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สารนิทศันส์ าหรับเด็กปฐมวัย  

Documentation for Young Children 
 

สารนทิศันส์ าหรบัเด็กปฐมวยั (Documentation for Young Children) หมายถงึ การจัดท าขอ้มูลที่

เป็นหลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นร่องรอยของการเจรญิเตบิโต พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย จากการ

ท ากจิกรรมทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม ซึง่หลักฐานและขอ้มูลดังกล่าวทีบั่นทกึไวเ้ป็นระยะ จะเป็นขอ้มูลทีบ่่ง

บอกถงึพัฒนาการของเด็กทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา อกีทัง้ยังสะทอ้นถงึ

ประสทิธภิาพในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนของครูดว้ย 

สารนทิศันส์ าคญัอย่างไร? 

 

การจัดท าสารนทิัศน ์(Documentation) เป็นการจัดท าขอ้มูลทีเ่ป็นหลักฐานหรอืแสดงใหเ้ห็นร่องรอยของ

การเจรญิ เตบิโต พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยจากการท ากจิกรรมทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม ซึง่

หลักฐานและขอ้มูลทีบั่น ทกึเป็นระยะๆ จะเป็นขอ้มูลอธบิายภาพเด็ก สามารถบ่งบอกถงึพัฒนาการทัง้ดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา สารนทิัศนเ์ป็นการประมวลผลทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการจัดการ

เรยีนการสอนของครูและร่องรอยผลงานของเด็ก จากการท ากจิกรรมทีส่ะทอ้นถงึพัฒนาการในดา้นต่างๆ การ

จัดท าสารนทิัศนจ์งึเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการวัดและประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึง่มหีลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่ 

 พอรต์โฟลโิอส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล เช่น การเก็บชิน้งานหรอืภาพถ่ายเด็กขณะท ากจิกรรม มกีารใชแ้ถบ

บันทกึ เสยีง แถบบันทกึภาพแสดงใหเ้ห็นถงึความกา้วหนา้ในงานทีเ่ด็กท า เป็นตน้ 

 การบรรยายเกีย่วกับเรือ่งราวหรอืประสบการณ์ท ีเ่ด็กไดรั้บ เช่น การสอนแบบโครงการ (Project Approach) 

สามารถใหส้ารนทิัศนเ์ก ีย่วกับพัฒนาการเด็กทุกดา้น ทัง้ประสบการณ์การเรยีนรูข้องเด็กและการสะทอ้น

ตนเองของครู รูปแบบการบรรยายเรือ่งราวจงึมหีลายรูปแบบ อาจไดจ้ากการบันทกึการสนทนาระหว่างเด็กกับ

ครู เด็กกับเด็ก การบันทกึของครู การบรรยายของพ่อแม่ผูป้กครองในรูปแบบหนังสอืหรอืจดหมาย แมก้ระทั่ง

การจัดแสดงบรรยายสรุปใหเ้ห็นภาพการเรยีนรูท้ัง้หมด 

 การสังเกตและบันทกึพัฒนาการเด็ก เช่น ใชแ้บบสังเกตพัฒนาการ การบันทกึสัน้ เป็นตน้ 

 การสะทอ้นตนเองของเด็ก เป็นค าพูดหรอืขอ้ความทีส่ะทอ้นความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึจากการสนทนา 

การอภปิรายแสดงความคดิเห็นของเด็กขณะท ากจิกรรม ซึง่อาจบันทกึดว้ยแถบบันทกึเสยีงหรอืแถบ

บันทกึภาพ 

 ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม ท ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการเรยีนรู ้ความสามารถ ทักษะจตินสัิยของเด็ก ครูท ี่

ช านาญจะน าผลงานของเด็กมาใชดู้พัฒนาการและกระบวนการท างานของเด็ก ครูส่วนใหญ่มักจะเก็บผลงาน
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การเขยีนและผล งานศลิปะ อย่างไรก็ตามครูควรเก็บผลงานหลากหลายประเภทของเด็ก เช่น ภาพเขยีน การ

ร่วมระดมความคดิและเขยีนออกมาในลักษณะใยแมงมุม การแสดงออกทางดนตร ีการก่อสรา้งในรูปแบบ

ต่างๆ ตัวอย่างภาษาพูด เป็นตน้ นอกจากการเก็บขอ้มูลหลักฐานเพื่อประเมนิการเรยีนรูแ้ละประเมนิ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยขา้งตน้แลว้ สารน ิทัศนยั์งมปีระโยชนต่์อการพัฒนาครู ซึง่ประเภทของหลักฐานใน

พอรต์โฟลโิอของครูรายบุคคลทีค่วรใชพั้ฒนา การสอนม ี2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี ้ 

o หลักฐานการสอนเกีย่วกับการเรยีนรูข้องเด็ก  

หลักฐานการสอนเกีย่วกับการเรยีนรูข้องเด็กทีเ่ป็นภาพรวมของชัน้เรยีน ไดแ้ก่ ผลงานภาษาเขยีน รายชือ่

หนังสอื ผลงานทีเ่ป็นสัญลักษณ์สือ่ความคดิทีเ่รยีบเรยีงได ้ผลงานศลิปะและหัตถกรรมของเด็ก ตัวอย่างหรอื

ภาพถ่ายงานประดษิฐ ์ภาพถ่าย เทปบันทกึเสยีงหรอืวดีทิัศนท์ ีแ่สดงปฏสัิมพันธท์างสังคม ความ สามารถ

ทางดนตรแีละการเคลือ่นไหว ค าพูดและ/หรอืภาพถ่ายแสดงการแกปั้ญหา ความคดิเห็นและ/หรอืความรูส้กึ

ต่อตนเอง ผูอ้ ืน่ ตลอดจนเหตุการณ์และสิง่ต่างๆ ค าถามในเรือ่งท ีส่งสัยหรอืมปัีญหา ขอ้มูลจากจดหมาย

สือ่สารระหว่างบา้นกับโรงเรยีน ตารางประเมนิพัฒนาการของกลุ่ม 

หลักฐานการเรยีนรูข้องเด็กรายบุคคล ไดแ้ก่ ค าถามและบทสนทนาระหว่างเด็กกับครูหรอืเพื่อนในโอกาส

ต่างๆ ตารางประเมนิพัฒนาการเด็ก 

o หลักฐานเกีย่วกับการสอนของครู ไดแ้ก่ แผนการสอนของครูและบันทกึการสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์

นเิทศ บันทกึความคดิเห็นและความรูส้กึเก ีย่วกับการสอนแต่ละครัง้ ตัวอย่างสือ่ ภาพถ่ายและวดีทิัศนแ์สดง

การสอนและการจัดสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ รายการต่างๆจะถูกรวบรวมไวใ้นพอรต์โฟลโิอซึง่ครูฝึกสอนและ

อาจารย์นเิทศจะใชว้เิคราะหด์ว้ยกันเพื่อปรับปรุงการสอนครัง้ต่อไป 

 

สารนทิศันม์ปีระโยชนต์อ่เด็กปฐมวยัอย่างไร? 

 

การจัดท าสารนทิัศนก์ารเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย จะช่วยใหก้ารสอนและการประเมนิมคุีณภาพ ครูตอ้งเรยีนรูก้าร

จัด การชัน้เรยีน การจัดเก็บขอ้มูลขณะเด็กท ากจิกรรม การสะทอ้นกลับขอ้มูล และการน าขอ้มูลผลงานมา

น าเสนอใหผู้เ้ก ีย่วขอ้งกับเด็กเห็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการพัฒนาเด็กให ้

เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนบรบิททางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่การ

จัดท าสารนทิัศนนั์น้เก ีย่วขอ้งโดยตรงกับหลักสูตรการจัด การเรยีนการสอนและการประเมนิ มคุีณค่าและ

ประโยชนดั์งนี ้

 การจัดท าสารนทิัศนท์ ีห่ลากหลาย จะช่วยครูในแง่ของการตรวจสอบคุณภาพของการศกึษาทีด่ ีเนือ่งจาก

การศกึษาในปัจจุบันเนน้การประเมนิเพื่อตรวจสอบความเขม้แข็งของการศกึษา ซึง่ส่งผลใหโ้รงเรยีนและ

หน่วยงานทีจั่ดโปรแกรมการศกึษาปฐมวัย ตอ้งปรับปรุงประสทิธภิาพของการจัดการศกึษาอย่างสม ่าเสมอ 

ท าใหบ้างหน่วยงานน าแบบทดสอบมาตรฐานซึง่ไม่เหมาะสมมาประเมนิเด็กปฐมวัย 
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 ครูทีจั่ดท าสารนทิัศนอ์ย่างสม ่าเสมอ จะจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กไดส้อดคลอ้งปัญหาและพัฒนาการเด็ก ซึง่

น า ไปสู่การพัฒนาสมองอย่างชัดเจน สารนทิัศนส์ามารถช่วยครูใหจั้ดประสบการณ์ใหก้ับเด็กไดต้รงประเด็น 

เนือ่ง จากงานวจัิยเกีย่วกับสมองพบว่า เด็กจะเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีหากเขา้ไปมส่ีวนร่วมและลงมอืปฏบัิต ิ

กระบวนการเรยีนรูท้ ีสั่มพันธก์ับความรูส้กึและอารมณ์มคีวามส าคัญอย่างยิง่ต่อการเรยีนรูข้องเด็ก เช่น เด็ก

รูส้กึต่อการอ่านอย่างไร? เด็กตอ้งการเรยีนอ่านหรอืไม่? ความรูส้กึนีจ้ะมผีลกระทบต่อผลสัมฤทธิท์างการอ่าน

ของเด็กในระยะยาว ดังนัน้การทดสอบดว้ยขอ้สอบมาตรฐานไม่ช่วยเด็กเลยในดา้นจติใจและความสามารถ 

ซึง่ต่างจากการใชส้ารน ิทัศนใ์นการประเมนิ จากผลการวจัิยพบว่าสมองจะท างานต่อเนือ่งไม่แยกส่วนเป็น

วชิาหรอืเป็นเรือ่ง ดังนัน้การใชแ้บบทดสอบประเมนิเป็นการแยกส่วนของสมอง ซึง่จะไม่บอกถงึความสามารถ

ในการบูรณาการความรูข้องเด็กทีแ่ทจ้รงิ แต่การรวบรวมผลงานของเด็กจะบอกใหค้รูรูว่้า เด็กคดิและบูรณา

การความคดิของตนอย่างไร 

 ครูจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้เมือ่จัดท าสารนทิัศน ์เพราะจะมกีารวางแผนทัง้ดา้นการจัดชัน้เรยีน การตัดสนิใจ

ว่าจะท าอะไรก่อนหลัง รวมถงึการใชค้ าถามเพื่อกระตุน้เด็ก เนือ่งจากครูมขีอ้มูลและสารสนเทศทีส่ามารถ

น ามาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การจัดท าสารนทิัศนช่์วยใหค้รูรูว่้าเด็กรูอ้ะไรมาบา้งแลว้ จะช่วยใหค้รูกา้วถงึ

ขัน้ต่อไปของเด็กไดง่้ายขึน้ สนองตอบความตอ้งการของเด็กไดอ้ย่างสอดคลอ้งและสิง่ท ีต่อ้งการพัฒนา

อย่างแทจ้รงิ 

 สารนทิัศนช่์วยใหค้รูบรรลุความตอ้งการเฉพาะของเด็กไดด้กีว่า เนือ่งจากปัจจุบันเด็กทีม่คีวามตอ้งการพิเศษ

ในระบบการศกึษาปกตมิมีากขึน้ ทัง้เด็กทีม่คีวามสามารถพิเศษ เด็กพิการทางกาย เด็กทีม่ปัีญหาทางการ

เรยีนรู ้ขอ้มูลทีค่รูไดจ้ากสารนทิัศนจ์ะช่วยใหค้รูเขา้ใจและวางแผนใหเ้ด็กไดเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

 เด็กรับรูค้วามส าคัญของการเรยีนรู ้เม ือ่ครูเก็บบันทกึสารนทิัศนก์ารเรยีนรูข้องตัวเด็กเองรวมถงึการรวบรวมผล 

งานการจัดท าสารนทิัศนข์องเด็กทีร่่วมชัน้เรยีน การแสดงผลงานทีส่่งเสรมิใหเ้ด็กไดแ้สดงสิง่ท ีต่นเรยีนรูจ้าก

ประ สบการณ์การคน้พบดว้ยตนเองหรอืกับกลุ่ม ส่งผลใหเ้ด็กเอาใจใส่รับผดิชอบการท างาน รูจั้กประเมนิ

ตนเอง แสดง ออกถงึความพึงพอใจในกระบวนการเรยีนรูแ้ละผลทีไ่ดรั้บ เด็กเริม่เรยีนรูว่้าจะท าอะไร และจะ

น าเหตุการณ์หรอืสิง่ท ีต่นเรยีนรูเ้รือ่งใดมาน าเสนอ และร่วมจัดท าสารนทิัศนก์ับเพื่อนและครูในชัน้เรยีน 

 การจัดสารนทิัศนท์ าใหพ่้อแม่ผูป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจในพัฒนาการของเด็ก ตระหนักในประสบการณ์

การเรยีนรูข้องเด็กขณะอยู่ท ีโ่รงเรยีน และสามารถเขา้ไปมส่ีวนร่วมกับกจิกรรมของโรงเรยีนไดห้ลายทาง เช่น 

รับฟังความคดิเห็นของเด็ก ช่วยเด็กท าวัสดุอุปกรณ์ท ีเ่ด็กตอ้งการ ใหข้อ้เสนอแนะช่วยเขยีนในสิง่ท ีเ่ด็กคดิ 

อ่านหนังสอืใหเ้ด็กฟัง เป็นตน้ ท าใหม้โีอกาสทบทวนบทบาทการเป็นพ่อแม ่ดังนัน้ขอ้คดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของพ่อแม่ผู ้ปกครองเกีย่วกับผลงานของเด็กจงึถอืว่าเป็นสิง่ท ีม่ค่ีาท ีค่รูไม่ควรมองขา้ม 

ครูจดัท าสารนทิศันส์ าหรบัเด็กปฐมวยัอย่างไร? 

 

ในการจัดท าสารนทิัศนค์รูด าเนนิการดังนี ้
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 เตรยีมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ท ีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้หเ้หมาะกับขอ้มูลทีต่อ้งการเก็บ วางแผน การเลอืกและการจัดการ

กับวัสดุ สือ่ท ีเ่หมาะสมกับขอ้มูลทีจ่ะเก็บตัง้แต่ตน้ปีการศกึษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีต่อ้งไดจ้ากการสังเกต เช่น 

กระดาษ การด์ขนาดเล็ก ดนิสอ ปากกา กลอ้ง แถบบันทกึเสยีง เครือ่งบันทกึเสยีง เป็นตน้ 

 ศกึษาหลักสูตรเป้าหมายการพัฒนาเด็ก ซึง่จะช่วยใหค้รูทราบว่าควรเก็บขอ้มูลประเภทใด ลักษณะใดจงึจะ

ท าใหเ้ห็นพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 วางแผนการจัดท า เลอืกวธิเีก็บขอ้มูล เช่น บันทกึสัน้ ภาพถ่าย แบบสังเกต ภาพจากสไลด ์แถบเสยีง แถบ

บันทกึ ภาพ การเขยีนไดอะแกรมในรูปแบบของใยแมงมุม การท าบันทกึแสดงความคดิเห็นหรอืความรูส้กึ

ของเด็ก ครูหรอืผูป้กครอง เป็นตน้ 

 ตัง้เป้าหมายการจัดท า เช่น การบันทกึพฤตกิรรมเด็ก โดยใชว้ธิสัีงเกตและใชก้ารบันทกึสัน้ ซึง่ครูจะสังเกต

ทุกวัน 

 จัดแสดงขอ้มูลหรอืแลกเปลีย่นขอ้มูลกับผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับเด็ก โดยพิจารณาว่าขอ้มูลใดควรน ามาแลกเปลีย่น 

และน ามาจัดแสดงใหเ้ห็นพัฒนาการการเรยีนรูข้องเด็ก รวมทัง้ใหเ้ด็กมส่ีวนร่วมในการเลอืกผลงานของตน

หรอืของกลุ่มและร่วมจัดเตรยีมแสดงขอ้มูลดังกล่าว 

บอรด์สารนทิัศน ์(Documentation Panels) เป็นบอรด์ส าหรับแสดงภาพถ่าย ผลงานศลิปะ ค าบอกเล่าของ

เด็ก เชือ่มโยงกับค าบรรยายเชงิวชิาการ ขอ้มูลทางการศกึษา บทความหรอืข่ายใยแมงมุมหลักสูตร บอรด์

โดยทั่วไปมักจะเป็นการแสดงถงึผล งานศลิปะของเด็กหรอืภาพถ่ายในชัน้เรยีน เพื่อความเพลดิเพลนิของ

ผูป้กครอง ความแตกต่างทีส่ าคัญของบอรด์ทั่วไปกับบอรด์สารนทิัศน ์อยู่ท ีบ่อรด์สารนทิัศนจ์ะเป็นเครือ่งมอื

ในการสือ่สารของครูสู่ผูป้กครองและผูเ้ก ีย่วขอ้ง เพราะเมือ่ครูไดแ้สดงผลงานหรอืภาพถ่ายของเด็กควบคู่ไป

กับค าบรรยายเกีย่วกับความรูท้ ีเ่ด็กสรา้งขึน้ขณะเรยีนรู ้ผูป้กครองก็จะเริม่พัฒนาความเขา้ใจว่าเด็กเรยีนรู ้

อย่างไร ตัวอย่างเช่น เมือ่น าเสนอผลงานทางศลิปะพรอ้มทัง้อธบิายการผสมส ีการคดิแกปั้ญหาของเด็ก 

ความคดิสรา้งสรรค ์ครูช่วยใหพ่้อแม่เขา้ใจถงึประโยชนท์ ีเ่ด็กจะไดรั้บจากการเรยีนแบบลงมอืกระท าและ

หลักสูตรแบบเปิด (Open – ended Curriculum) บอรด์สารนทิัศนม์ักจะมกีารบรรยายแบบกะทัดรัด เนน้การ

น าเสนอประสบการณ์การเรยีน รูท้ ีเ่กดิขึน้ในแต่ละวัน โครงสรา้งของบอรด์สารนทิัศนป์ระกอบดว้ย 

 ประเภทของบอรด์สารนทิศัน ์จัดแบ่งประเภทไดต้ามเนือ้หาทีส่ ือ่ออกมาดังนี ้ 

o สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

o โครงการหรอื Emergent Curriculum 

o เหตุการณ์พิเศษ เช่น การไปทัศนศกึษาเทศกาลต่างๆ 

o หัวขอ้การเรยีน (Theme) 

o ทักษะเฉพาะ เช่น ศลิปะ ดนตร ีการเคลือ่นไหวและจังหวะ วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษา 

o พัฒนาการของเด็ก เช่น ทักษะทางสังคม คุณค่าของการเล่น พัฒนาการทางอารมณ์ ทักษะการใชก้ลา้ม เนือ้ 

เป็นตน้ 

o ทักษะทีเ่พิ่มขึน้ของเด็ก เช่น การช่วยเหลอืตนเอง การอ่านเขยีน ความสัมพันธร์ะหว่างมอืและสายตา 

 การรวบรวมส่วนประกอบ เป็นการรวบรวมเนือ้หาสาระเพื่อจัดท าบอรด์สารนทิัศน ์ซึง่อาจประกอบไปดว้ย  

o ผลงานทีเ่ด็กท าหรอืเก็บโดยการถ่ายเอกสารเก็บไว ้



วิจัยในชัน้เรียน เอกสารหมายเลข 1 

o บันทกึจากการสังเกตของครู (Anecdotal Records) 

o ขอ้มูลทีอ่า้งองิจากหนังสอืหรอืต ารา 

o แผนผังใยแมงมุมหลักสูตร (Curriculum Web) 

o การเขยีนตามค าบอกของเด็ก 

o ภาพถ่าย 

 การจดัวางบอรด์สารนทิศัน ์การจัดวางควรค านงึถงึสิง่ต่อไปนี ้ 

o การก าหนดพื้นท ีจั่ดแสดง เช่น ตัง้แสดงบนโต๊ะหรอืตดิกับผนัง 

o การเลอืกชนดิของบอรด์ว่าจะเป็นแบบโปสเตอรห์รอืแบบตัง้ไดส้ามดา้น 

o การใส่หัวเรือ่งในจุดทีด่งึดูดความสนใจ 

o การค านงึถงึเรือ่งสุนทรยีศาสตร ์เช่น การผนกึภาพและงานอย่างประณีต การใชโ้ทนสขีองกระดาษใหเ้ขา้กับ

เนือ้เรือ่งท ีน่ าเสนอ การตกแต่งทีไ่ม่รกรุงรังจนเกนิไป เป็นตน้ 

 การจดัแสดง โดยทีตั่ง้บอรด์สารนทิัศนม์ักเป็นทีท่ ีเ่ด็กและผูป้กครองสามารถมองเห็นไดโ้ดยง่าย เช่น 

ทางเขา้ออกของหอ้งเรยีน ตูเ้ก็บของของเด็ก เป็นตน้ การจัดท าสารนทิัศนก์ารเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยสามารถ

น ามาใชก้ับการจัด การเรยีนการสอนได ้ทัง้การสอนแบบหน่วยและการสอนแบบหัวเรือ่งหรอืแบบโครงการ 

(Project Approach) ส าหรับการสอนแบบหน่วยจะจบการสอนในแต่ละหน่วยโดยใชเ้วลาประมาณ 1 สัปดาห ์

ในแต่ละวันจะแบ่งเนือ้ หาว่าเด็กควรเรยีนรูเ้รือ่งใดบา้ง ส่วนใหญ่การสอนแบบหน่วยครูปฐมวัยจะจัดเตรยีม

แผนการจัดประสบการณ์ วัสดุอุปกรณ์การสอนไวล่้วงหนา้ และตัง้วัตถุประสงคว่์าหลังจากเด็กเรยีนรูเ้รือ่งนัน้ๆ

แลว้เด็กควรเกดิพฤตกิรรมดา้นใดบา้ง การจัดท าสารนทิัศนจ์งึเป็นการน าเสนอสิง่ท ีเ่ด็กไดเ้รยีนรูว่้าในแต่ละ

สัปดาหเ์ด็กไดท้ าอะไรบา้งและมผีลอย่างไร เช่น การเรยีนรูห้น่วยน ้า เด็กอาจไดท้ดลองกรองน ้าดว้ยวธิกีาร

ต่างๆ เด็กอาจไดอ้อกไปศกึษานอกสถานทีท่ ีโ่รงงานผลติน ้า การทดลองใชน้ ้าในการประกอบอาหารหรอืการ

ซักผา้ กจิกรรมต่างๆเหล่านีจ้ะไดรั้บการบันทกึโดยครู การบันทกึค าพูด การสนทนาหรอืการถ่ายภาพเก็บไว ้

การท างานศลิปะ เช่น การวาดภาพขัน้ตอนการกรองน ้าใหส้ะอาด งานประดษิฐต่์างๆ ภาพถ่ายขัน้การ

ประกอบอาหาร กจิกรรมต่างๆเหล่านีจ้ะถูกรวบรวมและน ามาจัดแสดงอย่างเป็นเรือ่งราวทีส่ะทอ้นการเรยีนรู ้

ใหผู้เ้ก ีย่วขอ้งกับเด็กรับรูว่้าเด็กเรยีนรูอ้ะไร เรยีนรูท้ ีไ่หน เรยีนรูอ้ย่างไร และส่งผลดต่ีอการพัฒนาเด็กในดา้น

ต่างๆอย่างไร  

ส่วนการจัดท าสารนทิัศนจ์ากการเรยีนรูแ้บบโครงการ เป็นการเรยีนรูข้องเด็กร่วมกับครูเพื่อศกึษาเรือ่งใดเรือ่ง

หนึง่อย่างลุ่มลกึ ในแต่ละโครงการอาจใชเ้วลาในการเรยีนรูไ้ม่เท่ากัน บางโครงการอาจจะจบภายใน

ระยะเวลาสัน้ๆ แต่บางโครงการอาจใชเ้วลาร่วมเดอืนจงึจะจบ 

พอ่แมผู่้ปกครองมสีว่นรว่มในการจดัท าสารนทิศันอ์ยา่งไร? 

 

การจัดท าสารนทิัศนท์ าใหพ่้อแม่ผูป้กครองเขา้ใจพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก รวมทัง้เขา้ใจการจัด

ประสบ การณ์การเรยีนการสอนและบทบาทของครู และค านงึถงึบทบาทของผูป้กครองต่อการจัดการศกึษา 
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และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีนมากขึน้ การจัดท าสารนทิัศนก์ารเรยีนรูข้องเด็ก ท าใหผู้ป้กครองมส่ีวน

ร่วมในกระบวนการจัดท าสารนทิัศนดั์งนี้ ้

 เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับการศกึษาคน้ควา้ของเด็ก ในการสบืคน้ขอ้มูลส าหรับสิง่ท ีเ่ป็นประสบการณ์ใหม่ ท ี่

เด็กตอ้งการเรยีนรู ้ครูอาจเสนอแนะใหเ้ด็กไปสบืคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้ท ีเ่ป็นสถานที ่เอกสารหรอื

บุคคลทีม่ปีระสบการณ์ในเรือ่งนัน้ เด็กอาจไปสัมภาษณ์หรอืสอบถามผูป้กครอง ท าใหผู้ป้กครองมบีทบาท

และมส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนรูข้องเด็ก 

 เป็นภูมปัิญญาทอ้งถ ิน่หรอืเป็นวทิยากรใหค้วามรูส้ าหรับเด็กจากเรือ่งท ีเ่รยีนรู ้วธิกีารสบืคน้ขอ้มูลในเรือ่งท ี่

เรยีนเพื่อน าหลักฐานและร่องรอยการเรยีนรูม้าจัดท าสารนทิัศน ์กระบวนการเรยีนการสอนบางครัง้ครูอาจเชญิ

ผูป้ก ครองทีม่คีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งนัน้ๆมาใหค้วามรูก้ับเด็กทีโ่รงเรยีน เพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจสิง่ท ีเ่รยีนได ้

ลกึซึง้มากขึน้ ครูอาจพิจารณาเลอืกผูป้กครองของเด็กในชัน้เรยีนมาเป็นวทิยากร ท าใหผู้ป้กครองไดม้ส่ีวน

ร่วมกับกจิกรรมของโรงเรยีน ไดเ้ห็นกระบวนการเรยีนการสอนและสรา้งความสัมพันธท์ ีด่รีะหว่างครูกับ

ผูป้กครองอกีดว้ย 

 ผูป้กครองช่วยเหลอืเด็กในการท ากจิกรรมทีเ่ด็กไม่สามารถท าได ้เช่น การประดษิฐส์ิง่ของเกีย่วกับเรือ่งท ี่

เรยีน การเขยีนบรรยายสิง่ท ีเ่ด็กตอ้งการหรอือยากรู ้เป็นตน้ 

 ผูป้กครองสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การเรยีนการสอนตามหน่วยหรอืเรือ่งท ีเ่ด็กก าลังเรยีนรู ้บางครัง้วัสดุอุปกรณ์

หรอืสือ่การเรยีนอาจไดม้าจากความร่วมมอืของผูป้กครองทีม่อียู่ โดยไม่ตอ้งซือ้หาหรอืประดษิฐ ์ดังนัน้ครูจงึ

ควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับผูป้กครองว่ามสีิง่ใดบา้ง ท ีผู่ป้กครองสามารถสนับสนุนการจัดการเรยีนรูท้ ีโ่รงเรยีน

ได ้

 ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลงานเด็ก การใหผู้ป้กครองมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลงานของเด็ก

ก่อนทีจ่ะน ามาจัดท าสารนทิัศน ์จะเป็นสิง่ท ีม่ค่ีาต่อกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของครู ท าใหเ้ด็กรูส้กึ

ภาคภูมใิจต่อผลงานทีไ่ดท้ าขึน้ 

 ผูป้กครองมส่ีวนในการจัดแสดงนทิรรศการผลงานการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนสุดทา้ยของการเรยีนรู ้ท าให ้

ผูป้กครองเขา้มามส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน มโีอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับผูป้กครอง

ดว้ยกัน และหาแนวทางร่วมในการส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก รวมทัง้เป็นการช่วยเสรมิสรา้งสัมพันธภาพทีด่ ี

ระหว่างครูกับเด็กและครูกับผูป้กครอง ท าใหก้ารจัดการศกึษาในระดับปฐมวัยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เกร็ดความรูเ้พือ่ครู 

 

การสะทอ้นหรอืการไตร่ตรองสารนทิัศน ์เป็นการสะทอ้นทีม่คีวามหมายต่อกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่

ค า นงึถงึวัตถุประสงคข์องหลักสูตร ดังนัน้การใชค้ าหรอืขอ้ความทีส่ะทอ้นผลงานในสารนทิัศน ์จงึควรเป็น

การสะทอ้นกระ บวนการเรยีนรูท้ ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนการวัดและประเมนิพัฒนา การเด็กปฐมวัย 
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Source: สารนทิศันส์ าหรบัเด็กปฐมวยั (Documentation for Young Children) 
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