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การจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรคศิลปะถอืเปน
เครื่องมือสําคญัในการพฒันาเด็กใหมีความพรอมสมบูรณดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาโดยเฉพาะเด็ก
ปฐมวัยชวงอายุ 4-6 ปเปนวัยที่มพีัฒนาการทางความคิด
สรางสรรค และจินตนาการสูงสุดการสงเสริมความคิด
สรางสรรคจึงเปนหัวใจสําคญัของการเรียนในชวงวัยนี้



หลักการจัดประสบการณกิจกรรมศิลปะสรางสรรคหลักการจัดประสบการณกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

 การจัดประสบการณกิจกรรมสรางสรรคศิลปะเด็กปฐมวัยจะตองคํานึงถึง
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยความสนใจความสามารถตามวัย
พัฒนาการทางศิลปะและสภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัยโดยมีจุดประสงคที่
สําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2522 : 2) ดังนี้  ( ตอ )



จุดประสงคเพื่อ

1.เพือ่ฝกประสาทสัมพนัธระหวางมอืกับตา
2.เพือ่ปลูกฝงใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ
3.เพือ่สงเสริมใหมรีสนยิมที่ดีมีความรูและเขาใจในเรื่อง

ธรรมชาติ 4.เพื่อปลูกฝงคานิยมเจตนคติและคุณลักษณะที่ดีของ
ศิลปะและวฒันธรรมไท

5.เพือ่สงเสริมใหเด็กรูจกัการแสดงออกตามความถนัดและรูจัก
ใชความคิดของตนเอง

6.เพื่อพฒันาทางรางกายอารมณสังคมและสติปญญา
7.เพื่อฝกใหเปนคนมีระเบียบประณีตและชางสังเกต



   ในการจัดกิจกรรมสรางสรรคศิลปะเด็กไดสรางคุณคาตอการพัฒนา
ความพรอมเด็กโดยรวมสี่ดานคือดานรางกายชวยพัฒนากลามเนื้อใหญ
กลามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธดาน อารมณ จิตใจ ทําใหราเริงแจมใส
เปนอิสระและภาคภูมิใจดานสังคม มีการปรับตัวในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีความรับผิดชอบรูจักการแบงปน เปนผูใหผูรับ และผูตามที่ดีดาน
สติปญญาพัฒนาความคิดสรางสรรค และจินตนาการรูจักการคิด 
แกปญหา และคิดหาเหตุผล ดังนี้
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ขอควรคํานึง
1.จะตองจัดกิจกรรมสรางสรรคศิลปะใหไดทุกวันโดย

ผูสอนตองเตรียมอุปกรณที่เด็กตองการใชใหพรอม เชน สีเทียน สี
น้ําดินน้ํามัน และเศษวัสดุตางๆ ไวตามโตะลวงหนา

2.กอนใหเด็กเขาทํากิจกรรมสรางสรรคศิลปะควรใชวิธี
ปลอยใหเด็กเขาทํากิจกรรมอยางมีระเบียบ



    

ข้อควรคาํนึง (ต่อ)

      4. ตลอดเวลาที่เด็กทํางานจะตองเดินดูเด็ก เพื่อคอยเขียน
ชื่อหลังกระดาษและคอยใหกําลังใจเด็ก

5. หากเด็กทําเศษวัสดุหลนควรแนะนาํใหเด็กเก็บเองทุก
ครั้ง



การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่เหมาะสมสาํหรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่เหมาะสมสาํหรับ
เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย

นางสาวชมัยพร สายปอง    

สาขาการศึกษาปฐมวัย   

รหัส  53818601013



การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่เหมาะสมสําหรับ

เด็กปฐมวัย



กิจกรรมวาดเสนมีจุดประสงคที่สําคัญ
เพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางมือกับตา พื้นฐานสําคัญ

ของการวาดเสนของเด็กอยูท่ีความสามารถในการควบคุมเสน
ใหเปนไปตามท่ีเด็กตองการ เด็กที่ไมเคยฝกการวาดเสนมากอนจะ
ไมสามารถประสานสัมพันธระหวางสายตากับมือไดดี



กิจกรรมภาพพิมพเด็กปฐมวัยสวนใหญจะชอบงานภาพพมิพมาก
เพราะมีกิจกรรมหลายขั้นตอนนาสนุกและเขากับวัยที่กําลงัอยากรูอยากเห็น
ของเด็กการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับภาพพิมพจงึควรเร่ิมตนดวยการจดักิจกรรมที่
สงเสริมใหเด็กไดเขาใจเสยีกอนวาภาพพิมพคืออะไรเชนใชสีโปสเตอรทาที่
ดานหลังของเศษวัสดุแลวนาํมาประทับลงบนกระดาษจะไดภาพพิมพเกิดขึ้น
เนื่องจากกรรมวิธีทางภาพพมิพมีหลายวิธีแตท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กอนุบาลคือ
การพิมพภาพจากแมพิมพนนูเชนใบไมขนนกลูกโปงลูกกุญแจกานไมขีดฯลฯ
เปนตน

กิจกรรมประติมากรรมกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กวัยนี้มากท่ีสุดจะ
เปนงานดินไดแกการปนดินโดยใหเด็กปนเปนทรงกลมปนมวนยาวๆเหมือนงู
หรือปนอะไรก็ไดตามใจชอบหรือวัสดุตางๆลงบนแผนดนิเชนกดลูกกุญแจกด
เหรียญบาทหรือแผดินเปนแผนบางๆ

 



กิจกรรมทางศิลปะมีประโยชนในการชวยพฒันา
เด็กในหลายๆ ดาน การจัดประสบการณทางศลิปะใหกับเด็ก
จึงเปนสิ่งจําเปนทีค่วรสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกทั้งที่บาน
และทีโ่รงเรยีน การประกอบกิจกรรมทางศลิปะสําหรับเด็ก
อาจไมจําเปนตองทําทุกวัน  อาจใชเวลาวางหลงัเลิกเรียน
และทาํการบานเสร็จเรยีบรอยแลว  หรอืเปนกิจกรรมรวมกัน
ระหวางเด็กและผูปกครองในวันเสารอาทิตยเมือ่เด็กมีความ
สนใจที่จะแสดงออกผูปกครองไมควรขัดขวาง เชน เด็กเล็กๆ 
เมื่อจับดินสอไดมักจะขดีเขียนไปทั่ว พื้นบาน  ฝาผนัง ฯลฯ  





วิธีการจัดประสบการณ สําหรับเด็ก

วิธีการจัดประสบการณศิลปะสําหรับเด็กควรมุงเนนในการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนเพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส
สํารวจ ทดลอง ศึกษา
 คนควาจากวัสดุนานาชนิด ดวยวิธีการเรียนแบบแกปญหา แทน
การกระทําตามตัวอยาง และสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
 ทางดาน รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา



ประเภทของกิจกรรมศลิปะสําหรับเด็ก

พีระพงศ  กุลพิศาล 
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กวา

เปนกิจกรรมท่ีใชความรูสึกประกอบกับวัสดุและเทคนิควิธีตางๆ เพื่อผลิต
เปนผลงานออกมาดังนั้นการจัดประเภทของกิจกรรมทางศิลปะควรแบง
ตามลักษณะของผลงานท่ีใหเด็กสรางสรรคเปนหลักไดแก



1. กิจกรรมศิลปะสองมติิ หมายถึง กิจกรรมทางศิลปะ
ที่มุงใหเด็กสรางสรรคภาพบนระนาบวสัดุที่แบนๆ เชน กระจก 
กระดาษ ผาผนังปูน ผืนทราย ฯลฯโดยใชวิธีการวาดเสน 
ระบายสี พิมพหรอืกดประทับใหเปนสี ปะ ติดดวยกระดาษสี 
เปนตน   



2. กิจกรรมศิลปะสามมิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงเนนใหเด็ก
สรางสรรคภาพใหมีลักษณะลอยตัว นูน หรือเวาลงไปในพื้นโดยใช
วัสดุและเทคนิควิธีตางๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ เชน การปนทราย 
ดินเหนียว ดินน้ํามัน กระดาษ แปง ฯลฯโดยประกอบวัสดุตางๆ เขา
ดวยกันขั้นตอนการทํางานในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ไมควรมี
ขั้นตอนท่ีซับซอน ตองสามารถทําไดอยาง
รวดเร็ว งายและไมเปนอันตราย



3. กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ หมายถึง กิจกรรมท่ี
ใหเด็กไดสรางสรรคภาพโดยใชวัสดุและเทคนิควิธีทางศิลปะทั้งสอง
มิติและสามมิติรวมกัน เชน ใชสีโปสเตอรระบายรูปปน ดินเหนียว
หรือแปงท่ีแหงแลว หรือระบายสีตกแตงกลอง เปนตน



วิธีการสอนศิลปะ แนวเกา กับ แนวใหม
วิธีการสอนศิลปะแนวเกา วิธีการสอนศิลปะแนวใหม

1. ครูคือศูนยกลางของหองเรียนทีเ่ด็กทกุคนในช้ันจะตองเชื่อฟง เด็กเปนศูนยกลางในการเรียนรูโดยสงเสริมใหมกีารแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระ ภายใตระเบียบขอตกลงรวมกัน

2. กําหนดเนื้อหาแนนอนตายตัว เนื้อไมแนนอน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความสนใจของผูเรยีน

3. มีจุดมุงหมายเพื่อฝกคนใหเปนศิลปนหรือชาง มีจุดหมายเพื่อจัดเตรียมกําลังคนใหมีคุณภาพโดยไมจาํเปนวาจะตองเปนชาง

ศิลป เด็กโตขึ้นอาจมีอาชีพอื่นๆ ก็ได

4. วิธีการแสดงออกมุงเนนใหเด็กทาํตามตัวอยางหรือผลงานของผูอื่นที่ทํา

สําเร็จแลว

สงเสรมิใหเดก็แสงออกโดยวิธีการแบบแกปญหา จึงไมนิยมทําตัวอยางใหเดก็ดู

ทุกครัง้ นอกจากบางกรณีที่จําเปนครั้งคราว

5. ยึดถือเอาผลงานเปนเปาหมายปลายทางในการเรียนรู มถือวาผลงานเปนสิ่งสําคญัแตเนนทีก่ระบวนการเรียนรู เชน การสรางเสริม

ศิลปะนิสัยมีรสนิยมที่ดี ดังนั้นผลงานจึงเปนเพียงผลพลอยไดเทานั้น

6. มุงพัฒนาเด็กเฉพาะอวัยวะบางสวนเทานั้น เชน ความแมนยําในการใช

ประสาทตาและกลามเนื้อนิ้วมือ เปนตน

มุงพฒันาเด็กตลอดทั้งชีวิต

7. วดัและประเมินผลโดยครูเพียงฝ่ายเดียว วัดและประเมินผลโดยครูและนกัเรียนรวมกัน



ความสําคัญของงานขีดๆเขียนๆ

นางสาวศศิประภา วันทอง   

สาขาการศึกษาปฐมวัย   

รหัส  53818601044



เคลลอ็ก 
ศึกษางานขีดๆ เขยีนๆ ของเด็กและใหความเหน็

วา เด็กๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพฒันางานศิลปะเปน
ขั้นตอนที่เหมือนๆ กัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่มจาก
อายุ 2 ขวบหรือกอน 2 ขวบเล็กนอยจนถึงอายุ 4 – 5 
ขวบ และไดจาํแนกออกเปน 4 ขั้นตอน ทําใหเราเขาใจ
ถึงความสําคัญของงานขีดๆเขียนๆทางศลิปะทีม่ีตอการ
พัฒนาการในชีวิตของเด็กไวดังนี้



ขั้นที่1 ขีดเขี่ย (Placement stage)  
พัฒนาการ ขีดๆ เขียนๆ ธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมักจะขีดเขี่ยเปน

เสนตรงบางโคงบางลงบนกระดาษท่ีพื้นผิวของวัสดุอื่น ๆโดยปราศจาก
การควบคุมเด็กๆจะแสดงความรูสึกนึกคิดของตน นับเปนพื้นฐานการ
พัฒนาตนเองของเด็ก งานศิลปะของเด็กเปนการแสดงความคิดความรูสึก
อันเปนเอกลักษณในแตละขั้นตอนของการพัฒนาการทางดานรางกาย 
ของเด็ก



ขั้นที่ 2 – ขีดเขียนเปนรูปราง (Shape stage)
ซึ่งจะพบวาการขีดๆ เขยีนๆ ของเขาเริ่มจะมีรปูรางขึ้น

เด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ เริ่มจะขีดๆ เขียนๆเปนรูปรางขึ้นถา
สังเกตอยางใกลชิดจะพบวาเด็กจะคอยๆ เปลีย่นจากการขีด
เขียนเปนเสนๆ ไปเปนแบบที่เปนรูปเปนราง โดยขั้นแรกเด็ก
จะขีดๆ เขยีนๆ โดยลากเสนไปมาหลายครั้งดวย สีเทยีน 
ดินสอหรือพูกัน 



ขั้นที่3 รูจักออกแบบ (Design stage)
ขั้นนี้เด็กเริ่มมีความสามารถรวมการขีดๆเขยีนๆ

 ที่เปนรูปรางเขาดวยกนั ทําใหเกิดเปนรูปโครงสรางหรอืเคา
โครงในชวงนี้เด็กเริม่จะนํารูปรางตาง ๆ มารวมกันเปนโครง
สรางทีคุ่นเคย เชนการนําเอากากบาทใสลงในสี่เหลี่ยมผืนผา 



 ขั้นที่ 4 การวาดแสดงเปนภาพ ขั้นการวาดแสดงเปนภาพ 
(Pictorial stage)

ขั้นนี้เปนขั้นขีดๆ เขียนๆ ของเด็กอายุ4 หรือ 5 ขวบ ซึ่งเริ่ม
จะแยกแยะวัตถุที่เหมือนกนัตามมาตรฐานของผูใหญไดขั้นนี้ เปนขั้น
ตอจากขั้นรูจักออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะ
เร่ิมเขียนรูปแบบท่ีใหภาพชัดเจนพอท่ีผูใหญจะรูได ขั้นตอนนี้แสดง
ถึงความเปนเด็กที่โตขึ้นและมีจินตนาการเด็กจะสามารถรวมขั้นตอน
ตางๆ ท่ีผานมาขางตนทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อมุงไปสูงานท่ีเปนจริง 



ความหมายศิลปะ

 นางสาวศุภาภรณ ยอดขํา    
สาขาการศึกษาปฐมวัย   
รหัส  53818601046



ความหมายศิลปะ

ชาญณรงค พรรุงโรจน (2543:25 – 27) กลาววา บทปรัชญา
ใหความสนใจศิลปะและใหนิยามศิลปะทั้งความหมายกวาง และ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเห็นสอดคลอง และแตกตางกันมากมาย
และไดสรุปความหมายของศิลปะดังนี้



1. ศิลปะคือ การจําลองแบบ (Art as Imitation)
2. ศิลปะคือ การแสดงออก (Art as Expression)
3. ศิลปะคือ ประสบการณ (Art as Experience
4. ศิลปะคือ การแสดงออกซึ่งอารมณ หรือสิ่งท่ีอยู

ภายในของชีวิต
5. ศิลปะคือ การแสดงออกซึ่งอารมณ หรือสิ่งท่ีอยู

ภายในของชีวิต



ความสําคัญของศลิปะ

     ชาญณรงค พรรุงโรจน (2543 : 37 - 39)  กลาวความสําคัญ

ของศิลปะมีผลตอการดาํรงชีวิต ชีวิตของมนุษยไดอยางนา

อัศจรรย  ดังนี้



 

1.หรือความคับของใจออกมา และความหวัง 
ความรูสึกเหลานี้สามารถระบายออกได โดยผานสื่อทาง
ศิลปะอยางอิสระ

  



2. ศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ ความสําคัญของศิลปะใน
แงการพัฒนาจิตใจนั้นเบอรนารด(Bernard) นักจิตวิทยาได
กลาวไววา คนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่ทํางานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความชื่นชมยินดีในงานท่ีทํามีความเอ้ือเฟอ
เห็นอกเห็นใจผูอื่น และไมมีอารมณเครียดจนเกินไปนักดังนั้น 
ถาจิตใจปกติทํางานตางๆ ก็จะสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี



3. ศิลปะเพือ่พฒันาสังคม ศิลปะเปนสื่อสําคัญที่
ชวยใหสัมพันธภาพของคนในสังคมดําเนินไปอยางสงบสุข 
เพราะสามารถที่จะใชศิลปะเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรม
ตางๆรวมกันดังเห็นไดจาก เอเซียน ทีไ่ดรวมเอาประเทศทั้ง 10 
ประเทศมารวมกลุมกันโดยใชศิลปะและวฒันธรรมเปนสือ่เชื่อม
สัมพนัธไมตรีของแตละประเทศ



4. ศิลปะเพือ่การบําบัด ความสําคัญของศิลปะในเรื่อง
ของการบําบัดสารนุกรมศึกษาศาสตรป2539 ไดใหคํา
จํากัดความของคําวา การบําบัดดวยศลิปะ (Art Therapy) 
หมายถึงการใชกิจกรรมศิลปะ หรอืผลงานศิลปะ เพือ่วิจยั
หาขอบกพรองของบุคคลที่กลไกการทํางานของรางกาย
หยอนสมรรถภาพซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความผิดปกติบาง
ประการของกระบวนการทางจิตและเพื่อใชกิจกรรมศลิปะ
ที่เหมาะสมชวยในการรกัษาใหมีสภาพดีขึ้น



คุณคาของศิลปะตอเดก็ปฐมวัยคุณคาของศิลปะตอเดก็ปฐมวัย

 เลิศ อานันทะ (2535:44 – 45) กลาวไววา 

กิจกรรมศิลปะนับวา มีคุณคามหาศาลตอการพัฒนา
เด็กในขอบเขตท่ีกวางขวาง ครอบคลุมพัฒนาการดาน
ตางๆ ตลอดจนเปนเครื่องมือทางดานจิตเวชบําบัด
สําหรับเด็กในรายการท่ีมีปญหาเก็บกดตางๆ



ความหมายและคํานิยามของศิลปะ
ความหมายของศิลปะ

ศิลปะ เปนคําที่มีความหมายทั้งกวางและจําเพาะเจาะจง ทั้งนี้ยอม
แลวแต ทัศนะของนัก ปราชญแตละคน รวมทั้งความเชื่อแนวคิด ในแตละยุค 
แตละสมัย มีความแตกตางกัน หรือแลวแตวา จะนําศิลปะไปใช ในแวดวงที่
กวางขวาง หรือจํากัดอยางไร แตจากทัศนะของนักปราชญ ทั้งหลายจะ เห็น
วาศิลปะมีคุณลักษณะ ที่เปนตัวรวม สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ



((ตอตอ))

การแสดงออก ไมวาจะเปน อารมณ ความรูสึก 
ความคิด ประสบการณ ความงามการเห็นแจง สัญลักษณ 
ความเปนเร่ืองราวหรือ เหตุการณ ก็ลวนแตเปน การ
แสดงออกโดยมนุษยเปนผูเลือกสรร หรือสรางสรรค ขึ้นทั้งสิ้น 
ดังนั้น จึงพอจะใหความหมายของศิลปะในแนวกวาง ๆ ได
ดังนี้ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกกซึ่งอารมณ 
ความรูสึก ปญญา ความคิดและหรือ ความงามทั้งนี้จะกลาว 
โดยรวม ก็คือ ศิลปะ จะประกอบไปดวย



สวนประกอบ 3 ประการ คือ

1. มีความงาม
2. มีจุดมุงหมายที่แนนอน
3. มีความคิดสรางสรรค



พฒันาการทางศิลปะของเดก็ปฐมวัยพฒันาการทางศิลปะของเดก็ปฐมวัย

นางสาวพิจิตรา แพงสาย     

สาขาการศึกษาปฐมวัย   

รหัส  53818601054



พัฒนาการทางศิลปะของเดก็ปฐมวัยพัฒนาการทางศิลปะของเดก็ปฐมวัย

เด็กปฐมวัย เปนวัยที่เด็กเริ่มตนสรางแบบแผนการ
เรียนรู ทัศนคติและความรูสึกการใชประสาทสัมผัส ศิลปะจึงมี
สวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กจากการสรางสรรค
งานศิลปะของเด็ก เด็กที่ทํางานศิลปะอยางตอเนื่องจะสามารถ
เรียนรูและพัฒนาการใชวัสดุอุปกรณ รูปแบบและเทคนิคตาง ๆ 
ไปพรอมกัน ขณะเดียวกันก็จะเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัวไปดวย 
และแสดงออกใหเห็นในงานศิลปะ  เด็กจะสรางสรรคงาน
ศิลปะไดมากขึ้นและมีความหมาย  เกิดทักษะตาง ๆ เชน การ
ใชเสน สี ชองไฟ (พื้นท่ีวาง) พื้นผิว 



โลโลเวนเวนเฟลดและบริตเตนเฟลดและบริตเตน  ((LowenfeldLowenfeld and and 
BrittainBrittain, , 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็กวัยตาง 

ๆ จากการวาดภาพ และไดแบงขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก
ไว 5 ขั้น สรุปไดดังนี้

1.  ขั้นขีดเขี่ย  (Scribbling Stage)  อายุ 2 – 4 ป

2.  ขั้นกอนมีแบบแผนหรือขั้นเริ่มตนเขียนภาพใหมี
ความหมาย (Pre-schematic Stage) อายุ 4 - 7 ป

 3.  ขั้นใชสัญลักษณหรือขั้นเขียนภาพไดคลายของจริง 
(Schematic Stage) อายุ    7 – 9  ป



((ตอตอ))

4.  ขั้นเริ่มตนการเขียนภาพอยางของจริง (The Drawing 
Realism) อายุ 9 – 11 ป  

5.  ขั้นของการใชเหตุผลหรือขั้นเขียนภาพเหมือนของจริง  
(The Stage of Reasoning หรือ Pseudorealistic Stage)  
อายุ 11 – 13 ป



แนวการจัดกจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์แนวการจัดกจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์

1. ความสนใจของแตละบุคคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กได

ประสบการณที่เปนผลสําเร็จตามความตองการของเด็ก สราง
เสริมเจตคติที่ดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาวัสดุพรอมท้ังสรางความรูสึกมั่งคง โดยปลอยใหเด็ก
มีอิสระในการคิด จินตนาการเลือกและตัดสินใจ

             



  2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุใหเพียงพอเหมาะสม 

เพ่ือใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางอิสระเมื่อทํางานคนเดียวหรือ
ทํางานเปนกลุมเล็กๆบนพื้นบนโตะ ภายในและภายนอก
อาคารเรียน มอบความไววางใจแกเด็กใหเด็กดูแลรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและวัสดุดวยตนเอง

               



3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการ
ประสบการณที่สมบูรณ เพื่อชวยกระตุนการแสดงออก
สรางสรรค ประสบการณนี้เร่ิมจากการเลนของเด็กใน
ชีวิตประจําวัน การพูดการสนทนาความรูสึกในสิ่งที่เด็ก
เห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น



4. เจตคติของผูปกครองท่ีมีตอการแสดงออกสรางสรรค
ของเด็ก ครูตองทําหนาท่ีเปนผูทําใหผูปกครองเด็กเขาใจ
ผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการ
เลือกวัสดุท่ีเหมาะสมใหเด็กเมื่ออยูบาน

              



◦ 5. ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรม
ศิลปะดวยวิธีซึ่งเด็กจะแสดงออกหรือกระทําได และจะ
รวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีนี้ไมไดหมายความวาเด็กจะ
กระทํากิจกรรมโดยปราศจากการแนะนํา แตหมายความวา
เด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะควรมี
หลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน

            



6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตางๆเปนอยางดี เด็ก

มีอิสระในการคนหา สํารวจและทดลอง และเมื่อเด็กรู
สภาพแวดลอม เด็กจะถายทอดสิ่งท่ีตนเองรูใหผูอื่นเขาใจ 
กลามเนื้อเล็กประสานสัมพันธของมือและตาจะพัฒนาขึ้น 
มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การท่ีเด็กไดเลน
รวมกับเพื่อน พูดสนทนา แลกเปลี่ยนส่ิงของ รับผิดชอบ
รวมกัน การรอคอย ตามลําดับชวยเสริมสรางความพรอม
ทางอารมณและสังคมแกเด็ก

7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุงหมายในการ
วัดผล



กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย  

 ตัวอยางเนื้อหากิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย

1. การปูพื้นฐานใหเด็กมองเห็นความสวยงามของ
ศิลปะ  กิจกรรมอาจประกอบดวย 

- ฝกสังเกตรูปทรงตางๆ  

   - ใหเด็กสัมผัสและเลนสิ่งตางๆ ท่ีมี
รูปทรง สีสัน เหมือนกันและตางกัน



22..  การวาดภาพระบายสีการวาดภาพระบายสี

  - ใหเด็กฝกการลากเสนตามจุดไขปลาท่ีครูเตรียมไวให

เปนรูปรางงายๆ พยายามใหเสนตอเนื่องกัน 

– ใหเด็กฝกการใชเสนตางๆ เสนตั้ง เสนนอน  เสนโคง
คลื่น เสนกนหอยฯ โดยฝกวาดในกรอบท่ีกําหนด
ไว  พยายามใหเสนตอเนื่องกัน 

– วาดภาพระบายสีดวยการใชเสนประเภทตางๆ



33..  การทดลองเกี่ยวกับสีการทดลองเกี่ยวกับส ี 

    - แนะนําสีชนิดตางๆ อยางงายๆ เชน สีเทียน สีไม สี

โปสเตอร และใหเด็กไดทดลองใช   โดยสีโปสเตอรครูผูสอน
ตองดูแลอยางใกลชิด



44..  การทําภาพพิมพการทําภาพพิมพ  

   - ใหเด็กฝกสังเกตสิ่งท่ีนํามาใชเปน

แมพิมพ เชน ใบไม วัสดุท่ีมีพื้นผิวแตกตางกัน 

   - ใหเด็กพิมพภาพดวยสีและวัสดุตางชนิดกัน 

   - ใหเด็กทดลองใชอวัยวะของตนเองในการเปน
แมพิมพ เชน นิ้วมือ  กําปน ฯลฯ



55..  การปนการปน    

 - นําวัสดุท่ีใชในการปน เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว ฯลฯ ให

เด็กสัมผัส บีบ นวด 

    - นําวัสดุที่ใชปนมาแผใหเปนแผนเรียบ นําวัสดุชนิดอื่นมา
กดทับใหเกิดเปนรอย เชน เหรียญบาท  กุญแจฯ 



66..  การพับการพับ  ฉีกฉีก  ปะปะ  

ใหเด็กฉีกกระดาษเปนรูปรางรูปทรงงายๆ    นํามาปะ

ติดลงบนวัสดุอื่นหรือรูปภาพอ่ืนตามใจชอบ   แลวใหเด็ก
เลาความหมายของภาพนั้น



77..  การประดิษฐการประดิษฐ    

นําส่ิงของมาประกอบกันตามจินตนาการ เนนใหใช
วัสดุทุกอยางเทาท่ีมีและประกอบใหเปนรูปทรงท่ี
หลากหลายมากที่สุด



คําถามท้ายบทคําถามท้ายบท

1.การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยไดแก

2.วิธีการจัดประสบการณสําหรับเด็กควรมุงเนนในเรื่องใด



2. ควรมุงเนนในการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู

(1.) 1.กิจกรรมวาดเสน
2. กิจกรรมระบายสี
3. กิจกรรมภาพพิมพ
4. กิจกรรมประติมากรรม
5. กิจกรรมประดิษฐตกแตง

คําตอบ



สมาชิกในกลุมสมาชิกในกลุม
การจัดประสบการณทางศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณทางศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย

 

นางสาวแกวมณี   ทองออน   สาขาการศึกษาปฐมวัย   รหัส  53818601006

 นางสาวชมัยพร สายปอง     สาขาการศึกษาปฐมวัย   รหัส  53818601013

 นางสาวศศิประภา วันทอง   สาขาการศึกษาปฐมวัย   รหัส  53818601044

 นางสาวศุภาภรณ ยอดขํา    สาขาการศึกษาปฐมวัย   รหัส  53818601046

 นางสาวพิจิตรา แพงสาย     สาขาการศึกษาปฐมวัย   รหัส  53818601054



ขอบคุณคะขอบคุณคะ


