ทัพพีหยิบมา 
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ใส่น้ำตาลปี๊บ รีบเหยาะน้ำปลา 
มะนาวบีบมา  โอชาเปรี้ยวหวาน 

ไม่ลืมถั่วคั่ว  ตำรัวไม่นาน 
ตักพูนใส่จาน  เบิกบานส้มตำ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 4 เรื่อง วิธีการประกอบอาหาร 
วันที่................. เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 

กา
รจ

ดจ
่อใ

ส่ใ
จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
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เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 
กา

รจ
ดจ

่อใ
ส่ใ

จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
18                  
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ร้อยละ     

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับคุณภาพการประเมิน สรุปการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
9-12  คะแนน ระดับคุณภาพ  3  ดี   
5-8    คะแนน ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
1-4    คะแนน ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

เฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
เฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
เฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ  
2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

  
 

  ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
(นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง (Rubric) 
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 

พฤติกรรมการมี 
ทักษะสมอง-อีเอฟ 

ด้านการกำกับตนเอง 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) 

การจดจ่อใส่ใจ สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
บางครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้
สำเร็จด้วยความจดจ่อ
ใส่ใจได้น้อยครั้ง 

การยั้งคิดไตร่ตรอง ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนทุก ๆ ครั้ง  

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนบางครั้ง    
แต่ไม่ทุกครั้ง 

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนได้น้อยครั้ง 

การควบคุมอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ดี เช่น ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี 
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี  
ได้น้อยครั้ง 

การตรวจสอบตนเอง รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข           
ทุก ๆ ครั้ง 

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง            

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มี
ผลกระทบต่อผู้อ่ืนเพ่ือ
นำข้อบกพร่องมาแก้ไข
ได้น้อยครั้ง            

   



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       81 

 

แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3  

สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                               หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 
แผนการจัดประสบการณ์ที่ 5 เรื่อง การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
สัปดาหท์ี่ 1 วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ................          เวลา 45 นาที 
 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. สาระสำคัญ 
 การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี คือ การเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย 
ล้างผักผลไม้ก่อนกิน เนื้อสัตว์ควรให้ปรุงจนสุกก่อนรับประทาน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและ
ร่างกาย 
 
2. ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย ที่ดี และรู้จักรักษาความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 แสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 บอกการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีได้ 
 3.2 บอกข้อเสียของรับประทานอาหารไมถู่กวิธีได้ 
 
4. ทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
 4.1 การจดจ่อใส่ใจ 
 4.2 การยั้งคิดไตร่ตรอง 
 4.3 การควบคุมอารมณ์ 
 4.4 การตรวจสอบตนเอง 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 สาระท่ีควรเรียนรู้ 
  5.1.1 การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี  
  5.1.2 ข้อเสียของการรับประทานอาหารไม่ถูกวิธี 
 5.2 ประสบการณ์สำคัญ 
  5.2.1 การร้องเพลง 
  5.2.2 การฟังนิทาน 
  5.2.3 การซักถาม/สนทนา/ตอบคำถาม 
  5.2.4 การแสดงความคิดเห็น 
  5.2.5 การรับประทานผลไม้ 
 
6. กระบวนการจัดประสบการณ์ (ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model) 
 6.1 ขั้นการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ (Stimulus: S)  
  6.1.1 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “กินอาหาร” โดยครูร้องนำแล้วให้เด็กร้องตามทีละท่อน 
จากนั้นร้องพร้อมกัน 
 

เพลง “กินอาหาร” 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้แต่ง 

กินอาหารให้สุขภาพดี  เลือกสิ่งที่ดีและมีคุณค่า 
กินสามมื้อ กินตามเวลา  สำคัญนะจ๊ะเช้ากลางวันเย็น 
กินอาหารปรุงสุกสดใหม่  สะอาดปลอดภัย อิ่มกำลังดี 
มาสิ มาสิ ลองสิ ลองสิ  กินอาหารดีร่างกายแข็งแรง 

 
  6.1.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงทีละท่อนจนจบ 
  6.1.3 เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกินอาหารของตนเอง 
 6.2 ขั้นการเล่าเรื่องให้สนุก (Storytelling: S) 
  6.2.1 ครูอ่านนิทาน เรื่อง “ทุกมื้ออร่อยจัง” โดยให้เด็กดูภาพตามด้วยน้ำเสียงและกริยา
ท่าทางคล้อยตามเนื้อเรื่อง 
  6.2.2 เด็กตั้งใจฟังนิทานอย่างจดจ่อจนจบเรื่อง 
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 6.3 ขั้นการตั้งคำถาม (Question: Q) 
  6.3.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของนิทาน เรื่อง “ทุกม้ือ
อร่อยจัง” โดยให้เด็กตั้งข้อสงสัยและซักถาม 
  6.3.2 ครูใช้คำถามเพ่ือถามกระตุ้นเด็กเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) จากนิทานตัวเอกของเรื่องได้กินอาหารอะไรบ้าง 
    2) จากนิทานตัวเอกของเรื่องทำอะไรช่วยแม่ 
    3) เด็ก ๆ ควรกินข้าวกี่ม้ือ มื้อใดบ้าง 
    4) จากนิทานโรงเรียนมีของว่างอะไรให้กิน 
    5) จากนิทานตัวเอกของเรื่องช่วยพ่อทำอะไร 
    6) นอกจากเด็ก ๆ จะรอกินอาหารจากพ่อ แม่ หรือแม่ครัว เด็ก ๆ ควรทำ             
อย่างอ่ืนไหม 
   6.3.3 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับนิทาน เรื่อง “ทุกมื้ออร่อยจัง” ได้ว่า “ควรกิน
อาหารให้ครบทุกมื้อ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น กินผัก กินไข่ 
ดื่มนม กินผลไม้ ที่สำคัญก่อนกินทุกครั้งจะต้องล้างมือให้สะอาด” 
 6.4 ขั้นการเชื่อมโยง (Link: L) 
  6.4.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแต่ละมื้อของเด็ก ๆ 
  6.4.2 เด็กและครูร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสียของการรับประทานอาหาร             
ไม่ถูกวิธี เช่น ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารอาจมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การรับประทานอาหาร                 
ไม่ตรงเวลาและไม่ครบมื้ออาจทำให้ปวดท้องและเป็นโรคกระเพาะได้ เป็นต้น 
  6.4.3 ครูให้เด็กล้างมือและรับประทานผลไม้ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ได้แก่ ฝรั่ง  แอปเปิ้ล 
ชมพู่ สับปะรด มะม่วง เป็นต้น 
  6.4.4 ครูคอยสังเกตและแนะนำเด็กที่ไม่กินผลไม้ลองชิม 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1 เพลง “กินอาหาร” 
7.2 นิทาน เรื่อง “ทุกมื้ออร่อยจัง” 

 7.3 ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ฝรั่ง แอปเปิ้ล ชมพู่ สับปะรด มะม่วง เป็นต้น 
 
 
 
 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       84 

 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 วิธีวัด    
 สังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง ประกอบด้วย 
 8.1.1 สังเกตพฤติกรรมการจดจ่อใส่ใจ 
 8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการยั้งคิดไตร่ตรอง 
 8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์  
 8.1.4 สังเกตพฤติกรรมการตรวจสอบตนเอง 
8.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 8.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

  8.3.1 ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
คะแนนระหว่าง  9-12  ระดับคุณภาพ  3  ดี   
คะแนนระหว่าง  5-8     ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
คะแนนระหว่าง  1-4     ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

  8.3.2 ระดับคุณภาพจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับ
ตนเอง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

8.3.3 เกณฑ์การผ่านการประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       85 

 

9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
(นายสวาท ดวงคำ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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10. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
10.1 ผลการจัดประสบการณ์ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
10.2 ปัญหาและอุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 
10.3 แนวทางแก้ปัญหา 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้สอน 
    (นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
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นิทาน เรื่อง  ทุกมื้ออรอ่ยจัง 
 

อัมรา  เรืองศิริ  ผู้แต่ง 
 

  
 

เช้าวันนี้    แม่ลวกผักชามใหญ่  
หนูช่วยปอกไข่  น้องอยู่ใกล้ ใกล้ ร้อง อือ อือ อือ 
อ้ำ อ้ำ อ้ำ   น้องหม่ำคำไม่โต  
หนูกินข้าว ผักไข่   ก่อนไปโรงเรียน อืม อร่อยจัง 
สิบโมงเช้า เข้าแถว  แล้วรับนม  
ฟูด ฟูด ฟูด   ดูดนมจืด อืม อร่อยจัง 
กลิ่นหอมฉุยจากโรงครัว หนูเตรียมตัว กินอร่อย  
มื้อกลางวัน   อือ อยากกินจัง 
อ้ำ อ้ำ อ้ำ เติมได้อีก  ใครไม่อ่ิม เติมอีก เติมอีก อืม อร่อยจัง 
อาหารว่าง บ่ายนี้   มีตะโก้ ขนมตาล ชิ้นโต ๆ  
มาแบ่งกัน   อืม อร่อยจัง 
หลังเลิกเรียน   ช่วยพ่อเก็บตำลึง  
เขยง่เอ้ือมจนถึง   ดึงยอดมา ผักมีคุณค่า อืม น่ากินจัง 
อาหารมื้อเย็น  เห็นแล้วน่าอร่อย 
พ่อบอกไว ๆ หน่อย มาล้อมวงพร้อมหน้า 
อ้ำ อ้ำ อ้ำ   อืม มีความสุขจัง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ 

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 5 เรื่อง การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
วันที่................. เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 

กา
รจ

ดจ
่อใ

ส่ใ
จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
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เลขที่ 

พฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ  
ด้านการกำกับตนเอง 

รวม เฉลี่ย 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สรุป 
กา

รจ
ดจ

่อใ
ส่ใ

จ 

กา
รย

ั้งค
ิดไ

ตร
่ตร

อง
 

กา
รค

วบ
คุม

อา
รม

ณ
์ 

กา
รต

รว
จส

อบ
ตน

เอ
ง 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
18                  
19                  
20                  

รวม     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์การประเมิน   

ระดับคุณภาพการประเมิน สรุปการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
9-12  คะแนน ระดับคุณภาพ  3  ดี   
5-8    คะแนน ระดับคุณภาพ  2  พอใช้ 
1-4    คะแนน ระดับคุณภาพ  1  ปรับปรุง 

เฉลี่ย 2.51-3.00 เท่ากับ ดี 
เฉลี่ย 1.51-2.50 เท่ากับ พอใช้ 
เฉลี่ย 1.00-1.50 เท่ากับ ปรับปรุง 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ  
2 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

  
 

  ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
(นางจุฑามาศ  สมาทอง) 

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการมีทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง (Rubric) 
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

 

พฤติกรรมการมี 
ทักษะสมอง-อีเอฟ 

ด้านการกำกับตนเอง 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) 

การจดจ่อใส่ใจ สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้สำเร็จ
ด้วยความจดจ่อใส่ใจ       
บางครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถฟังนิทานด้วย
ความสนใจไมว่อกแวก 
จนจบเรื่องและทำ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใส่ใจ 
เพ่ือให้ตนเองทำให้
สำเร็จด้วยความจดจ่อ
ใส่ใจได้น้อยครั้ง 

การยั้งคิดไตร่ตรอง ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนทุก ๆ ครั้ง  

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนบางครั้ง    
แต่ไม่ทุกครั้ง 

ความสามารถยับยั้ง
ตนเองไม่ให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รู้จักระวังตัวเอง ระงับ
ความโกรธและหงุดหงิด 
รู้จักอดทน รอคอย        
ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมา
เป็นของตนได้น้อยครั้ง 

การควบคุมอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ดี เช่น ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี
ทุก ๆ ครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี 
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง 

สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง เช่น  ไม่โกรธ 
หงุดหงิดง่ายเกินไป รู้จัก
แสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี  
ได้น้อยครั้ง 

การตรวจสอบตนเอง รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข           
ทุก ๆ ครั้ง 

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนเพ่ือนำ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข
บ่อยครั้งแต่ไม่ทุกครั้ง            

รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของตนเองที่มี
ผลกระทบต่อผู้อ่ืนเพ่ือ
นำข้อบกพร่องมาแก้ไข
ได้น้อยครั้ง            
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แบบวัดทักษะสมอง-อเีอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรยีนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี 
 
ชื่อ-นามสกลุ............................................................ชื่อเล่น............................. 
 
คำช้ีแจง  ให้เด็กตั้งใจฟังข้อความที่ครอู่าน พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท 

()  ลงในช่อง  ในภาพให้ถูกต้อง 

 
ตอนที่ 1 ทักษะการจดจ่อใส่ใจ  
 
1. เมือ่เพื่อนชวนไปเลน่ในขณะที่กำลังทำการบ้าน เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
2. เด็กในภาพใดไม่ใส่ใจเรียน 
 
 
 
 
 

ทำต่อจนเสร็จ 
ค่อยไปเล่น 

รีบไปเล่นกับเพ่ือน 
ทันท ี

อาสาชวนเพ่ือน 
มาเล่นเพ่ิม 

ตั้งใจฟังนิทานหุ่นมือ  หลับขณะเรียน ตั้งใจฟังครูสอน 
 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       92 

 

3. เด็กในภาพใดที่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ภาพในข้อใดทีเ่ด็ก ๆ ไม่ควรตั้งใจทำตามมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เด็กในภาพใดที่จะเรยีนเก่งที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

เล่นก่อนค่อยทำทีหลัง 
ตั้งใจทำจนกว่า      
จะเสร็จ 
 

หยอกล้อเพื่อน
ในขณะทำ 

ตั้งใจเลน่เกมทั้งวัน
จนกว่าจะชนะ 

ตั้งใจฝึกร้องเพลง 
จนร้องได ้

ตั้งใจฝึกโยนลูกบอล 
จนทำได้อยา่งชำนาญ 

เด็กที่ตั้งใจเรียนและ
ขยันทำการบ้าน เดก็ที่มีเพื่อนหลายคน เดก็ที่ถกูเพ่ือนรังแก 
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ตอนที่ 2 ทักษะการย้ังคิดไตร่ตรอง    
 
6. เมือ่เพื่อนมีของเล่นที่เด็ก ๆ อยากได้ เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
7. เมือ่มีปัญหาและโกรธเพื่อน เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
8. เมือ่เด็ก ๆ ทำใหเ้พื่อนโกรธ ควรทำอย่างไร  
 
 
 
 
 
 

แย่งของเล่น ร้องไห้อยากได ้ เล่นของเล่นที่มีอยู ่

บอกปัญหากับครูและ 
ปรับความเข้าใจกัน   ไม่คุยกัน 

   แกล้งเพื่อนต่อ ไปขอโทษเพื่อน ด่าเพื่อน 

ชกต่อยกัน  
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9. เมือ่เด็กดูโทรศัพท์มานานเกิน 1 ชั่วโมงแลว้ แม่ให้เลิกดู เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
10. เมื่ออยากกินขนม แต่แม่บอกให้กินข้าวก่อนค่อยกินทีหลัง เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ทักษะการควบคุมอารมณ์   
 

11. เมือ่เด็ก ๆ รูส้ึกโกรธ เมื่อถูกน้องแย่งตุ๊กตาไปควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

โกรธและไม่ฟังแม ่ ร้องไห้งอแง 
ชวนพ่ีเล่น 
อย่างอื่นแทน 

กินข้าวก่อน    ร้องไห้งอแง แอบกิน 

ให้น้องยืมเล่นก่อน 
 

แย่งคืน ตีน้อง 
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12. เด็กในภาพใดที่ควบคุมอารมณต์นเองเมื่อโกรธเพื่อนได ้
 
 
 
 
 
 

 
13. เด็กในภาพใดน่ารักเมื่อเล่นกับเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
14. เด็กในภาพใดไม่ควบคุมอารมณ์ตนเองเมือ่เล่นกับเพ่ือนซึ่งอาจกอ่ให้เกิด

อันตรายต่อเพ่ือนได ้
 
 
 
 
 
 
 

ชวนเพ่ือนทะเลาะ รีบปรับความเข้าใจกัน 

ทะเลาะกัน แย่งของเล่นเพื่อน เล่นด้วยกัน 

โกรธเพ่ือนจึงขว้าง
ทรายใส่ แย่งของเล่นเพื่อน 

แยกตัวไม่เล่น 
กับเพ่ือน 

ปาหมอนใส่เพ่ือน 



 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ แบบ 2SQL Model       96 

 

15. เมื่อเด็ก ๆ ทำการบ้านไม่ได้ เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 4 ทักษะการตรวจสอบตนเอง 
 
16. เด็ก ๆ อยากน่ารักแบบภาพใดที่ทำให้เพื่อน ๆ ชอบและอยากเป็นเพื่อนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
17. เมือ่เพื่อนไมอ่ยากเล่นด้วย เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

ให้พ่อแม่ช่วยสอน โมโหและเลิกทำ ร้องไห้งอแง 

  โมโหเพ่ือน 
 

พูดคุยและเล่น 
กับเพ่ือนดี ๆ 
 

แยกตัวมาเล่น 
คนเดียว 

รู้จักแบ่งปันขนม แย่งของเล่นเพื่อน แอบกินขนมคนเดียว 
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18. ถ้าเด็ก ๆ ไม่ชอบกินผัก เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
19. เมือ่เด็ก ๆ เล่นมอืถือนานเกินไปแม่จึงดุและให้หยุดเล่น เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
  
 
 
 
 
 
 
20. ถ้าอยากเป็นคนมีน้ำใจเมื่อเล่นกับเพ่ือนควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมโหให้แม ่ เอามือถอืไปซ่อน เชื่อฟังแม ่

แย่งของเล่นเพื่อน ชกต่อยเพ่ือน ให้เพื่อนยืมของเล่น 

ลองชิมดกู่อน ทำหน้าบึ้ง  หันหน้าหนีไม่ยอมกิน 
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เฉลยแบบวัดทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรยีนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี 
 
คำช้ีแจง  ให้เด็กตั้งใจฟังข้อความที่ครอู่าน พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท 

()  ลงในช่อง  ในภาพให้ถูกต้อง 

 
ตอนที่ 1 ทักษะการจดจ่อใส่ใจ  
 
1. เมือ่เพื่อนชวนไปเลน่ในขณะที่กำลังทำการบ้าน เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
2. เด็กในภาพใดไม่ใส่ใจเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ทำต่อจนเสร็จ 
ค่อยไปเล่น 

รีบไปเล่นกับเพ่ือน 
ทันท ี

อาสาชวนเพ่ือน 
มาเล่นเพ่ิม 

ตั้งใจฟังนิทานหุ่นมือ  หลับขณะเรียน ตั้งใจฟังครูสอน 
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3. เด็กในภาพใดที่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ภาพในข้อใดทีเ่ด็ก ๆ ไม่ควรตั้งใจทำตามมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เด็กในภาพใดที่จะเรยีนเก่งที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

เล่นก่อนค่อยทำทีหลัง 
ตั้งใจทำจนกว่า      
จะเสร็จ 
 

หยอกล้อเพื่อน
ในขณะทำ 

ตั้งใจเลน่เกมทั้งวัน
จนกว่าจะชนะ 

ตั้งใจฝึกร้องเพลง 
จนร้องได ้

ตั้งใจฝึกโยนลูกบอล 
จนทำได้อยา่งชำนาญ 

เด็กที่ตั้งใจเรียนและ
ขยันทำการบ้าน เดก็ที่มีเพื่อนหลายคน เดก็ที่ถกูเพ่ือนรังแก 
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ตอนที่ 2 ทักษะการย้ังคิดไตร่ตรอง    
 
6. เมือ่เพื่อนมีของเล่นที่เด็ก ๆ อยากได้ เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
7. เมือ่มีปัญหาและโกรธเพื่อน เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
8. เมือ่เด็ก ๆ ทำใหเ้พื่อนโกรธ ควรทำอย่างไร  
 
 
 
 
 
 

แย่งของเล่น ร้องไห้อยากได ้ เล่นของเล่นที่มีอยู ่

บอกปัญหากับครูและ 
ปรับความเข้าใจกัน   ไม่คุยกัน 

   แกล้งเพื่อนต่อ ไปขอโทษเพื่อน ด่าเพื่อน 

ชกต่อยกัน  
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9. เมือ่เด็กดูโทรศัพท์มานานเกิน 1 ชั่วโมงแลว้ แม่ให้เลิกดู เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
10. เมื่ออยากกินขนม แต่แม่บอกให้กินข้าวก่อนค่อยกินทีหลัง เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 ทักษะการควบคุมอารมณ์   
 

11. เมือ่เด็ก ๆ รูส้ึกโกรธ เมื่อถูกน้องแย่งตุ๊กตาไปควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

โกรธและไม่ฟังแม ่ ร้องไห้งอแง 
ชวนพ่ีเล่น 
อย่างอื่นแทน 

กินข้าวก่อน    ร้องไห้งอแง แอบกิน 

ให้น้องยืมเล่นก่อน 
 

แย่งคืน ตีน้อง  
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12. เด็กในภาพใดที่ควบคุมอารมณต์นเองเมื่อโกรธเพื่อนได ้
 
 
 
 
 
 

 
13. เด็กในภาพใดน่ารักเมื่อเล่นกับเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
14. เด็กในภาพใดไม่ควบคุมอารมณ์ตนเองเมือ่เล่นกับเพ่ือนซึ่งอาจกอ่ให้เกิด

อันตรายต่อเพ่ือนได ้
 
 
 
 
 
 
 

ชวนเพ่ือนทะเลาะ รีบปรับความเข้าใจกัน 

ทะเลาะกัน แย่งของเล่นเพื่อน เล่นด้วยกัน 

โกรธเพ่ือนจึงขว้าง
ทรายใส่ แย่งของเล่นเพื่อน 

แยกตัวไม่เล่น 
กับเพ่ือน 

ปาหมอนใส่เพ่ือน 
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15. เมื่อเด็ก ๆ ทำการบ้านไม่ได้ เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 4 ทักษะการตรวจสอบตนเอง 
 
16. เด็ก ๆ อยากน่ารักแบบภาพใดที่ทำให้เพื่อน ๆ ชอบและอยากเป็นเพื่อนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
17. เมือ่เพื่อนไมอ่ยากเล่นด้วย เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

ให้พ่อแม่ช่วยสอน โมโหและเลิกทำ ร้องไห้งอแง 

  โมโหเพ่ือน 
 

พูดคุยและเล่น 
กับเพ่ือนดี ๆ 
 

แยกตัวมาเล่น 
คนเดียว 

รู้จักแบ่งปันขนม แย่งของเล่นเพื่อน แอบกินขนมคนเดียว  
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18. ถ้าเด็ก ๆ ไม่ชอบกินผัก เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
19. เมือ่เด็ก ๆ เล่นมอืถือนานเกินไปแม่จึงดุและให้หยุดเล่น เด็ก ๆ ควรทำอย่างไร 
  
 
 
 
 
 
 
20. ถ้าอยากเป็นคนมีน้ำใจเมื่อเล่นกับเพ่ือนควรทำอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมโหให้แม ่ เอามือถอืไปซ่อน เชื่อฟังแม ่

แย่งของเล่นเพื่อน ชกต่อยเพ่ือน ให้เพื่อนยืมของเล่น 

ลองชิมดกู่อน ทำหน้าบึ้ง  หันหน้าหนีไม่ยอมกิน  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัที่มีตอ่รูปแบบการจัดประสบการณ์ 
โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง  

สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  
สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

คำชี้แจง  ครูอ่านให้เด็กฟังทีละข้อ แล้วให้เด็กทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรูปหน้าที่ตรง
กับความพึงพอใจของเด็ก       

  
     พึงพอใจมาก  หมายถึง  3  คะแนน   

      พึงพอใจปานกลาง หมายถึง  2  คะแนน        

     พึงพอใจน้อย  หมายถึง  1  คะแนน   

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก (3) 

 
ปานกลาง (2) 

 
น้อย (1) 

 
1.  รู้สึกสนุกสนานจากการฟังเนื้อเรื่อง    
2.  รู้สึกเพลิดเพลินอยากติดตามเนื้อเรื่อง    
3.  มีภาพประกอบเรื่องเล่าที่สีสันสวยงามน่าสนใจ    
4.  ได้ทำเล่นบทบาทสมมติเป็นตัวละครในเร่ือง    
5.  ได้ความรู้จากการฟังเร่ืองเล่าจากครู    
6.  มีอุปกรณ์ในการเล่าเร่ืองที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง    
7.  ได้นำข้อคิดจากเรื่องที่ฟังไปใช้ในชีวิตประจำวัน    
8.  สามารถกำกับตนเองได้ดีขึ้น    
9.  สามารถนำมาอ่านด้วยตนเองได้    
10. มีความสุขทุกครั้งที่ไดฟ้ังครูเล่าเรื่อง    

 

สำหรับเด็ก 
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