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สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน รหัส 10101024 ตั้งอยูเลขที่ 100/204 หมูบานอมรพันธุ9 ซ.เสนานิคม1 ซ.42
แยก18 ถนนพหลโยธิน ตําบลลาดพราว อําเภอลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10230 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 02 – 9422618 e-mail
www.baanwadfun@gmail.com website www.baanwadfun.ac.th
ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2549 ( วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ) เปดสอนตั้งแตระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 จํานวนนักเรียน 36 คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 11 คน

การนําเสนอการประเมินตนเอง
เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก รับเด็กไดเต็มจํานวนไมเกิน 75 คน ในปการ
ศึกษา 2564 มีเด็กนักเรียน จํานวน 36 คน และมีบุคลากรทั้งหมด 11 คน ทําใหการดูแลเปนไปอยางใกลชิด สงผลใหการ
พัฒนาเด็กและบุคลากร ทําไดคอนขางดี สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเขาถึงเด็กทุกคนได บุคลากรมีความเขาใจ
ในพัฒนาการของเด็ก จึงสามารถเลือกและออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล
ไดคอนขางชัดเจน ดังรายละเอียดและหลักฐาสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังตอไปนี้

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 ดานคุณภาพเด็ก : เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยูในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มี
รางกายสมบูรณแข็งแรง นํ้าหนัก สวนสูงอยูในเกณฑมาตรฐาน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย และมีความ
ตระหนักรูถึงการดูแลตนเองใหปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการของโรงเรียนไดอยางเครงครัด ทําใหลดภาวะความเจ็บปวยลงไดคอนขางมาก นอกจากนี้เด็กๆยังมีความสุขและ
มีเจตคติดที่ดีกับการมาโรงเรียน มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู สังเกตไดจากการที่เด็กมาโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ อาการ
ปวยนอยลง หรือมีการแพรระบาดของโรคติดตอในโรงเรียนลดนอยลง เด็กมีความสนใจใครรู กลาคิด กลาถามและ
พยายามคนหาคําตอบในเรื่องที่เรียนรู ใหความรวมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี และพรอมที่จะให
ความชวยเหลือผูอื่น โดยเฉพาะพี่ระดับชั้นอนุบาล 3 สามารถชวยเหลือตนเองไดดีและใหความชวยเหลือนองเล็กและ
ผูใหญในโรงเรียนได มีความพยายามในการปรับตัวสูความเปนพี่ใหญของโรงเรียน พยายามปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเปน
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แบบอยางที่ดีใหกับนองๆ โดยสังเกตไดจาก การพยายามใหความชวยเหลือนองในกิจวัตรประจําวัน ดวยความเต็มใจ เมื่อ
ไดรับการเตือนจากครูจะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเปนแบบอยางใหนอง มีความภูมิใจเมื่อสามารถดูแลนองๆได
อันไดแก กลอมนองนอนหลับได ชวยเหลือติดกระดุมเสื้อใหนอง ชวยเหลือคุณครูในการดูแลจัดอุปกรณรับประทาน
อาหารใหตนเอง และนองได เปนตน สําหรับเรื่องของการเรียนรู เด็กๆมีทักษะกระบวนการคิดที่เปนขั้นตอน เปนเหตุเปน
ผล เหมาะสมตามวัย สามารถคิดแกปญหาในชีวิตประจําวันได สื่อสารบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองใหผูอื่นฟงได และ
พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ ดูแลตนเองในการทํากิจกรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยสังเกตไดจากการเขารวม
กิจกรรมในมุมประสบการณครบทุกมุม สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาได และดูแลจัดเก็บของเลน ของใชเขาที่ไดอยางถูก
ตอง
2.2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ : โรงเรียนมีการกําหนดจัดวางหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช 2560 หลักสูตรที่จัดทําขึ้นมีความยืดหยุนและเปด
กวาง สามารถแผขยายและตอยอดไปสูกิจกรรมที่หลากหลายได สงผลใหคุณครูผูสอน สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียน ของสถานการณปจจุบัน และเหมาะสมกับ
เด็กๆในโรงเรียน สามารถประเมินเด็กเปนรายบุคคลได คุณครูของโรงเรียนสวนใหญมีวุฒิการศึกษาทางดานการศึกษา
ปฐมวัยโดยตรง มีจํานวนครูเพียงพอกับเด็กและครบตามจํานวนหองเรียน ในอัตราสวนระหวางครูกับเด็กที่มีความเหมาะ
สม สามารถดูแลเด็กๆไดอยางใกลชิด อบอุน ทําใหครูสามารถดูแลและพัฒนาเด็กๆในหองเรียนของตนเองไดอยางมี
ศักยภาพเต็มที่ คุณครูและบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมใหความรู และทดลองลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู ที่จะ
จัดใหกับเด็กกอนที่จะจัดใหกับเด็กจริงๆ และพัฒนาการของเด็กในแตละวัย รวมไปถึงเทคนิคพิเศษตางๆในการดําเนิน
กิจกรรมใหสนุก นาสนใจและดึงดูดใจ ทําใหคุณครูและบุคลากรไดรับประสบการณใหมๆ เขาใจ และพรอมที่จะพัฒนาไป
พรอมๆกับเด็กๆ สงผลใหการจัดประสบการณใหกับเด็กมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย สามารถประเมินพัฒนาการ
เด็กเปนรายบุคคลไดเหมาะสมตามวัย ผานการสังเกต การพูดคุย การถามตอบ และจากผลงานที่เด็กๆทํา โดยไมจําเปน
ตองมีการจัดสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา ซึ่งการสอบเหลานี้ไมสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กๆไดชัดเจน
และยังสงผลกระทบทางจิตใจใหกับเด็กๆในเรื่องของความเครียด ความกดดัน เปนตน การประเมินเด็กดวยการสังเกต
จะสามารถนําผลการประเมินมาปรับกิจกรรมเพื่อใชสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเปนไปตามวัย และสามารถแกไขปญหา
พฤติกรรมหรือสงเสริมพัฒนาการที่ควรปรับปรุงไดทันทวงที ทําใหเด็กๆมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมขาดตอน เปนผลดีตอ
ตัวของเด็กๆทุกคน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมของครูจะไดรับการนิเทศอยูเสมอ ภายในโรงเรียน เพื่อแนะนํา ปรับปรุง
แกไขใหการจัดประสบการณเกิดประโยชนแกเด็กๆมากที่สุด ซึ่งกระบวนการบริหารและการจัดการทั้งหมดของโรงเรียน
ไมไดขึ้นอยูกับฝายใดฝายหนึ่ง แตเกิดจากความรวมมือหลายฝาย ทั้งครู บุคลากรในโรงเรียน เด็กๆและผูปกครอง ที่มีสวน
รวมในการดูแล ใหคําแนะนํา ใหการชวยเหลือ เพื่อประโยชนแกเด็กๆมากที่สุด
2.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ : หลักสูตรของโรงเรียนใหความสําคัญในเรื่องของความ
แตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรม จึงมุงเนนใหเด็กๆไดคิด ไดเลือก ไดสรางสรรค ดวย
ตนเองมากที่สุด แตยังอยูในกรอบหลักของคุณครูที่กําหนดขึ้นเพื่อใหตรงตามพัฒนาการที่ตองการประเมิน หรือตองการ
ใหเกิดการพัฒนา ในรูปแบบของการเรียนรูในมุมประสบการณ หรือ Learning center ซึ่งรูปแบบนี้ ชวยฝกฝน ปลูกฝง
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ใหเด็กมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และปูพื้นฐานกระบวนการติดอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอน บนพื้นฐาน
ของความเปนอิสระ ความเปนปจเจกบุคคล เด็กๆจะมีอิสระในการเลือกลําดับในการเขาทํากิจกรรมในแตละมุม แตเด็ก
จะตองรับผิดชอบในการเขามุมใหครบทุกมุมตามเวลาที่กําหนด ทําใหเด็กๆ มีวินัยในตนเอง และรูจักกระตุนเพื่อนใหอยูใน
วินัยเชนเดียวกับตนได โดยคุณครูจะเปนผูจัดเตรียมกิจกรรม สถานที่ อุปกรณ ที่หลากหลาย ชวยเพิ่มเติมประสบการณที่
จะสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทุกดาน ซึ่งวิธีการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ สงผลใหเด็กมีความสุขกับการเรียนรู และมี
ความกาวหนาในพัฒนาการทุกดานอยางชัดเจน

3. โรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 : จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนาเด็กใหมีทักษะที่ดีและมั่นคงในทุก
ดาน โดยอยูบนพื้นฐานของความสุขในการเรียนรูและสามารถเรียนรูตอไปในระดับประถม
ศึกษาไดโดยไมมีปญหารอยตอของระบบโรงเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 : จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เด็กๆสามารถออกไปคนควาหาขอมูล และเติม
เต็มประสบการณนอกหองเรียน
แผนปฎิบัติงานที่ 3 :จัดหาแหลงเรียนรู และหรือเปดโอกาสใหครูไดไปศึกษาดูงาน และอบรม
เพิ่มเติมในเรื่องที่ยังขาดประสบการณ อยางสมํ่าเสมอมากขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 4 : จัดการเรียนรูหรือกิจกรรมที่สงเสริมจิตสํานึก ในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอม มากขึ้น โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน และตอยอดไปยังบานเด็กและชุมชน
แผนปฏิบัติงานที่ 5 : ปรับทัศนคติใหบุคลากรและเด็กๆทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคติดตอ และดูแลความสะอาดของตนเองอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย
แผนปฏิบัติงานที่ 6 : สานสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนใหใกลชิดกันมากขึ้น สามารถเผย
แพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแเลเด็กๆที่ถูกตองเหมาะสมตามพัฒนาการ และจัด
อบรมใหความรู แกผูปกครองในการเขาใจพัฒนาการของเด็ก
4. แบบอยางที่ดี
4.1ดานคุณภาพเด็ก มีการจัดชั้นเรียนแบบคละอายุ เพื่อสรางสังคมเล็กๆใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูการอยู
รวมกันใน
สังคมพี่และนอง เพื่อปูพื้นฐานทักษะสังคมใหกับเด็กกอนที่เด็กจะไปสูสังคมที่กวางขึ้น
4,2ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ จัดจํานวนครู บุคลากร ใหเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนเด็กใน
หองเรียน สามารถดูแล ใกลชิด และมีประสิทธิภาพ
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4.3 มีการพัฒนาครูใหมีความรูกาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคอนขางรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชสื่อ
เทคโนโลยี มาเปน
ตัวชวยในการจัดทํากิจกรรมและสื่อการสอนใหกับเด็กๆ
4.4 จัดกิจกรรมรูปแบบมุมประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนา
ในทุกดาน อยางมีศักยภาพ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
5.1.ดานคุณภาพเด็ก เด็กมีพัฒนาการในทุกดานอยูในระดับที่ดี มีความสุขกับการมาโรงเรียนและ
การเรียนรูผานกิจกรรมที่หลากหลาย มีความกลาแสดงออก มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีทักษะการดูแล ชวย
เหลือตนเองไดดี
5.2.ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุนและสามารถ
แผขยายตอยอดกิจกรรมไดหลากหลาย มุงเนนพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล โดยตระหนักถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของเด็กเปนสําคัญ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในรูปแบบการสอนและมีทักษะในดาน
เทคโนโลยี สามารถนํามาใชในการผลิตสื่อ การคนควาหาขอมูล และการเลือกชิ้นงานที่เหมาะสมตาม
พัฒนาการของเด็กตามวัย สงผลใหกิจกรรมมีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคในการพัฒนาเด็ก
ครอบคลุมทุกดาน นําไปสูกระบวนการประเมินผลพัฒนาการเด็ก ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการเขารวม
กิจกรรมของเด็กในมุมประสบการณและการดําเนินชีวิตประจําวัน
5.3.ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ เมื่อหลักสูตรมีความยืดหยุน มุงเนนพัฒนาเด็ก
เปนรายบุคคล จึงสงผลใหคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมไดหลากหลาย เด็กมีอิสระทางความคิด แตยังอยูใน
กรอบของหลักแกนกลางของโรงเรียน เด็กมีโอกาสไดเลือก ไดทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ สามารถเพิ่มเติม นํา
เสนอผลงานของตนเองไดอยางอิสระ จึงสงผลตอเจตคติที่ดีในการเรียนรู และการมาโรงเรียนของเด็ก และ
ตอยอดใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรุในทุกๆเรื่องตอไป

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1ดานคุณภาพเด็ก โรงเรียนมุงเนนพัฒนาเด็กครอบคลุมทุกดาน ทั้ง รางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา ไปพรอมๆกัน และมีพัฒนาการตามตัวบงชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช
2560
6.2.ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และสงเสริมใหบุคลากรครูไดมีโอกาสเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา
เพื่อนํามาปรับใชในการสอนเด็กๆใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
6.3. ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรและรูปแบบการสอนที่
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มุงเนนใหเด็กมีสวนรวม มีอิสระทางความคิด สามารถนําเสนอ แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ และบอกเลา
อธิบายผลงานของตนเองได โดยอยูในขอบเขตของหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน
จากเหตุผลและหลักฐานที่กลาวมาเปนสิ่งสนับสนุนและยืนยันไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ดังจะเห็นไดใน
คุณภาพของเด็ก กระบวนการจัดการ และการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ และโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน ยัง
คงจะยึดถือแนวทาง และรูปแบบการปฏิบัติเชนนี้ในปการศึกษาตอไป เพราะเล็งเห็นประโยชนและคุณภาพที่ได แตจะยัง
คงไมหยุดหาความรู เพื่อคนหานวัตกรรมใหมๆบนโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาเด็ก ให
เด็กและบุคลากรของโรงเรียน เปนผูที่ใฝรู ใฝเรียน และกาวทันโลกอยูเสมอ เพื่อเติบโตและเปนทรัพทยากรบุคคลที่มี
คุณคาและสามารถชวยเหลือสังคมและประเทศชาติในอนาคต
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อนุบาลบานวาดฝน
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110101024
ที่อยู (Address) : 100/204

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 11

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : เสนานิคม1ซอย42แยก18

ถนน (Street) : เสนานิคม1

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ลาดพราว

เขต/อําเภอ (District) : ลาดพราว

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10230

โทรศัพท (Tel.) : 029422618

โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : baanwadfun@gmail.com
เว็บไซต (Website) : www.baanwadfun.ac.th
ไลน (Line) : ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา

Page 6 of 56

เฟซบุก (Facebook) : -

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ดี
ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ
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ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน อยูในระดับที่ดีเลิศ ในทุกๆดาน ดังจะเห็นได
จากหลักบานสนับสนุนดังตอไปนี้

คุณภาพของเด็ก
1.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู มีรอยยิ้มแจมใส ในการมาโรงเรียน
2.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน กลาคิด กลาแสดงออก กลาซักถาม สามารถใหการตอนรับบุคคลภายนอกโรงเรียนได
ไมเขินอาย และมีความเปนตัวของตัวเอง แตยังอยูในกฎกติกาของสังคมไดดี
3.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคมได มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ระดับพัฒนาการอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
4.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีกระบวนการคิดที่เปนระบบ คิดริเริ่มสรางสรรคไดดี มีจินตนาการ ชื่นชอบในงาน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
5.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีทักษะชีวิตที่ดี มีความพรอมในการดูแลชวยเหลือตนเอง และสามารถดูแลชวย
เหลือผูอื่นไดเมื่อไดรับคําขอ
6.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีระเบียบวินัยในตนเอง เคารพในสิทธิของตนเอง และผูอื่น เปนผูนําและผูตามได

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีหลักสูตรที่ชัดเจน ยืดหยุน และออกแบบมาเพื่อพัฒนาเด็กในเชิงรูปธรรม ครอบคลุมหลัก
พัฒนาการทั้ง 5 ดาน
2.โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีรูปแบบการบริหารการจัดการภายในโรงเรียน ในรูปแบบครอบครัว อบอุนและใกลชิด
เขาใจในพัฒนาการและรูจักเด็กทุกๆคน บุคลากรมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรม และประเมินพัฒนาการเด็ก
3.โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีการจัดชั้นเรียนแบบชั้นคละอายุ เพื่อสรางสังคมเล็กๆ ระหวางพี่กับนอง เพื่อดูแลซึ่งกัน
และกัน อยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศัย และเรียนรูที่จะปรับแกปญหาดวยตนเองได
4.โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มุงเนนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และความแตกตางเปนรายบุคคล จัดกิจกรรมที่เด็กๆมี
อิสระในการเลือก การลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในทุกกิจกรรม อยางเต็มที่
5.โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีการทํางานเปนทีมครอบครัว บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดูแลพัฒนาเด็ก คุณครูมี
อิสรในการออกแบบและคิดกิจกรรม ตามความถนัดของตน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนเปนฐานในการจัด
กิจกรรม โดยมุงเนนสรางเสริมประสบการณใหมๆใหกับเด็ก
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การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1.การออกแบบและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็ก จะเนนกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ มีอิสระในการเลือก และ
ออกแบบแตอยูในกรอบของวัตถุประสงคที่คุณครูกําหนดไว โดยเนนความสนใจและพัฒนาการเด็กเปนสําคัญ
2.การออกแบบและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตามลําดับ
กอนหลังได และใหคําชี้แนะ หรือเปนที่ปรึกษา เมื่อเด็กตองการความชวยเหลือ
3.การออกแบบและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความถนัด ความสามารถพิเศษ
ความชอบ ความคิดสรางสรรคและจินตนาการบนชิ้นงานหรือใบงานของตน แตยังอยูในกรอบที่คุณครูกําหนดไว
4.การประเมินพัฒนาการเด็ก จะประเมินในรูปแบบของการสังเกต การถามตอบ และการเลนดวยกัน ทําใหเขาใจและเห็น
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กไดอยางชัดเจน สามารถประเมินจากรูปธรรม แลวบันทึกเปนนามธรรมได

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
โรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1 : จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนาเด็กใหมีทักษะที่ดีและมั่นคง
ในทุกดาน โดยอยูบนพื้นฐานของความสุขในการเรียนรูและสามารถเรียนรูตอไปใน
ระดับประถมศึกษาไดโดยไมมีปญหารอยตอของระบบโรงเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 : จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เด็กๆสามารถออกไปคนควาหาขอมูล
และเติมเต็มประสบการณนอกหองเรียน
แผนปฎิบัติงานที่ 3 :จัดหาแหลงเรียนรู และหรือเปดโอกาสใหครูไดไปศึกษาดูงาน และ
อบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่ยังขาดประสบการณ อยางสมํ่าเสมอมากขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 4 : จัดการเรียนรูหรือกิจกรรมที่สงเสริมจิตสํานึก ในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอม มากขึ้น โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน และตอยอดไปยังบานเด็กและชุมชน
แผนปฏิบัติงานที่ 5 : ปรับทัศนคติใหบุคลากรและเด็กๆทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรคติดตอ และดูแลความสะอาดของตนเองอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย
แผนปฏิบัติงานที่ 6 : สานสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนใหใกลชิดกันมากขึ้น
สามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแเลเด็กๆที่ถูกตองเหมาะสมตาม
พัฒนาการ และจัดอบรมใหความรู แกผูปกครองในการเขาใจพัฒนาการของเด็ก
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4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ........................................
(........ศิรินพร สันติเมทนีดล........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : อนุบาลบานวาดฝน (-)
รหัสโรงเรียน : 1110101024
ที่อยู (Address) : 100/204

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 11

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : เสนานิคม1ซอย42แยก18

ถนน (Street) : เสนานิคม1

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ลาดพราว

เขต/อําเภอ (District) : ลาดพราว

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10230

โทรศัพท (Tel.) : 029422618

โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : baanwadfun@gmail.com
เว็บไซต (Website) : www.baanwadfun.ac.th
ไลน (Line) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : -

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาบนความเชื่อที่วา “ความสุข และ
ความอบอุน” เปนพื้นฐานสําคัญในการดูแล และพัฒนาเด็กนักเรียนใหเกิดการเรียนรูตามธรรมชาติ และเปนบอ
เกิดแหงพลังของการเรียนรู ที่จะนําพาเด็กๆมุงไปสูความสําเร็จอันงดงามตอไปในอนาคตได
วิสัยทัศน

โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลบานวาด
ฝนจะตองเปนบุคคลที่รักและพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเปนแบบอยางใหกับผูเรียน และชุมชน
สังคมได เด็กๆของโรงเรียนจะตองมีการเรียนรูบนพื้นฐานของความสุขและความอบอุน เพื่อใหเกิด
พลังทางบวกอันเปนพลังที่กอใหเกิดปญญาพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนา พรอมปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทักษะชีวิตที่ดี มีไหวพริบและสติปญญา และมี
ความมั่นคงทางอารมณจิตใจ สามารถดูแลตนเองในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได เปนเยาวชนที่มี
คุณภาพของประเทศตอไปในอนาคต
พันธกิจ

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกาธิการและแนวการสอนที่
มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กๆ บนพื้นฐานของความสุขและความอบอุนเปนสําคัญ
2.สงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง โรงเรียน บานและชุมชนเพื่อรวม
กันในการผลักดันและจัดการเรียนรูใหกับเด็กๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรของทางโรงเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการเรียนการสอนเปน
ตัวอยางที่ดีใหเด็กๆและชุมชน เปนผูมีความใฝรู ใฝเรียนตลอดเวลา และมีความเปนอยูอยางพอเพียง
4.พัฒนาและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบท และสถานการณของการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19
เปาหมาย

1.เด็กๆมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมีทักษะชีวิต
มีกระบวนการคิดที่ดี มีจริยธรรม และคุณธรรม บนพื้นฐานของความสุข แหงการเรียนรุ
2.มีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวาง บาน โรงเรียนและชุมชน พรอมใหความรวมมือเพื่อพัฒนาเด็กๆไป
ในทิศทางเดียวกัน
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3.บุคลากรมีความสุขในการสอน และมีความสุขในเรียนรูตลอดเวลา พรอมที่จะปรับเปลี่ยนและเรียนรู
สิ่งใหมๆ หรือ กาวทันโลกแหงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1.เด็กเรียนรูผานกิจกรรมที่เนนความสนใจของเด็กเปนหลัก เพื่อใหเกิดความสุขและความสนใจในการ
เขารวมกิจกรรมและเรียนรุ
2.ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
เตรียมชุดกิจกรรมแบบ Homebase learning ที่เด็กสามารถทํากิจกรรมดวยตนเองผานรูปแบบ
ออนไลน
3.การใชนิทานเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพราะนิทานเปนสื่อที่ดึงดูดความสนใจในเด็ก
ปฐมวัยไดเปนอยางดี และทําใหกิจกรรมสนุก และนาสนใจ สามารถเรียนรูไดทั้งรูปแบบOnsite
และOnline
4.จัดชวงเวลาและกําหนดเวลาของแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับสมาธิของเด็กปฐมวัย รวมถึง ให
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการใชเวลาอยูหนาจอเทคโนโลยี หากจําเปนตองจัด
กิจกรรมOnline
เอกลักษณ

โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนมุงเนนใหเด็กเรียนรูอยางเปนสุข พัฒนาการทุกดานเทาเทียมกัน และให
เด็กเกิดทักษะชีวิตที่จําเปนตอวัยและการดํารงชีวิต ปูพื้นฐานทักษะการอยูรวมกันในสังคม โดยการจัด
รูปแบบหองเรียนเปนคละอายุ มีเด็กอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 อยูในหองเรียนเดียวกัน เพื่อสรางสังคม
เรียนรู เล็กๆเริ่มตนใหกับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพรอมในทุกๆดานกอนกาวไปสูสังคมที่ใหญขึ้นใน
อนาคต
อัตลักษณ

โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความอบอุนเหมือนบาน และเรียนรูเปนกลุม
สังคมเล็กๆ มีการจัดชั้นเรียนรูปแบบคละอายุ แบงออกเปน 3 หองเรียน ในแตละหองเรียนมีเด็กอายุ 3
ถึง 6 ป อยูรวมกัน
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน จํานวน
การสอน
หองเรียน

จํานวนผู
เรียนปกติ

จํานวนผู
เรียนที่มี
ความ
ตองการ
พิเศษ

รวมจํานวนผู
เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง
ระดับกอนประถมการศึกษา
หองเรียนปกติ

1

5

5

-

-

10

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

1

10

6

-

-

16

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

1

6

4

-

-

10

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP
21
-

15

-

-

36

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP
21
-

15

-

-

36

อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นางสาว ศิรินพร สันติเมทนีดล
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต), ผูจัดการ (Thai
School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

4

-

2

-

6

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

4

-

2

-

6

บุคลากรอื่นๆ

4

-

-

-

-

4

รวม

4

-

-

-

-

4

รวมทั้งสิ้น

4

4

-

2

-

10

ผูสอนการศึกษา
ปฐมวัย

บุคลากรทางการ
ศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน
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จํานวน
หอง

จํานวน
นักเรียน

จํานวน จํานวนผูเรียนตอ
ครู
ครู

จํานวนผูเรียนตอ
หอง

สรุปอัตราสวน
ผูสอนการศึกษา
ปฐมวัย
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จํานวน
หอง

จํานวน
นักเรียน

3

36

จํานวน จํานวนผูเรียนตอ
ครู
ครู
6

6:1

จํานวนผูเรียนตอ
หอง
12:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

5

1

6

ภาษาไทย

-

-

-

คณิตศาสตร

-

-

-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

-

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

-

ศิลปะ

-

-

-

การงานอาชีพ

-

-

-

ภาษาตางประเทศ

-

-

-

รวม

5

1

6
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ
ประโยชน

จํานวนผูบังคับ
บัญชา

จํานวนวุฒิทาง
ลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกอง
ลูกเสือ

มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

-

-

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง

จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ
ศึกษาพิเศษ

ทั้งหมด

-

-

-

ขึ้น
ไมขึ้น
ทะเบียน ทะเบียน
-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
เด็กๆมีพัฒนาการในทุกดานเหมาะสมตามวัยโดยยึดหลักตัวบงชี้พัฒนาการในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช
2560 บนพื้นฐานของความสุขในการเรียนรู
โครงการ
1. Learning center การเรียนรูในมุมประสบการณ

คาเปา
หมาย
80.00 : เด็กๆมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดานจากการเรียนรูในมุมประสบการณที่มีการจัดการเรียน
รูตามพัฒนาการทั้ง 5 ดาน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ สติปญญา
ผลสําเร็จ
80.00 : เด็กๆมีความกาวหนาในพัฒนาการทุกดาน อยางเห็นไดชัดเจน สามารถประเมินจากการสังเกต
การเขารวมกิจกรรม การเขามุมประสบการณ ผลงานในแตละมุมประสบการณ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
ยุทธศาสตรที่ 2
เด็กๆมีทัศนคติที่ดี ตอการเรียนรู มีความสุขในการเรียนรู มีความสนใจใครรูในสิ่งที่เรียนรู และสามารถตอยอดทางความ
คิดจากสิ่งที่เรียนรูได
โครงการ
1. เรียนรูผานสื่อการสอนประเภทนิทาน ในรูปแบบLearning center (นิทาน 1 เรื่อง เรียนรู 1 เดือน)

คาเปา
หมาย
80.00 : เด็กๆสนใจ และมีความสุขในการเรียนรู จดจําเรื่องราวในนิทานและสามารถตอยอดเรื่องราวใน
นิทานไดตลอด 1 เดือนที่เรียนรูนิทานเรื่องนั้น
ผลสําเร็จ
80.00 : เด็กๆสนใจกิจกรรมที่ตอยอดจากเรื่องราวในนิทานที่เรียนรู สนใจฟงการเลานิทานในรูปแบบที่
แตกตาง จดจําตัวละคร เนื้อเรื่อง และวิเคราะหลักษณะตัวละครได
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3
เด็กๆมีทักษะที่ดี มั่นคงในทุกๆดาน ไดแก ทักษะทางรางกาย กลามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ ทักษะการดํารงชีวิต ทักษะ
กระบวนการคิด การคิดวิเคราะห การแกปญหา และการแยกแยะตามหลักคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความสุข
โครงการ
1. การเลนแบบ Loose part

คาเปา
หมาย
80.00 : เด็กๆมีความสุข และสนุกกับการเลนแบบLoose part เปนการเลนที่เด็กสนใจที่จะสํารวจ สังเกต
สิ่งตางๆรอบตัว และนําสิ่งตางๆรอบตัวมาสรางสรรค ตอยอดทางความคิดอยางอิสระ สามารถถายทอด
สื่อสารความคิดออกมาเปนคําพูดได
ผลสําเร็จ
70.00 : เด็กๆสนใจ สนุกและมีความสุขกับการเลนในแบบLoose part สามารถนําสิ่งตางๆรอบตัว มาส
รางสรรคตามความคิดและจินตนาการของตนเองได อยางอิสระ
มาตรฐาน
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

2. การเลนแบบ Loose part

คาเปา
หมาย
80.00 : เด็กๆมีความสุข และสนุกกับการเลนแบบLoose part เปนการเลนที่เด็กสนใจที่จะสํารวจ สังเกต
สิ่งตางๆรอบตัว และนําสิ่งตางๆรอบตัวมาสรางสรรค ตอยอดทางความคิดอยางอิสระ สามารถถายทอด
สื่อสารความคิดออกมาเปนคําพูดได
ผลสําเร็จ
70.00 : เด็กๆสนใจ สนุกและมีความสุขกับการเลนในแบบLoose part สามารถนําสิ่งตางๆรอบตัว มาส
รางสรรคตามความคิดและจินตนาการของตนเองได อยางอิสระ
มาตรฐาน
การศึกษา
Page 22 of 56

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

3. การเลนแบบ Loose part

คาเปา
หมาย
80.00 : เด็กๆมีความสุข และสนุกกับการเลนแบบLoose part เปนการเลนที่เด็กสนใจที่จะสํารวจ สังเกต
สิ่งตางๆรอบตัว และนําสิ่งตางๆรอบตัวมาสรางสรรค ตอยอดทางความคิดอยางอิสระ สามารถถายทอด
สื่อสารความคิดออกมาเปนคําพูดได
ผลสําเร็จ
70.00 : เด็กๆสนใจ สนุกและมีความสุขกับการเลนในแบบLoose part สามารถนําสิ่งตางๆรอบตัว มาส
รางสรรคตามความคิดและจินตนาการของตนเองได อยางอิสระ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง
กับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4
คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
โครงการ
1. เรียนรูกาวทันโลก

คาเปา
หมาย
80.00 : คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก มีความรู ความเขาใจ รูป
แบบการเรียนรู ที่จัดใหกับเด็กๆ และพรอมปรับและเรียนรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่นํามาใชใน
การจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆอยางสมํ่าเสมอ
ผลสําเร็จ
75.00 : คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก พยายามหาความรู และ
ทําความเขาใจ กับรูปแบบการเรียนรู ที่จัดใหกับเด็กๆ พรอมปรับและเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามา
ใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆ
มาตรฐาน
การศึกษา
Page 24 of 56

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง
รายได
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 5
คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
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โครงการ
1. เรียนรูกาวทันโลก

คาเปา
หมาย
80.00 : คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก มีความรู ความเขาใจ รูป
แบบการเรียนรู ที่จัดใหกับเด็กๆ และพรอมปรับและเรียนรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่นํามาใชใน
การจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆอยางสมํ่าเสมอ
ผลสําเร็จ
75.00 : คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก พยายามหาความรู และ
ทําความเขาใจ กับรูปแบบการเรียนรู ที่จัดใหกับเด็กๆ พรอมปรับและเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามา
ใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง
รายได
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)
ยุทธศาสตรที่ 6
คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
โครงการ
1. เรียนรูกาวทันโลก

คาเปา
หมาย
80.00 : คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก มีความรู ความเขาใจ รูป
แบบการเรียนรู ที่จัดใหกับเด็กๆ และพรอมปรับและเรียนรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่นํามาใชใน
การจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆอยางสมํ่าเสมอ
ผลสําเร็จ
75.00 : คุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก พยายามหาความรู และ
ทําความเขาใจ กับรูปแบบการเรียนรู ที่จัดใหกับเด็กๆ พรอมปรับและเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามา
ใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง
รายได
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ดานรางกาย

36

26

72.22

10

27.78

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

36

26

72.22

10

27.78

-

-

3. ดานสังคม

36

20

55.56

16

44.44

-

-

4. ดานสติปญญา

36

36

100.00

-

-

-

-

3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 36

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได
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80.00

29

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน

√

-

36

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

26

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

26

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่
เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย

√

-

26

80.56

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณได
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80.00

30

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดง
อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

36

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย

√

-

26

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู
อื่น

√

-

36

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่
ดี

√

-

26

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด
กลาแสดงออก

√

-

26

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

26

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับ
ผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

26

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

36

83.33

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)
√

-

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม
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36
80.00

30

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง

√

-

26

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

26

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

26

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

28

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

36

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผู
อื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การใช
ความรุนแรง

√

-

36

83.33

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรูได

29

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลา
เรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

28

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ

√

-

28

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

26

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแก
ปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ
ได

√

-

28

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

36

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน
แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู
ได

√

-

28

สรุปผลการประเมิน
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80.00

80.56

ดีเลิศ

81.94

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จุดเนนคุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีตอการมาโรงเรียนและการเรียนรู
2.เด็กตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19ของโรงเรียนอยางเครงครัด
3.เด็กมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
4.เด็กมีพัฒนาการทุกๆดานเปนไปตามวัย และตามหลักขอบงชี้ของพัฒนาการในทุกๆดานในหลักสูตรการศึกษปฐมวัยป
พุทธศักราช 2560
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหสามารถดูแลและพัฒนาเด็กๆไดอยางใกลชิด และความสัมพันธ
ที่ใกลชิดกับครอบครัวของเด็กๆ ดังนัั้น จึงสามารถพัฒนาและสงตอการพัฒนาไปยังครอบครัวของเด็ก เพื่อใหการดูแลและ
การพัฒนาเด็กเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการสรางสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน เพื่อรวมกันพัฒนาเด็ก ใหมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด บนพื้นฐานของความสุข ความอบอุน โดยมีกระบวนการพัฒนาดังนี้
ดานรางกาย
1.การจัดเตรียมโภชนาการใหเหมาะสมตามความตองการของรางกายตามวัยของเด็ก เนนความสะอาดถูกหลักอนามัย
และสุขลักษณะ ทั้งอาหารและนํ้าดื่ม มีความหลากหลายของเมนูอาหาร แตละเมนู จะจัดเตรียมใหเหมาะสมกับระบบการ
ยอยและการทานอาหารของเด็ก ไดแก การตัด การสับอาหารใหมีชิ้นเล็กพอดี คํา สามารถเคี้ยวและกลืนไดงาย ในแตละ
วัน เด็กๆจะไดรับสารอาหารครบ 5 หมู ตามหลักโภชนาการ และเพื่อใหทางบานมีสวนในการรับรูและชวยกระตุนการ
ทานอาหารของเด็ก ทางโรงเรียนจะมีการจัดสงตารางอาหารในแตละวันใหผูปกครองรับทราบ และในกระบวนการรับ
ประทานอาหารของเด็กในแตละวัน คุณครูและครูพี่เลี้ยงจะชวยกระตุนใหเด็กรับประทานอาหารใหเพียงพอ เหมาะสมกับ
วัย และรับประทานอาหารไดหลากหลาย
2.มีการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กดวยการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงของเด็กทุกเดือน และมีการจัดกิจกรรม
พลศึกษา เพื่อ
พัฒนารางกายของเด็ก ใหเจริญเติมโตสมสวนตามวัย
3.ปลูกฝงใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขอนามัยของตนเอง อยางสมํ่าเสมอ และเฝาสังเกต กระตุนเตือน
เพื่อใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพ
4.การจัดกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนากลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กใหแข็งแรง ในทุกวัน อันไดแก ทักษะการดํารงชีวิตในกิจวัตร
ประจําวันของเด็ก การแตงกาย การดุแลเก็บของใชสวนตัว การหยิบจับใชและเก็บอุปกรณรับประทานอาหาร ทักษะที่เกิด
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ขึ้นจากการทํากิจกรรมในมุมประสบการณ และกิจกรรมเลนกลางแจงในตอนเชา กิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมเลน
กลางแจงหลังเลิกเรียน โดยยึดหลักขอบงชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช 2560
5.มีรูปแบบการประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดวยการสังเกต บันทึก และสงเสริมใหเกิดความชํานาญดวยการทําซํ้า ตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ
ดานอารมณ สังคม จิตใจ
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มุงหวังใหเปนบานหลังที่สองของเด็กๆ ใหเด็กๆที่เขามาเรียนรู อยูบน
พื้นฐานของความสุข ความอบอุน ปลอดภัยเหมือนอยูบาน แตไดรับการพัฒนาในทักษะทุกๆดานตามวัย ดังนี้
1.บานวาดฝน มีการตอนรับอยางอบอุนดวยบุคลากรของโรงเรียน ทุกวัน ดวยรอยยิ้ม การทักทายพูดคุยดวยความเปน
กันเอง และจดจําชื่อของเด็กๆไดทุกคน รวมถึงรูจัก คุนเคยกับผูปกครองทุกคน มีการสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียนทุก
วัน
2.บานวาดฝนมีการจําลองสังคมเล็กๆในหองเรียน ดวยรูปแบบการจัดชั้นเรียนแบบคละอายุ ทุกหองเรียนจะมีเด็กอายุ 3 6 ป อยูดวยกันในปริมาณไมเกิน 20 คน ตอหอง เด็กๆจะไดเรียนรู และปรับตัวในการอยูรวมกันในสังคมเล็กๆ การ
ยอมรับกติกาที่รวมกันสราง และดูแลใหเปนไปตามกฎของโรงเรียน ในการอยูรวมกัน ยอมมีปญหาเกิดขึ้นระหวางวัย
คุณครูจะรอใหเด็กๆไดเรียนรูที่จะแกปญหาดวยตนเองกอน แตหากไมสามารถทําได หรือ เหตุการณกําลังจะไปสูการใช
กําลัง คุณครูจะเปนตัวแบบในการแกปญหา เพื่อใหเด็กๆเกิดการเรียนรูและนําไปใชในการแกปญหาครั้งตอไป นอกจากนี้
การอยูรวมกันระหวางพี่กับนอง ยอมมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน โดยคุณครูจะเปนตัวแบบและกระตุนใหพี่ มีความเปน
พี่ มีบทบาทหนาที่ชวยเหลือคุณครูในการดูแลหอง และดูแลนอง เชน การชวยนองแตงตัว การชวยจัดวางอุปกรณทาน
อาหาร และการดูแลกลอมนองนอนกลางวัน สําหรับนองจะไดรับการดูแลจากพี่ และไดเห็นพี่เปนแบบอยางในการ
พัฒนาความเปนพี่ในอนาคต
3.บานวาดฝนปลูกฝงวัฒนธรรมไทยผานกิจวัตรประจําวันในแตละวัน เริ่มจากการเขาแถวเคารพธงชาติ การใหความรูและ
ความหมายของเพลงชาติ เพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจ ภูมิใจและพรอมที่จะยืนตรงเคารพธงชาติดวยตนเอง การฝกและ
กระตุนเรื่องมารยาทไทย อันไดแก การไหว บุคคลที่อายุมากกวา ทุกคนในโรงเรียน การไหวเมื่อพบกันหรือจากลา การ
สวดมนตไหวพระตอนเชา และมารยาทในการเดินผานผูใหญ รวมถึงมารยาทไทยในเรื่องอื่นๆ คุณธรรม จริยธรรม ที่มี
การสอดแทรกอยูในนิทานทุกเรื่องที่ใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กๆในมุมประสบการณ
4.บานวาดฝนจัดกิจกรรมที่มุงเนนพัฒนาเด็กตามความเหมาะสมและความพรอมของพัฒนาการในแตละวัย เพื่อใหเด็กๆมี
พัฒนาการที่มั่นคง กาวหนาในทิศทางที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความสุข ดังนั้น ในแตละกิจกรรมของการเรียนรู คุณครู
จึงใหความคาดหวัง และการประเมินแตกตางกันไปตามความสามารถของแตละบุคคล แตยึดหลักความเหมาะสมของวัย
โดยใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช 2560 เปนแกนกลางในการจัดกิจกรรมตามวัย หากเด็กคนใดมีพัฒนาการ
ชากวาพัฒนาการกลาง คุณครูจะชวยกระตุน และสงเสริมเพิ่มขึ้นใหเปนไปตามพัฒนาการ แตหากเด็กคนใดมีศักยภาพที่
จะพัฒนามากกวาวัยของตน คุณครูจะชวยสงเสริมและผลักดันเพิ่มเติมตามศักยภาพที่ไปถึงได ดังนั้นการเรียนรูของเด็ก
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จึงยึดเด็กเปนศูนยกลาง เนนความพรอมของเด็ก เมื่อเด็กมีความพรอม เด็กๆจะมีความสุข และสนุกที่จะเรียนรูไดอยาง
เต็มที่
ดานสติปญญา
บานวาดฝน จัดกิจกรรมมุงเนนใหเด็กเกิดกระบวนการคิด เปนสําคัญ เพราะเชื่อวา กระบวนการคิดอยางเปนระบบ เปน
พื้นฐานสําคัญในการเรียนรูทักษะในทุกๆดาน ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน สงเสริม และพัฒนากระบวนการคิด
ของเด็ก ดังนี้
1.กิจกรรมรูปแบบ Learning center เปนกิจกรรมการเรียนรูหลักของโรงเรียน เรียกอีกชื่อวา มุมประสบการณ ใน
หองเรียนจะจัดมุมประสบการณทั้งหมด 5 มุมหลัก ไดแก มุมภาษา มุมทักษะกลไก มุมศิลปะ มุมสราง และมุมบทบาท
สมมติ คุณครูจะเปนผูจัดเตรียมกิจกรรม สื่อกิจกรรม และใบงานใหเด็กๆไดทําในแตละมุม โดยมุงเนนพัฒนาการในทุกๆ
ดาน ตามบทบาทของแตละมุม ในการเขารวมกิจกรรมมุมประสบการณ เด็กๆจะเปนผูเลือกลําดับมุมในการเขาดวยตนเอง
แตเมื่อครบเวลาที่กําหนด เด็กๆควรจะเขาครบทุกมุมประสบการณ เพื่อไดรับการพัฒนาครบในทุกดานของแตละวัน งาน
ในมุมประสบการณ จะมีทั้งงานที่เปลี่ยนทุกวันและงานที่ทําซํ้าเพื่อใหเกิดความชํานาญ หรือเกิดทักษะที่มั่นคงตอเนื่อง
มุมที่จะมีการเปลี่ยนงานทุกวัน ไดแก มุมภาษา มุมทักษะกลไก สําหรับมุมที่เปลี่ยนเปนบางวัน ไดแก มุมสราง และมุม
บทบาทสมมติ ขึ้นอยูกับกิจกรรมนําในแตละวัน สวนมุมศิลปะ ขึ้นอยูกับชิ้นงานที่ทํา หากชิ้นงานที่ทํามีหลายทักษะ อาจ
มีการแบงทักษะในแตละวัน เพื่อใหเด็กๆไดฝกฝนอยางเต็มที่และเกิดการเรียนรูทักษะดานนั้นอยางมั่นคง ตอเนื่อง เมื่อสิ้น
สุดเวลาในการเขามุมประสบการณในแตละวัน คุณครูจะประเมินผลงานและพฤติกรรมของเด็กในการเขามุมประสบการณ
เปนรายบุคคล มีการสรุปผลงาน และพฤติกรรมของเด็กในมุมตางๆ โดยการสุมตัวอยาง เพื่อใหเปนตัวแบบ ในการพัฒนา
หรือแกไขในวันตอไป ในชวงเวลาดังกลาว คุณครูจะติชมและใหกําลังใจ เพื่อใหเด็กๆเกิดความตระหนักรูความบกพรอง
หรือ ความภูมิใจในการทํางานของตนเอง พรอมที่จะปรับและพัฒนาตอไป รวมถึงการยินดีในงานของผูอื่นดวย
2.กิจกรรมในมุมประสบการณ จะมาจากเนื้อหานิทานที่เลือกมาใชใน 1 เดือน การเลือกนิทานเปนสื่อกลางในการจัด
กิจกรรม เพราะนิทานเปนสื่อที่เด็กๆใหความสนใจ และดึงดูดสมาธิของเด็กๆไดเปนอยางดี นิทานที่นํามาใชจัดกิจกรรม
จะผานกระบวนการเลือกบนพื้นฐานของเนื้อหา ความคิดสรางสรรค จินตนาการ และเปนนิทานที่ไดรับรางวัลดานใดดาน
หนึ่ง การเลานิทานจะเกิดขึ้นกอนที่เด็กๆจะเขามุมประสบการณ โดยการเลานิทานในแตละวันจะมีความแตกตางกันออก
ไปดวยการใชเทคนิคการเลาที่หลากหลาย ไดแก เทคนิคเลาดวยหนังสือภาพ เลาดวยแผนภาพ เลาดวยหุนมือ เลาดวย
โครงรางตัวละคร เลาดวยการวาด เลาดวยภาษาถิ่น เลาดวยคําคลองจอง เลาดวยอุปกรณลูกเตา เลาดวยการนั่งเปน
วงกลมเลาตอๆกันไป เลาดวยการสรางสรรคนิทาน เลาแบบละครวิทยุ และการใหเด็กมีสวนรวมในการเลาดวยลูกเตา
และสรางสรรคบางตอนของนิทานขึ้นใหมตามจินตนาการ ซึ่ง การฟงนิทานซํ้าๆจนจดจําเรื่องราวได สงผลใหเด็กๆ
สามารถเลาเรื่องราวในนิทานดวยตนเองได และสามารถเปลี่ยนแปลงสรางสรรคนิทานขึ้นใหมได ซึ่งเกิดจากการคิดที่
เปนกระบวนการ เปนขั้นตอนนั่นเอง
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3.ทักษะการอานและเขียน ของเด็กๆบานวาดฝน จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆมีความพรอมเต็มศักยภาพ เริ่มแรก เด็กๆจะอานคํา
หรือพยัญชนะ หรือประโยค จากภาพ หรืออานคําเปนลักษณะของภาพ จากนั้นจะเริ่มจากรูจักพยัญชนะ และสระ ตอ
ดวยการสะกด และอานเปนประโยค สําหรับการเขียน เด็กๆจะเริ่มจากการขีดเขี่ย การฝกลีลามือ และพัฒนากลามเนื้อ
มัดเล็กอยางตอเนื่องจนนิ้วมือแข็งแรงพรอมที่จะจับดินสอ ขีดเขียนเปนตัวอักษรและเปนคํา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะใช
เวลา 3 ป เริ่มตั้งแตอนุบาล 1 - อนุบาล 3 เมื่อจบอนุบาล 3 เด็กๆบานวาดฝนจะสามารถอานเขียนได อยางมีความสุข
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไม
เรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน
และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
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2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

-

√

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนราย
บุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

-

√

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
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4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ
รวมมือรวมใจ

√

-

3.00

ดี

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบ
เสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อใน
การจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถาน
ศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเองให
หนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

4.67

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเนนของการบริหารและการจัดการ
-โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนหองเรียน 4 หองเรียน จึงมีจํานวนบุคลากรไมมาก แตพอ
เพียงตอการดูแลเด็กๆ ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเปนรูปแบบของครอบครัว ที่มีสมาชิกหลายคนมาอยูรวมกันในบาน
หลังหนึ่ง โดยมีผูดูแลบานเปนผูดูแลบุคลากรทุกคน
กระบวนการพัฒนา
1.บานวาดฝนมีรูปแบบการบริหาร การจัดการแบบครอบครัว โดยมี
-ผูบริหารโรงเรียน คือ หัวหนาครอบครัว เปนผูสรางบานและสรางรูปแบบของการเรียนรูภายในบาน รวมถึงกฏ
กติกาการอยูรวมกันของสมาชิกในบาน
-ผูบริหารโรงเรียน เปนผูกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และกระจายงานใหบุคลากรในบานชวยกันบริหาร
จัดการ นําไปใชใหสอดคลองกับบริบทของเด็กๆและชุมชนรอบโรงเรียน
-บุคลากรในโรงเรียน คือ ครู และผูใหญในบานทุกคนที่เปนผูชวยหัวหนาครอบครัว นําแนวทางนโยบาย เปาหมาย
วิสัย
ทัศน และพันธกิจ มาสรางสรรคกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กๆในบาน และสอดคลองกับบริบทของชุมชนรอบๆบาน
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โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก
-นักเรียน คือ เด็กๆในบาน ซึ่งเปนสมาชิกที่สําคัญที่สุดในบาน เปนจุดศูนยกลางของครอบครัวบานวาดฝน เปา
หมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ที่ตั้งขึ้น ลวนแลวแตมุงเนนพัฒนาเด็กในบานเปนสําคัญ เพื่อใหเด็กๆเติบโตอยางมีความสุข
และมีคุณภาพ ออกไปเปนสมาชิกที่ดีของสังคมที่ใหญขึ้นตอไป
กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เกิดบนพื้นฐานของคําวาครอบครัว ดังนั้น สมาชิกในบานทุก
คนจึงมีสวนรวมในการออกแบบ ชี้แนะ นําเสนอ เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุด ในการพัฒนาเด็กๆ ในบานใหมีคุณภาพมากที่สุด
โดยมีผูบริหารหรือหัวหนาครอบครัว เปนผูคิดริเริ่ม ตั้งตน และสงตอใหสมาชิกในบานไดชวยกัน วิเคราะห ความเหมาะ
สม ตอบริบทของโรงเรียนและลักษณะของเด็กโดยรวม เพื่อใหเกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด ดังนั้นหลักสูตรแกนกลาง
ของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน จึงมีการปรับปรุง แกไข และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความยืดหยุน และเปนอิสระ
แตมีกรอบแกนกลางที่ยึดคือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช 2560 เปนหลัก เพราะ การพัฒนาเด็ก ไมสามารถ
ใชเพียงทฤษฏีใด ทฤษฏีหนึ่งเทานั้น แตบานวาดฝนจะดึงจุดเดนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรูบนพื้นฐาน
ของความสุข มาใช และหาก จุดดังกลาว มีขอโตแยงหรือไมเหมาะกับเด็กสวนใหญ บานวาดฝนพรอมที่จะปรับและแกไข
ใหดีที่สุด เพื่อตอบสนองตอความตองการของเด็กๆและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน
รูปแบบการจัดการเรียนรู
-เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการเรียนรูของเด็กๆ ดังนั้น การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูของบานวาดฝน จึงจําเปนตอง
ผานการวิเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิและทดลองใชในกลุมยอยกอน เพื่อดูความเหมาะสม และดูปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อ
การทดลองใช นําไปสูการปรับปรุงแกไขจนกระทั่งมีปญหานอยที่สุด และไมเปนปญหากับเด็กๆ บานวาดฝนจึงนํามาใชกับ
เด็กทุกกลุมในโรงเรียน
-รูปแบบการจัดการเรียนรู ที่ใชในโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน ในปการศึกษา 2564 เปนรูปแบบใหม Learning center
หรือการจัดกิจกรรมตามมุมประสบการณ ซึ่งการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ เปนการใชจุดสนใจของเด็ก เปนตัวตั้ง นั่นคือ
การเลน เด็กๆสนุกกับการเลน และการเลน ของเด็กสามารถกอใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา แตการเรียนรูจากการเลน
ของเด็ก โดยทั่วไปอาจจะไมเปนระบบแบบแผน ดังนั้น การจัดการเรียนรูในรูปแบบมุมประสบการณ จะนําการเลนของ
เด็กกมาผสานเขากับการเรียนรูไปพรอมๆกัน สงผลใหเด็กๆสนุก มีความสุข และเกิดการเรียนรู ที่มั่นคงและยั่งยืน การ
เรียนรูในมุมประสบการณ เด็กๆจะเปนผูเลือกเขามุมดวยตนเอง แตมีกรอบของโรงเรียนที่จะกระตุนใหเด็กเขาครบทุกมุม
ในแตละวัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาในทุกๆดาน
-บทบาทของผูบริหาร จะเปนผูกําหนดเนื้อหา คือ นิทาน และสงตอใหครูผูสอนนํานิทานไป ตอขยายเปนกิจกรรมในมุม
ประสบการณ โดยยึดหลักตัวบงชี้พฤติกรรมที่เด็กๆควรไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน
-บทบาทของครูผูสอน นํากรอบเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน มาจัดกิจกรรมในมุมประสบการณ โดยเนน
พัฒนาทักษะทุกดาน บนพื้นฐานของการเลนอยางสนุก และเรียนรูอยางมีความสุข ครูผูสอน จะเปนผูเตรียมกิจกรรม สื่อ
การเรียนรู อุปกรณ และใบงานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กๆ แตยังอยูในกรอบ
เนื้อหา พัฒนาการที่เด็กๆควรไดรับการพัฒนาในแตละชวงวัย ตามตัวบงชี้พฤติกรรมของหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน
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-กิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากกิจกรรมหลักในหองเรียน เด็กๆจะไดทํากิจกรรมในวันพิเศษตางๆที่ผูบริหารและคุณครู
ชวยกันกําหนดและสรางสรรคขึ้น เพื่อสรางเสริมประสบการณใหมๆใหกับเด็กๆ อาจจะเปนกิจกรรมวันพิเศษตามปฏิทิน
วันสําคัญของประเทศไทย วันสําคัญของประเทศสากล และวันพิเศษที่กําหนดขึ้นเอง เพื่อความสนุก และได
ประสบการณความรูใหมๆ ใหกับเด็กๆรวมถึงความคิดสรางสรรคในการคิดสรางสรรคตกแตงตนเองตามวันพิเศษตางๆ
-กิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจําวันทุกวัน ไดแก การเลนออกกําลังกายกลางแจงในวันที่ฝนไมตก เปนกิจกรรมที่เด็กๆมีความ
สุขและสนุก เพราะเปนการออกกําลังกายผานการเลนนั่นเอง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันของเด็กๆในวัยนี้ การวิ่ง
เลนเปนงานที่เด็กๆปฐมวัยทุกคนควรไดทําทุกวัน เพื่อพัฒนารางกาย อารมณ สัง และจิตใจ ในบางกิจกรรม ยังสามารถ
พัฒนาสติปญญาไดอีกดวย
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
-บานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น ทุกพื้นที่ทั้งภายนอกภายในอาคารเรียน จึงเปนแหลงเรียนรู และทํากิจกรรมได
ทั้งหมด คุณครูสามารถที่จะเลือกใชสถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรม และสถานการณในชวงนั้น ไดแก
กิจกรรมเคลื่อนไหว
-จะใชพื้นที่บริเวณสนามเด็กเลน หรือ บริเวณลานอเนกประสงคในรม เพื่อใหมีพื้นที่ที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวรางกายได
อยางเต็มที่ และสามารถใชสื่อสิ่งแวดลอมเปนตัวชวยในการจัดกิจกรรมได
กิจกรรมที่ตองการพื้นที่ในการสํารวจ
-คุณครูสามารถเลือกใชพื้นที่ หองตางๆในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กๆไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อันไดแก การสังเกต การสํารวจ การทดลอง เพื่อใหเกิดกระบวนการคิด การวิเคราะหอยางเต็มที่
กิจกรรมพิเศษ
-เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวันพิเศษในปฏิทิน หรือกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดขึ้น ซึ่งกิจกรรมพิเศษ จะใชพื้นที่คอนขาง
กวางขวาง เนื่องจากจะรวมเด็กนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนมาทํากิจกรรมรวมกัน พื้นที่ที่เลือกใช ขึ้นอยูกับ ปริมาณของ
เด็กในวันนั้น และรูปแบบกิจกรรม โดยเนนการเวนระยะเปนมาตรฐานสําคัญ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆทุกคน
นอกจากกิจกรรมที่เด็กๆไดเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนแลว ทางโรงเรียนยังตระหนักถึงความสําคัญของความ
รูในรูปแบบภูมิปญญาชาวบาน เพราะความรูเหลานี้ บางครั้งไมมีอยูในหลักสูตร หรือบทเรียน แตสามารถเรียนรู ไดจาก
บุคคล สถานที่ ที่มีความรูเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ดังนั้นเพื่อใหเด็กๆไดประสบการณตรง ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรม
ทัศนศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆไดไปคนควา หรือเรียนรู จากสถานที่ หรือบุคคลที่มีความถนัด ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่เปนความสนใจของเด็กๆ แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กิจกรรมดังกลาวจึง
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได เพราะสถานที่ไมเอื้ออํานวยตอการเดินทางเขาเยี่ยมชม รวมถึง ความปลอดภัยในการ
พบปะบุคคลภายนอกโรงเรียนยังไมปลอดภัยสําหรับเด็กๆ จึงจําเปนตองใชบุคลากรภายในโรงเรียน มาใหความรูในรูป
แบบทองถิ่นที่อยูของบุคคลากรแทน ซึ่งเด็กๆจะไดรูจักภาษาถิ่น และความเปนอยูในแตละทองถิ่นของบุคลากรในโรงเรียน
เบื้องตน
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การประเมินเด็ก
-บานวาดฝน เปนเสมือนบานหลังที่สองของเด็กๆ และบุคลากร เปนผูใหญในบานที่มีหนาที่ดูแล พัฒนา ใหความรูแกเด็ก
ที่อยูในบานอยางอบอุน ดังนั้น รูปแบบการประเมิน จึงใชรูปแบบการสังเกต การบันทึกภาพ การพูดคุย และการสนทนา
ถามตอบ อยางเปนกันเอง ผานกระบวนลงมือปฏิบัติการทํากิจกรรม การเลน และการอยูรวมกันในแตละวัน บนหลักการ
แกนกลางหลักสูตรของโรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปพุทธศักราช2560
-หลังจากผานกระบวนการสังเกต คุณครูจะนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแยกแยะ และเปรียบเทียบกับพัฒนาการตาม
หลักสูตร เพื่อประเมินผลออกมา หากเด็กมีขอพัฒนาการใดที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข คุณครูจะทําการจัดกิจกรรมนั้น
ซํ้าๆเพื่อใหเด็กเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติไดดีจนสามารถผานการประเมินได และสรุปเปนรายงานพัฒนาการ
ของเด็กประจําปการศึกษา สงตอใหกับผูปกครองรับทราบรวมกัน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 6

จํานวน
ครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยาง
สมดุลเต็มศักยภาพ

5

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัด
ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

4

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย
ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียว

√

-

6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม
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80.00

√

80.00
-

6
6

83.33

ดีเลิศ

100.00

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
ครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง
อิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ
สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็ก
เปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา
และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

6

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
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80.00

5

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถายเทสะดวก

√

-

6

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพ
แวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

-

√

-

83.33

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
ครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู
ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร
สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อของเลนที่
กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

6

80.00

5

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธี
การที่หลากหลาย

√

-

6

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

√

-

6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

-

√

-

สรุปผลการประเมิน

83.33

ดีเลิศ

87.50

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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จุดเดนของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก และรับเด็กๆไดในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ รับเด็กจํานวนไม
มาก ดังนั้นจึงสามารถบริหารจัดการ ดูแล เด็กๆไดอยางใกลชิด อบอุน เหมือนเปนบานหลังที่สองของเด็กๆ บุคลากรทุก
คน รูจักเด็กทุกคนในโรงเรียนไมเฉพาะเด็กในหองของตนเทานั้น จึงทําใหเด็กๆไดรับการดูแล และพัฒนาอยางเต็มที่จาก
บุคลากรทุกคน ทุกฝาย และมีความใกลชิด เปนกันเอง เด็กๆสามารถพูดคุยเลาเรื่องราวของตนเองและเรื่องราวที่บานได
นอกจากนี้ บุคลากรยังมีความใกลชิด กับผูปกครอง มีโอกาสไดพบปะทุกวันตอนรับและสงเด็ก สามารถสื่อสารเรื่องราว
พฤติกรรมและเปนที่ปรึกษาซึ่งกันและกันได การพัฒนาเด็กจึงเปนความรวมมือของทั้งสองฝาย ทั้งบานและโรงเรียน
กระบวนการพัฒนา
1.หลักสูตรของโรงเรียนมุงเนนพัฒนาเด็กเชิงคุณภาพ มากกวาปริมาณ เนน ใหเด็กเกิดทักษะ และกระบวนการคิด
อันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทุกๆดาน ดังนน หลักสูตรของโรงเรียนจึงเนนการสรางกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก
ลงมือปฏิบัติมากที่สุด สามารถประเมินพัฒนาการไดจากพฤติกรรม การกระทํา และผลงานที่เกิดจากฝมือของเด็กโดยตรง
2.รูปแบบการจัดกิจกรรม ของบานวาดฝน เนนเด็กเปนศูนยกลาง จึงออกแบบกิจกรรมหลัก เปนLearning center
หรือมุมประสบการณ อันไดแก มุมภาษา มุมทักษะกลไก มุมศิลปะ มุมสราง และมุมบทบาทสมมติ ทุกมุมลวนแลวแต
สงเสริมใหเด็กไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง แตอยูในกรอบของหลักสูตรของโรงเรียน รูปแบบกิจกรรมนี้ เปดโอกาส
ใหเด็กไดเปนผูเลือกที่จะเรียงลําดับความสนใจในการการเขาไปทํากิจกรรมในแตละมุม แตเมื่อครบเวลาที่กําหนด เด็กๆจะ
ตองเขารวมทํากิจกรรมครบทุกมุม เพื่อใหเกิดการพัฒนาครบทุกดาน
3.รูปแบบกิจกรรม สื่อ และอุปกรณตางๆ มีความหลากหลาย เด็กๆมีอิสระในการเลือกสื่อ อุปกรณ นํามาสรางสรรค
หรือประดิษฐผลงานของตนเอง แตในความอิสระ ก็จะมีกรอบของงานที่เด็กจะตองปฏิบัติใหครบตามขอกําหนด นอก
เหนือจากขอกําหนดของครูแลว เด็กๆสามารถสรางสรรคเพิ่มเติมไดตามความคิด จินตนาการสวนบุคคล
4.ในการเรียนรู คุณครูจะจัดเตรียมหองเรียน จัดเตรียมสื่ออุปกรณ เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของ
เด็กๆ จัดพื้นที่และอุปกรณที่ปลอดภัย พื้นที่เหมาะสมกับความถนัดของเด็ก การจัดวางสื่ออุปกรณ อยูในระดับที่เด็กๆ
สามารถหยิบจับ ใชและดูแลเก็บเขาที่ไดดวยตนเอง
5.มีการจัดพื้นที่สําหรับแสดงหรือนําเสนอผลงานของเด็กๆ ทุกคน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน และ
เพื่อใหเด็กๆรูจักยินดีกับผลงานของผูอื่น สามารถติชมผลงานของตนและของผูอื่นได นอกจากนี้ ยังเปนการเผยแพรความ
รู ความสามารถของเด็กใหผูปกครองไดรับรูรวมกัน ไดเห็นความกาวหนาในพัฒนาการของเด็กๆและนําไปตอยอดที่บาน
ได
การประเมินของโรงเรียน
1. ประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน ทุกดานโดยยึดหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน โดยแยกประเมินเปนรายบุคคล
ไมมีการเปรียบเทียบเด็ก หรือจัดอันดับเด็ก เนื่องจากโรงเรียนตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ
2.รูปแบบการประเมิน จะเปนรูปของการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การสนทนาโตตอบ ถามคําถาม และผล
งานของเด็ก คุณครูจะใชเวลาประเมินในทุกวัน ในชวงเวลาที่เด็กๆเขามุมประสบการณ และชวงเวลาที่เด็กๆปฏิบัติกิจวัตร
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ประจําวัน การประเมินจะไมไดทําเพียงวันเดียว แตจะมีการบันทึก เพื่อดูความกาวหนาของพัฒนาการในแตละดาน หาก
พบจุดที่ควรปรับปรุงแกไข คุณครูจะปรับกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาจุดนั้นใหมากขึ้นหรือมีการทําซํ้า หรือมีการชี้แนะ
กอนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความชํานาญ
3.หลังจากการประเมินในแตละวัน คุณครูจะทําการบันทึกพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล และรายงานผลการ
ประเมิน เปนบันทึกขอความลงในสมุดรายงานประจําตัวเด็ก เพื่อสงใหผูปกครองรับทราบในชวงปลายเทอมพรอมกับ
ภาพถายผลงาน ประกอบคําอธิบายพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ดี
ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมตามวัย ถึงแมวาการเรียนรูในแตละกระบวนการ ยังตองยึดหลักมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แตเด็กๆยังมีพัฒนาการในทุกดานกาวหนา อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 2.เด็กๆมีความ
สุขกับการมาโรงเรียน และสนุกกับกิจกรรมที่เรียนรู สังเกตไดจาก การมาโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ และรอยยิ้มขณะเขารวม
กิจกรรมในหองเรียน 3.เด็กๆตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง ใหความรวมมือกับมาตรการของโรงเรียนอยาง
เครงครัด สังเกตไดจาก สวมหนากากอนามัย ลางมือบอยๆ และเวนระยะหาง สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ เด็กๆละ
บุคลากรสวนใหญ 90% ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหการเรียนรูสามารถดําเนินไดอยางตอเนื่องจนจบป
การศึกษา2564
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.การจัดกิจกรรมในรูปแบบของ Learning center เปนการเรียนรูในมุมประสบการณ โดยคุณครูไดจัดกิจกรรม เตรียม
อุปกรณ และสื่อกิจกรรมรวมถึงชิ้นงานใหเด็กๆไดเขาไปเรียนรูและปฏิบัติในมุมแตละมุม เพื่อพัฒนาในทุกๆดาน อันไดแก
มุมทักษะกลไก -พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก มุมศิลปะ-พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก และความคิดสรางสรรค มุมสราง -พัฒนา
ความคิดสรางสรรค และกระบวนการคิด การแกปญหา มุมบทบาทสมมติ-พัฒนาทักษะการอยูรวมกันในสังคม อารมณ
จิตใจ การแกปญหา และความคิดสรางสรรค มุมภาษาLiteracy และNumeracy -พัฒนาสติปญญา การเขียน การอาน
ซึ่งกิจกรรมในมุมประสบการณจะจัดทุกวันและใชเวลาคอนขางยาวนาน เพื่อใหเด็กๆไดเรียนรูและพัฒนาครบในทุกๆดาน
ในทุกๆวัน และเปนการฝกวินัยความรับผิดชอบใหกับเด็กๆในการเขามุมประสบการณใหครบทุกมุม รูจักการดูแลจัดเก็บ
ผลงานของตนเอง ดูแลจัดเก็บอุปกรณ สื่อ และของเลนในมุมใหเขาที่ทุกครั้งเมื่อเขามุมเรียบรอยแลว นอกจากนี้ รูปแบบ
นี้ ยังเปนรูปแบบการเรียนรูผานการเลน เด็กๆจึงไมรูสึกเบื่อหรือเครียดตอการเรียนรู เมื่อเด็กรูสึกสนุกและมีความสุข การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว มั่นคง และตอเนื่อง -เมื่อเด็กๆไดเขาไปเรียนรูและทํากิจกรรมในมุมประสบการณ เด็กๆ
จะไดเรียนรูและพัฒนาทักษะตางๆ อยางเต็มที่ และมีศักยภาพ 2.การจัดกิจกรรมในรูปแบบLearning center จะจัด
กิจกรรมผานนิทาน 1 เรื่อง ใชเวลาเรียนรู 1 เดือน ซึ่งนิทานกับเด็กๆเปนของคูกันอยูแลว นิทานจัดเปนสื่อการสอนที่ดี
และดึงดูดความสนใจของเด็กๆไดเปนอยางดี ดังนั้น เมื่อนิทานเปนสื่อกลางในการเรียนรู และการจัดกิจกรรมในมุม
ประสบการณ นิทานจะเปนตัวกระตุน ความสนใจ และความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมในมุมประสบการณทุกมุม
3.คุณครูและบุคลากรทุกคน ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขอนามัยที่ดีใหกับเด็กๆและตนเอง จึึงมีการพูดคุย
กระตุน เดือน และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ ในเรื่องของมาตรการการปองกันตนเองจาการแพรเชื้อไวรัสโควิด-19
อยางเครงครัดและสมํ่าเสมอ
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
การจัดการเรียนรู ในรูปแบบ Learning Center เด็กๆจะไดใชเวลาสวนใหญในการเขาไปทํากิจกรรมในมุมประสบการณ
ทุกมุมของแตละวัน โดยเด็กๆสามารถเลือกที่จะเขามุมตามความสนใจของตนเอง และในแตละมุม คุณครูจะเตรียม สื่อ
อุปกรณ ที่หลากลาย เพื่อใหเด็กๆไดเลือกใชตามความสนใจ ตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการของตนเองอยาง
อิสระ แตมีกรอบของงานอยางชัดเจน เพื่อใหการพัฒนาทักษะในดานตางๆเหมาะสมตามวัย ชิ้นงานของเด็กๆแตละคน
Page 52 of 56

จะมีกรอบงานที่คุณครูสรางขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาตามวัยของเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กๆไดเลือกอุปกรณเพิมเติมจาก
กรอบของงาน ตามความสนใจ ความคิดสรางสรรคที่แตกตางกันไปตามลักษณะของเด็กแตละคน งานที่ออกมาจึงเปนงาน
เดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนา แตมีความหลากหลาย และมีลักษณะเดนแตกตางตามความแตกตางของ
เด็กแตละคน
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
กระบวนการบริหารและการจัดการ
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
5. แนวทางการพัฒนา

6. ความตองการชวยเหลือ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
ศิรินพร สันติเมทนีดล ผูอํานวยการ
สุมาลี เจียรสุนันท เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน )

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๔
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐานและแสวงหา
ความรูไ้ ด้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ท่สี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้นอย่างสมดุลเด็กศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ช้สื่อและเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน

ผู้รับใบอนุญาต – ผู้อำนวยการ

คณะครู

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
( โครงสรางหลักสูตร)

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน

โรงเรียนสามัญศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2564

คำชี้แจง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก เพราะเด็กในวัยนี้ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต เด็ก
ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการ
สำรวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผู้ที่รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรัก ความเอาใจใส่
เด็กวัยนี้เป็นพิเศษ
ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยนี้
โดยเฉพาะครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่เรื่องของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แนว
ทางการจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ การ
บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป
เอกสารเล่มนี้ จุดเน้นที่ครูผู้สอนต้องทำความเข้าใจมากที่สุด คือตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/สภาพที่พึง
ประสงค์/สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรเรียนรู้-ประสบการณ์สำคัญ) ซึ่งทุกเรื่องจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและจะต้อง
จัดให้มีในแผนการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ

คณะผู้จัดทำ

คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างจริงจัง เพื่อให้การศึกษาระดับนี้ได้มี
การพัฒนาความพร้อม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน ใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้
เด็กปฐมวัยได้เติบโต มีพัฒนาการทุกด้านสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เติบโตเป็นพลเมืองที่
ดี มีคุณภาพต่อไป
โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเล่มนี้ คงเป็นแนวทางในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพชุมชน สังคมของ
โรงเรียน และบรรลุผลตามจุดหมายที่หลักสูตรกำหนด

คณะผู้จัดทำ

ปรัชญาของบ้านวาดฝัน
การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๕ ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา
ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
บ้านวาดฝันมีความเชื่อว่า “ความสุข และความอบอุน่ ” เป็นพื้นฐานสำคัญแห่งการเรียนรู้ ที่จะทำให้เด็กมุ่ง
ไปสู่ความสำเร็จอันงดงามต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของบ้านวาดฝัน จึงอยู่บนพื้นฐาน
ของ ความสุข และความอบอุ่น ที่เด็กๆจะได้รับจากบุคลากร และกิจกรรมในบ้านวาดฝัน เป็นสำคัญ และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

วิสยั ทัศน์ของบ้านวาดฝัน
บนพื้นฐานของปรัชญา “ความสุข และความอบอุน่ ” จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะผลักดันและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในทุกๆด้าน
โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
จะต้องเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน และชุมชน สังคมได้เป็นอย่างดี เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาและสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคม สำหรับเด็กๆของบ้านวาดฝัน จะต้องมีการเรียนรู้บนพื้นฐาน
ของความสุขและความอบอุ่น เพื่อให้เกิดพลังแห่งปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้และรับได้กับทุกสถานการณ์ มีพัฒนาการที่ดี
ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะชีวิตที่ดีและมั่นคง ปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของ
เศรษกิจพอเพียง เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งอารมณ์ และสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือ
สังคมต่อไปในอนาคต

พันธกิจและภารกิจ
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกาธิการและแนวการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กๆ บนพื้นฐานของความสุขและความอบอุ่นเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน บ้านและชุมชนเพื่อร่วมกันใน
การผลักดันและจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรของทางโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการเรียนการสอนเป็นตัวอย่าง
ทีด่ ีให้เด็กๆและชุมชน เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดเวลา และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
4.ครูผู้สอนปฐมวัย จัดทำแผนการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เน้นพัฒนาการผู้เรียนทั้ง
4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา
5.ครูผู้สอนปฐมวัย จัดเตรียมและสร้งบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
6.ครูผู้สอนปฐมวัย ให้การดูแลและใส่ใจต่อสุขภาพ โภชนาการและคุณภาพของอาหาร สารอาหารที่ดี มี
คุณค่าต่อร่างกายของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
7.ครูผู้สอนปฐมวัย จัดเตรียมสื่อ แหล่งข้อมูล และข้อมูลในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่เหมาะสมและ
หลากหลาย
8.ครูผู้สอนปฐมวัย จัดเตรียมเครื่องมือและวิธีการในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ โดยยึดหลักพื้นฐานพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน
9.ครูผู้สอนปฐมวัย มีความสนใจใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

เป้าหมาย
1.เด็กๆมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมีทักษะชีวิต มี
กระบวนการคิดที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม บนพื้นฐานของความสุข
2.มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน โรงเรียนและชุมชน
3.บุคลากรมีความสุขในการสอน และมีความสุขในเรียนรู้ตลอดเวลา

4.บุคลากรมีการเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
เด็ก
5.โรงเรียนมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กๆให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
1ใเด็กๆจะเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ในเรื่องที่เด็กๆสนใจ โดยมีครูเป็นผู้แนะนำและหา
แหล่งข้อมูลให้เด็กๆได้ศึกษาผ่านวิธีการสังเกต ลงมือปฏิบัติและทดลองอย่างมีความสุข
2.จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของเด็กๆที่ผ่านการเรียนรู้แบบโครงการในรูปแบบของนิทรรศการและการ
ขายของในชุมชน
3.การเรียนรู้แบบโครงการบุคลากรจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยแนะนำเด็กๆอย่างถูกต้อง
ชัดเจนเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก

เอกลักษณ์ของบ้านวาดฝัน
บ้านวาดฝันมุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างเป็นสุข พัฒนาการทุกด้านเท่าเทียมกัน และให้เด็กเกิดทักษะชีวิตที่
จำเป็นต่อวัยและการดำรงชีวิต
ดังนั้นเอกลักษณ์ของบ้านวาดฝัน จึงมีความเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ เด็กมาโรงเรียน มีความรู้สึกเหมือน
มาบ้านอีกหลัง เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น อยู่ร่วมกันด้วยกติกา และข้อตกลงในบ้าน เด็กและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความใกล้ชิด ผูกพัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวให้กันและกันได้ เด็ก
เกิดความอบอุ่นในการมาโรงเรียน และเกิดความสุขที่จะเรียนรู้ร่วมกัน

อัตลักษณ์ของบ้านวาดฝัน
บ้านวาดฝัน เป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ในบ้าน แบ่งเป็นห้องเรียน 3 ห้อง ทุกห้องมีการจัดชั้นเรียนแบบ “
คละอายุ ” กล่าวคือ มีเด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปี อยู่ในห้องเดียวกัน เรียนรู้ ทำกิจกรรม และเล่นด้วยกัน บนพื้นฐานของ
กติกา ข้อตกลงที่ร่วมกันสร้างระหว่างเด็กกับคุณครู

ห้องคละอายุ สร้างขึ้นเพื่อ เป็นการจำลองสังคมเล็กให้กับเด็ก ก่อนที่เด็กจะก้าวต่อไปสู่สังคมที่ขยายใหญ่ขึ้น
ในอนาคต เด็กจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่าง พี่ กับ น้อง การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน และ การดูแลซึ่ง
กันและกัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวไปสู่สังคมภายนอกรั้วบ้านและรั้วโรงเรียน เด็กจะมีภูมิต้านทาน ในการ
เข้าสังคม และเข้าใจ ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความสุขและพร้อมที่จะอยู่
ในสังคมทุกสังคมได้อย่างมั่นคง

แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีของบ้านวาดฝัน
1.การจัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กครบทุกด้าน อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2.การจัดโครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง
3.การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง บ้าน โรงเรียนและชุมชน
4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในทุกด้าน เพื่อให้ทันโลก และนำมาปรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนทีบ่ า้ นวาดฝันคาดหวัง
1.เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมตามวัย ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และมีมโน
ทัศน์ที่ดีต่อการเรียนรู้
2.เด็กมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และทักษะที่จำเป็นในกิจกวัตรประจำวัน
3.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทตามบริบทสังคมไทย ที่เหมาะสมตามวัย
4.เด็กมีความสุข และพร้อมที่จะส่งต่อความสุขให้กับทุกคนเกี่ยวข้อง
5.เด็กมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
6.เด็กมีความกระตือรือร้น และสนใจใคร่รู้อย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบการจัดชั้นเรียนของบ้านวาดฝัน
บ้านวาดฝัน ประกอบด้วย ห้องเรียน 3 ห้องเรียน ลักษณะห้องเรียน
1.ห้องเรียนทุกห้องจะมีเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 อยู่ร่วมกัน ไม่เกิน 20 คน ต่อห้อง
2.ห้องเรียนจะแบ่งเป็นมุมประสบการณ์ ทั้งหมด 5 มุม ได้แก่
-มุมภาษา สำหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
-มุมทักษะกลไก สำหรับฝึกทักษะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ การร้อย การปั้น การตัด
-มุมสร้าง สำหรับฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์
-มุมบทบามสมมติ สำหรับฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาจินตนาการ
-มุมศิลปะ สำหรับฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
3.ห้องเรียนจะใช้ทำกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน อันได้แก่
-กิจกรรมเรียนรู้
-กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์
-กิจกรรมรับประทานอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
-กิจกรรมนอนกลางวัน

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ จำนวน 12 มาตรฐานประกอบด้วย
พัฒนาการ

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ทีด่ ี

ด้านร่างกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1

มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2

ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยและมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั
ตัวบ่งชี้ที่ 1

เคลื่อนไหวร่างกายและใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็กได้อย่าง ประสานสัมพันธ์กัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2

มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า

มาตรฐานที่ 3 มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 1

มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ 2

รู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ บุคคลอื่นและแสดงออกทางอารมณ์

อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมีจติ ใจทีด่ งี าม

ด้านอารมณ์ จิตใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 1

มีวินัย ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2

มีความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวบ่งชี้ที่ 3

มีความกตัญญูกตเวที

ตัวบ่งชี้ที่ 4

มีเมตตากรุณา มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน

มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหวและรักการออกกำลังกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1

รักการออกกำลังกาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2

สนใจและร่วมทำกิจกรรมศิลปะ

ตัวบ่งชี้ที่ 3

สนใจและร่วมทำกิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหว

พัฒนาการ

ด้านสังคม

ด้านสติปญ
ั ญา

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 6 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 1
รับรู้คุณค่า รู้จักใช้และดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานที่ 8 อยูร่ ่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ิตนเป็น
สมาชิกทีด่ ขี องสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนใจและกระตือรือร้นในการทำงานจนสำเร็จและทำ กิจกรรม ร่วมกันกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีความรู้สึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 3
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดและการแก้ปญ
ั หาได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1
คิดจำแนกแจกแจงโดยการแยกแยะองค์ประกอบ หรือ
พิจารณาความสัมพันธ์ตามเหตุและผล
ตัวบ่งชี้ที่ 2
คิดแก้ปัญหาได้ขณะทำกิจกรรม กิจวัตรประจำวัน
ตัวบ่งชี้ที่ 3
คิดพิจารณาเหตุการณ์ สิ่งต่างๆ ในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษ
ตัวบ่งชี้ที่ 4
รู้จักพิจารณาคุณค่าแท้ คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 5
คิดอย่างรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำวัน
ตัวบ่งชี้ที่ 6
คิดพิจารณาต่อเหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางที่ดีงามและเกิดประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 7
มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และจำนวน
มาตรฐานที่ 11 มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ถ่ายทอดความคิดจินตนาการและสร้างสรรค์ผลงานที่มี รายละเอียด แปลกใหม่
และหลากหลาย
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติทดี่ ีตอ่ การเรียนรูแ้ ละมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สังเกตและสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ด้วยความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
นำความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวบ่งชีแ้ ละสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
สภาพที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดบนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือ
ความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์
และประเมินพัฒนาการเด็กได้ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึง
ประสงค์ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติมโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
ตัวบ่งชี้
1.น้ำหนักและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์

อายุ 3-4 ปี
-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ -น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย
ของกรมอนามัย

2.มีสุขภาพ
1.ยอมรับประทานอาหารที่มี
อนามัย สุขนิสัยที่ ประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดเมื่อมี
ดี
ผู้ชี้แนะ
2.ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3.นอนพักผ่อนเป็นเวลา
4.ออกกำลังกายเป็นเวลา

1.รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดได้
ด้วยตนเอง
2.ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง
3.นอนพักผ่อนเป็นเวลา
4.ออกกำลังกายเป็นเวลา

1.รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่ม
น้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง
2.ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง

3.รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น

1.เล่นและทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

1.เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น อย่างปลอดภัย

1.เล่นและทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

3.นอนพักผ่อนเป็นเวลา
4.ออกกำลังกายเป็นเวลา

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั
ตัวบ่งชี้

อายุ 3-4 ปี

1.เคลื่อนไหว
1.เดินตามแนวที่กำหนดได้
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
2.กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้
ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้
3.วิ่งแล้วหยุดได้
4.รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัว
ช่วย

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี
1.เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
2.กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดย
ไม่เสียการทรงตัว
3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
4.รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสอง
ข้าง

2.ใช้มือ-ตา
1.ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจาก 1.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
ประสานสัมพันธ์ กันได้โดยใช้มือเดียว
แนวเส้นตรงได้
กัน
2.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
2.เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
3.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
3.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5
เซนติเมตรได้

มาตรฐานที่ 3 มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข

อายุ 5-6 ปี
1.เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการ
ทรงตัว
3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
4.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้
1.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้
2.เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน
3.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25
เซนติเมตรได้

ตัวบ่งชี้

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 3-4 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.แสดงออกทาง 1.แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
อารมณ์ได้อย่าง เหมาะสมกับบางสถานการณ์
เหมาะสม

1.แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสมได้ตามสถานการณ์

1.แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม

2.มีความรู้สึกที่ดี 1.กล้าพูดกล้าแสดงออก
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
2.แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง

1.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบางสถานการณ์
2.แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

1.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์
2.แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
ตัวบ่งชี้
1.สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

อายุ 3-4 ปี

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี
3.สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี
3.สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

1.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
2.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี
3.สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

มาตรฐานที่ 5 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ ีงาม

ตัวบ่งชี้
1.ซื่อสัตย์สุจริต

อายุ 3-4 ปี
1.บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ ต้องการสิง่ ของของผู้อื่นด้วย
ชี้แนะ
ตนเอง

2.มีความเมตตา 1.แสดงความรักเพื่อนและมี
กรุณา มีน้ำใจ เมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
และช่วยเหลือ
แบ่งปัน
2.แบ่งปันผู้อื่นเมือ่ มีผู้ชี้แนะ

1.แสดงความรักเพื่อนและมี
เมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

1.แสดงความรักเพื่อนและมี
เมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

2.ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

2.ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง

3.มีความเห็นอก 1.แสดงสีหน้า หรือท่าทางรับรู้
เห็นใจผู้อื่น
ความรู้สึกผู้อื่น

1.แสดงสีหน้า หรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่น

1.แสดงสีหน้า หรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์

4.มีความ
รับผิดชอบ

1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จด้วยตนเอง

1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

มาตรฐานที่ 6 มีทกั ษะชีวิตและปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้

อายุ 3-4 ปี

1.ช่วยเหลือตนเอง 1.แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 2.รับประทานอาหารด้วยตนเอง
3.ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ
2.มีวินัยในตนเอง 1.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2.เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3.ประหยัดและ
พอเพียง

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.แต่งตัวด้วยตนเอง

1.แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว
2.รับประทานอาหารด้วยตนเอง 2.รับประทานอาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี
3.ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 3.ใช้และทำความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง
1.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง
2.เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง

1.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
1.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดกล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

1.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง
2.เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง
1.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้
1.ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อายุ 3-4 ปี
1.มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2.ทิ้งขยะได้ถูกที่

2.มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความเป็น
ไทย

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2.กล่าวคำขอบคุณ และขอโทษ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3.หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
2.ทิ้งขยะได้ถูกที่

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
ด้วยตนเอง
2.กล่าวคำขอบคุณ และขอโทษ
ด้วยตนเอง
3.ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ
2.กล่าวคำขอบคุณ และขอโทษ
ด้วยตนเอง
3.ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี

2.ทิ้งขยะได้ถูกที่

มาตรฐานที่ 8 อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกทีด่ ีของสัง คมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์

อายุ 3-4 ปี

อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.ยอมรับความ 1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก 1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
เหมือนและความ ที่แตกต่างไปจากตน
เด็กทีแ่ ตกต่างไปจากตน
แตกต่างระหว่าง
บุคคล

1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
เด็กที่แตกต่างไปจากตน

2.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 1.เล่นร่วมกับเพื่อน
กับผู้อื่น
2.ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคล
ที่คุ้นเคยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อน
เป็นกลุ่ม
2.ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง

1.เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย
2.ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

3.ปฏิบัติตนเบื้อง 1.ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ต้นในการเป็น ชี้แนะ
สมาชิกที่ดีของสัง
คม
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตาม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
3.ยอมรับการประนีประนอม
แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตาม
ได้ด้วยตนเอง
3.ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

1.มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตาม
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
3.ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรงด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้

อายุ 3-4 ปี

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.สนทนาโต้ตอบ 1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบ 1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา 1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
และเล่าเรื่องให้ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง
ผู้อื่นเข้าใจ
กับเรื่องที่ฟงั
2.อ่าน เขียนภาพ 1.อ่านภาพและพูดข้อความด้วย
และสัญลักษณ์ได้ ภาษาของตน
2.เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทาง

1.อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ
พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด
2.เขียนคล้ายตัวอักษร

1.อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำด้วย
การชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
2.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ
เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

อายุ 3-4 ปี

1.มีความสามารถ 1.บอกลักษณะของสิ่งต่างๆจาก

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี
1.บอกลักษณะและ

อายุ 5-6 ปี
1.บอกลักษณะ ส่วนประกอบ

ในการคิดรวบ
ยอด

การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
2.จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
3.จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อย 1 ลักษณะเป็น
เกณฑ์
4.เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลำดับ

การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส
2.จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
2 ลักษณะขึ้นไป
3.จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้2 ลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์
4.เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลำดับ

2.มีความสามารถ 1.ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
ในการคิดเชิง
หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ
เหตุผล
2.คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น

1.ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิตขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
2.คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล

1.อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิตขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทำด้วยตนเอง
2.คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล

3.มีความสามารถ 1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
ในการคิด
แก้ปัญหา
2.แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่ม 1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

2.จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
งานเพียงลักษณะเดียว
3.คัดแยกสิ่งต่างๆตามลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้งาน
4.เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 3 ลำดับ

2.ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดย 2.ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและ
ลองผิดลองถูก
เลือกวิธีแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 11 มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
1.ทำงานศิลปะ

อายุ 3-4 ปี
1.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร 1.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร

ตามจินตนาการ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
และความคิด
สร้างสรรค์

ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

2.แสดงท่าทาง/ 1.เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
เคลื่อนไหวตาม ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

1.เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายหรือแปลก
ใหม่

1.เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและแปลก
ใหม่

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้

อายุ 3-4 ปี

1.มีเจตคติที่ดีต่อ 1.สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วย
การเรียนรู้
ตนเอง

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
อายุ 4-5 ปี

อายุ 5-6 ปี

1.สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ

1.สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วยตนเอง

2.กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2.มีความสามารถ 1.ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย
ในการแสวงหา ต่างๆตามวิธีการเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ความรู้
2.ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร ”
“ อะไร ” ในการค้นหาคำตอบ

เห็น
2.กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม

เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
2.กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

1.ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย
ต่างๆตามวิธีการของตนเอง

1.ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย
ต่างๆโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง
2.ใช้ประโยคคำถามว่า
“เมื่อไหร่ ” “ อย่างไร ” ใน
การค้นหาคำตอบ

2.ใช้ประโยคคำถามว่า
“ที่ไหน ” “ ทำไม ” ในการ
ค้นหาคำตอบ

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน กำหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีการศึกษา

ระดับชั้น

อายุเด็ก (เริ่มจาก)

อนุบาล 1

อายุ 3 – 4 ปี (เริ่มนับจากเดือน พ.ค.)

อนุบาล 2

อายุ 4 – 5 ปี (เริ่มนับจากเดือน พ.ค.)

อนุบาล 3

อายุ 5 – 6 ปี (เริ่มนับจากเดือน พ.ค.)

เวลาเรียนสำหรับเด็กของโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียน

เวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มปลาย พ.ค. – ก.ย

ภาคเรียนที่ 2

เริ่มต้น พ.ย. – ก.พ.

ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 160 วัน และใช้เวลาในการเรียนรู้ 8 ชั่วโมงต่อวัน

ตารางกิจวัตรประจำวัน

สาระการเรียนรูร้ ายปี
สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย สาระที่ควรรู้ และประสบการณ์สำคัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันได้จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา และได้กำหนดแผนการจัดประสบการณ์ล่วงหน้า เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องและ
ครอบคลุม บรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ของมาตรฐานในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน ได้กำหนดสาระการเรียนรู้รายปี โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ใช้มาตรฐานการศึกษาทั้ง 12 มาตรฐาน มาสร้าง สาระที่ควรรู้ และประสบการณ์สำคัญ ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก ทั้ง 3 ระดับอายุ ดังต่อไปนี้

สาระการเรียนรูร้ ายปี
ระดับอนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.น้ำหนักและส่วนสูงตาม 1.น้ำหนักและส่วนสูงตาม

-การรักษาสุขภาพอนามัย -การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

เกณฑ์

เกณฑ์ของกรมอนามัย

ส่วนตน

2.มีสุขภาพอนามัย สุข

1.ยอมรับประทานอาหารที่มี

การรับประทานอาหารที่มี การรู้จักเลือกรับประทาน

นิสัยที่ดี

ประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด

ประโยชน์

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน

อาหารที่มีประโยชน์

เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2.ล้างมือก่อนรับประทาน

การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ การรู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ และถูกวิธี

และล้างมืออย่างสม่ำเสมอก่อน

ห้องส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

และหลังทำกิจกรรม

3.นอนพักผ่อนเป็นเวลา

การนอนพักผ่อนให้

การรู้จักนอนพักผ่อนตามเวลา

เพียงพอเหมาะสมกับวัย

และเพียงพอกับความต้องการ
ตามวัย

4.ออกกำลังกายเป็นเวลา

การออกกำลังกายให้

การรู้จักเลือกวิธีการออกกำลัง

เหมาะสมกับวัย

กายให้เหมาะสมกับวัย

3.รักษาความปลอดภัย

1.เล่นและทำกิจกรรมอย่าง

-ความปลอดภัยในการเล่น -การรู้จักระมัดระวังตนเองใน

ของตนเองและผู้อื่น

ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

และทำกิจกรรม

การเล่นและทำกิจกรรม

พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง 1.เดินตามแนวที่กำหนดได้

-การเดินตามเส้นหรือแนว -การเคลื่อนที่ตามเส้นหรือแนว

คล่องแคล่ว ประสาน

ที่กำหนด

สัมพันธ์และทรงตัวได้

ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ที่กำหนด โดยไม่ออกนอกเส้น

2.กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ -การกระโดดสองขาเหนือ -การเคลื่อนไหวด้วยการ
ได้

พื้น

และประสานสัมพันธ์กัน

กระโดดสองขาเหนือพื้นอยู่กับ
ที่

3.วิ่งแล้วหยุดได้

-การวิ่งและหยุด

-การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ โดย
การวิ่ง และหยุดได้ทันที

4.รับลูกบอลโดยใช้มือและ

-การรับลูกบอลด้วยสองมือ -การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสาน

ลำตัวช่วย

สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ หรือรับลูกบอล

2.ใช้มือ-ตาประสาน

1.ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด

สัมพันธ์กัน

จากกันได้โดยใช้มือเดียว
2.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

-การใช้กรรไกร

-การรู้จักวิธีการหยิบ จับ
กรรไกร และตัดกระดาษได้

-การเขียนรูปวงกลม

-การเขียนภาพ รูปวงกลม ตาม
แบบได้

3.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด

-การร้อย

-การหยิบจับ และร้อยวัสดุทีมี

เส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร

ได้

ขึ้นไปได้

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

1.แสดงออกทางอารมณ์

1.แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้

-การแสดงอารมณ์

ได้อย่างเหมาะสม

เหมาะสมกับบางสถานการณ์ ความรู้สึก

ประสบการณ์สำคัญ
-การแสดงสีหน้า ท่าทาง
คำพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง

ความสุข
2.มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1.กล้าพูดกล้าแสดงออก

-การพูดโต้ตอบกับผู้อื่น

และผู้อื่น

-การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น

2.แสดงความพอใจในผลงาน -การมีอัตลักษณ์เฉพาะ

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม

ของตน

ความสามารถของตนเอง

ตนและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

1.สนใจ มีความสุขและ

1.สนใจ มีความสุขและ

แสดงออกผ่านงานศิลปะ

แสดงออกผ่านงานศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว

-การมีสุนทรียภาพ ศิลปะ

-การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ

2.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพทาง

-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง

แสดงออกผ่านเสียงเพลง

ดนตรี

และดนตรี

3.สนใจ มีความสุขและแสดง

-การเคลื่อนไหวตาม

-การฟังเพลง การร้องเพลง

ท่าทาง หรือเคลื่อนไหว

จังหวะและดนตรี

และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

ดนตรี

ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

เสียงดนตรี

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

1.ซื่อสัตย์สุจริต

1.บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็น

-ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง -การฟังนิทานเกี่ยวกับ

มีคุณธรรม จริยธรรม

ของตนเองและสิ่งใดเป็นของ

และผู้อื่น

คุณธรรม จริยธรรม

และมีจิตใจที่ดีงาม

ผู้อื่น
-การแสดงออกทาง

-การร่วมสนทนา และ

อารมณ์และความรู้สึกต่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง

คน และสัตว์ อย่าง

จริยธรรม

เหมาะสม

-การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที่ 5

2.มีความเมตตากรุณา มี

1.แสดงความรักเพื่อนและมี

น้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน เมตตาต่อสัตว์

ประสบการณ์สำคัญ

-การเลี้ยงสัตว์
2.แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ -การมีคุณธรรม จริยธรรม -การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
-การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถือ
3.มีความเห็นอกเห็นใจ

1.แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ -การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

-การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่น

ผู้อื่น

ความรู้สึกผู้อื่น

มีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่น
เศร้าหรือเสียใจ และการ
ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ

4.มีความรับผิดชอบ

1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน -การมีอัตลักษณ์เฉพาะ

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม

สำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

ความสามารถของตนเอง

คนและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6

ตัวบ่งชี้
1.ช่วยเหลือตนเองในการ

สภาพที่พึงประสงค์
1.แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ

2.รับประทานอาหารด้วย

ตนตามหลักปรัชญาของ

ตนเอง

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

-การปฏิบัติกิจวัตร

-การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร

ประจำวัน

ประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียง
3.ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง
2.มีวินัยในตนเอง

1.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ -การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มี -การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
มีผู้ชี้แนะ

3.ประหยัดและพอเพียง

ส่วนร่วมและบทบาท

ของห้องเรียน

สมาชิกของสังคม

-การให้ความร่วมมือในการ

2.เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

-การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

1.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-การปฏิบัติตนตามแนวทาง

ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้

และรักษาสาธารณสมบัติ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ชี้แนะ

พอเพียง
-การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ด้านสังคม

มาตรฐานที่ 7

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ 1.มีส่วนร่วมดูแลรักษา

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล

สิ่งแวดล้อม

และรักษาสาธารณสมบัติ

รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

รักธรรมชาติ

สภาพที่พึงประสงค์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

และภายนอกห้องเรียน

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

-การเพาะปลูกและการดูแล

และความเป็นไทย

2.ทิ้งขยะได้ถูกที่

ต้นไม้
-การสนทนาข่าวและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวัน
-การทำงานศิลปะที่นำวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมา
ใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่

2.มีมารยาทตาม

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย -การปฏิบัติตนตาม

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยและรัก

ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี

ความเป็นไทย

2.กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ ความเป็นไทย

ไทย

ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

-การเล่นบทบาทสมมติการ

3.หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติ

ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย

ไทยและเพลงสรรเสริญพระ

-การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

บารมี

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ยอมรับความเหมือนและ 1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ

1.รู้จักที่มาและหน้าที่ของ

การเล่นหรือทำกิจกรรม

ความแตกต่างระหว่าง

ตน

ร่วมกับกลุ่มเพื่อน

เด็กที่แตกต่างไปจากตน

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี บุคคล

2.เคารพสิทธิของตนเอง

ความสุขและปฏิบัติตน

และผู้อื่น

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 2.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 1.เล่นร่วมกับเพื่อน

1.การเล่นหรือทำกิจกรรม -การเล่นและทำงานร่วมกับ

ในระบอบประชาธิปไตย

2.ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และ

ร่วมกับเพื่อน

อันมีพระมหากษัตริย์

บุคคลที่คุ้นเคยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 2.การมีมารยาทที่ดี

ทรงเป็นประมุข

-การอยู่ร่วมกันในสังคม

ผู้อื่น

3.ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน

1.ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้

-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

การเป็นสมาชิกที่ดีของ

ชี้แนะ

ของสังคม

สังคม

2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้

-การให้ความร่วมมือในการ

ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

3.ยอมรับการประนีประนอม

-การร่วมสนทนาและ

แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.สนทนาโต้ตอบและเล่า

1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด

-ทักษะการฟัง การสรุป

-การฟังเพลง นิทาน คำคล้อง

เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ใจความ การตั้งคำถาม

จอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราว

และการตอบคำถาม

ต่างๆ

-การบอกเล่าเรื่องราว

-การฟังเสียงในสิ่งแวดล้อม

ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

2.เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

-การฟังและปฏิบัติตาม
คำแนะนำ
-การพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกและความต้องการ
-การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
2.อ่าน เขียน ภาพและ

1.อ่านภาพและพูดข้อความ

-อ่านภาพในหนังสือ

-อ่านหนังสือภาพ นิทาน

สัญลักษณ์ได้

ด้วยภาษาของตน

นิทาน

หลากหลายประเภท/รูปแบบ

2.เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทาง

-รู้จักคำศัพท์ พยัญชนะ

-การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง

ตัวเลข เป็นภาพสัญลักษณ์ การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย
-การขีดเส้นลีลามือ 13

มีผู้ชี้แนะ

เส้น

-การสังเกตตัวอักษรในชื่อของ
ตนหรือคำคุ้นเคย
-การเขียนคำที่มีความหมาย
กับตัวเด็กหรือคำคุ้นเคย

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ทักษะทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สำคัญ

1.มีความสามารถในการ

1.บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ

-การสังเกตลักษณะ

คิดรวบยอด

จากการสังเกตโดยใช้ประสาท (Numeracy skill)

ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีความสามารถในการ

สัมผัส

-จำนวนและการ

และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

คิดที่เป็นพื้นฐานในการ

2.จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง

ดำเนินการ

โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง

เรียนรู้

ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ

-แบบรูปและความสัมพันธ์ เหมาะสม

หน้าที่การใช้งานเพียง

-การวัดและเรขาคณิต

-การจับคู่ การเปรียบเทียบและ

ลักษณะเดียว

-ตำแหน่งและทิศทาง

การเรียงลำดับสิ่งต่างๆตาม

3.คัดแยกสิ่งต่างๆตาม

-รูปเรขาคณิต 3และ 2 มิติ ลักษณะ ความยาว ความสูง

ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน -เงิน

น้ำหนัก ปริมาตร

4.เรียงลำดับสิ่งของหรือ

-การคัดแยก การจัดกลุ่มและ

เหตุการณ์อย่างน้อย 3 ลำดับ

-สถิติและความน่าจะเป็น

การจำแนกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ
-การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
-การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
-การนับและการแสดงจำนวน
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน

2.มีความสามารถในการ

1.ระบุผลที่เกิดขึ้นใน

คิดเชิงเหตุผล

เหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อ ทางวิทยาศาสตร์และ

ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีผู้ชี้แนะ

และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

3.มีความสามารถในการ

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การสังเกตลักษณะ
เทคโนโลยี

2.คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่ -สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ

โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง

อาจจะเกิดขึ้น

จำแนก จัดกลุ่ม

เหมาะสม

1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ

เรียงลำดับ

-การสังเกตสิ่งต่างๆและ

คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 2.แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก -ตั้งคำถามและระบุปัญหา สถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
อย่างง่าย

-การบอกและแสดงตำแหน่ง

-วางแผนการสืบเสาะหา

ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง

ความรู้

ต่างๆด้วยการกระทำ ภาพวาด

-การแก้ปัญหา

ภาพถ่าย และรูปภาพ

-รวบรวมข้อมูล

-การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ

-คาดคะเน ลงความ

และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์

คิดเห็น ให้เหตุผล

หรือการกระทำ

-สื่อสารกระบวนการและ

-การคาดเดาหรือการ

สิ่งที่ค้นพบ

คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล
-การมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล
-การตัดสินใจและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแก้ปัญหา

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ทำงานศิลปะตาม

1.สร้างผลงานศิลปะเพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

-การรับรู้และแสดงความคิด

จินตนาการและความคิด

สื่อสารความคิด ความรู้สึก

ตนเอง

ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของ

สร้างสรรค์

ของตนเอง

เล่นและชิ้นงาน

ความคิดสร้างสรรค์

-การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย
2.แสดงท่าทางเคลื่อนไหว 1.เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ

การเคลื่อนไหวตาม

การแสดงความคิดสร้างสรรค์

ตามจินตนาการอย่าง

สื่อสารความคิด ความรู้สึก

จินตนาการความคิด

ผ่านภาษา ท่าทาง การ

สร้างสรรค์

ของตนเอง

สร้างสรรค์

เคลื่อนไหวและศิลปะ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

1.มีเจตคติที่ดีต่อการ

1.สนใจฟังหรืออ่านหนังสือ

ทักษะภาษา การฟังและ

เรียนรู้

ด้วยตนเอง

การอ่านนิทาน

ประสบการณ์สำคัญ
-การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ

มีเจตคติที่ดีต่อการ

2.กระตือรือร้นในการเข้าร่วม ให้ความร่วมมือในการทำ การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง

เรียนรู้ และมี

กิจกรรม

กิจกรรมด้วยตนเอง

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการรวบรวม

ความสามารถในการ

2.มีความสามารถในการ

1.ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย

แสวงหาความรู้ได้

แสวงหาความรู้

ต่างๆตามวิธีการเมื่อมีผู้ชี้แนะ ทางวิทยาศาสตร์

เหมาะสมกับวัย

-การสังเกต

เรียนรู้รอบตัว
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจาก
การสืบเสาะหาความรู้ใน

2.ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” -การตั้งคำถาม

รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่าง

“ อะไร “ ในการค้นหา

ง่าย

คำตอบ

-การสืบเสาะหาคำตอบ

ระดับอนุบาล 2 อายุ 4-5 ปี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

1.น้ำหนักและส่วนสูงตาม 1.น้ำหนักและส่วนสูงตาม

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

-การรักษาสุขภาพอนามัย -การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

ร่างกายเจริญเติบโตตาม เกณฑ์

เกณฑ์ของกรมอนามัย

ส่วนตน

วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2.มีสุขภาพอนามัย สุข

1.ยอมรับประทานอาหารที่มี

-การปฏิบัติตนตามกิจวัตร -การรู้จักเลือกรับประทาน

นิสัยที่ดี

ประโยชน์และดื่มน้ำสะอาดได้ ประจำวันได้เหมาะสมกับ
ด้วยตนเอง

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน
อาหารที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง

วัย ด้วยตนเอง

2.ล้างมือก่อนรับประทาน

-การรู้จักวิธีการล้างมือที่

อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ

ถูกต้อง และล้างมืออย่าง

ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง

สม่ำเสมอก่อนและหลังทำ
กิจกรรม

3.นอนพักผ่อนเป็นเวลา

-การรู้จักนอนพักผ่อนตาม
เวลาและเพียงพอกับความ
ต้องการตามวัย

4.ออกกำลังกายเป็นเวลา

การออกกำลังกายให้

-การรู้จักเลือกวิธีการออก

เหมาะสมกับวัย

กำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
และช่วยเวลา

3.รักษาความปลอดภัย

1.เล่นและทำกิจกรรมอย่าง

-การเล่นและการทำ

ของตนเองและผู้อื่น

ปลอดภัยด้วยตนเอง

กิจกรรมตามลำพังและกับ การเล่นและทำกิจกรรมทั้งตาม
ผู้อื่น

-การรู้จักระมัดระวังตนเองใน
ลำพังและกับผู้อื่น

พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2

1.เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง 1.เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น

กล้ามเนื้อใหญ่และ

คล่องแคล่ว ประสาน

กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง

สัมพันธ์และทรงตัวได้

สาระการเรียนรู้
-การเดินและทรงตัว

เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

ประสบการณ์สำคัญ
-การเคลื่อนที่และทรงตัวบน
เส้นหรือแนวที่กำหนด โดยไม่
ออกนอกเส้นและไม่กางแขน

ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

2.กระโดดขาเดียวอยูก่ ับที่ได้

และประสานสัมพันธ์กัน

โดยไม่เสียการทรงตัว
3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

-การกระโดดขาเดียว

-การเคลื่อนไหวด้วยการ
กระโดดขาเดียว โดยไม่ล้ม

-การวิ่งและหยุดเมื่อเจอสิ่ง -การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ โดย
กีดขวางและสามารถหลบ

การวิ่ง หยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง

ได้

และหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งไป
ต่อได้

4.รับลูกบอลโดยใช้มือทั้ง 2

-การรับลูกบอล

ข้าง

-การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ หรือรับลูกบอล

2.ใช้มือ-ตาประสาน

1.ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด

สัมพันธ์กัน

ตามแนวเส้นตรงได้
2.เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบ

-การใช้กรรไกร

กรรไกร และตัดกระดาษได้
-การเขียนรูปสี่เหลี่ยม

ได้อย่างมีมุมชัดเจน
3.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด

-การรู้จักวิธีการหยิบ จับ
-การเขียนภาพ รูปวงกลม ตาม
แบบได้

-การร้อย

-การหยิบจับ และร้อยวัสดุทีมี

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร

เซนติเมตรได้

ขึ้นไปได้

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.แสดงออกทางอารมณ์

1.แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้

-การแสดงอารมณ์

-การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่น

ได้อย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์

ความรู้สึก

มีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่น

ความสุข

เศร้าหรือเสียใจและการ
ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ
2.มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 1.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง -การพูดโต้ตอบกับผู้อื่น

-การพูดสะท้อนความรู้สึกของ

และผู้อื่น

เหมาะสมบางสถานการณ์

ตนเองและผู้อื่น

2.แสดงความพอใจในผลงาน -การมีอัตลักษณ์เฉพาะ

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม

และความสามารถของตนเอง ตนและเชื่อว่าตนเองมี

ความสามารถของตนเอง

ความสามารถ
มาตรฐานที่ 4

1.สนใจ มีความสุขและ

ชื่นชมและแสดงออกทาง แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

1.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพ ศิลปะ

-การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ

-การมีสุนทรียภาพทาง

-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง

ดนตรี

และดนตรี

3.สนใจ มีความสุขและแสดง

-การเคลื่อนไหวตาม

-การฟังเพลง การร้องเพลง

ท่าทาง หรือเคลื่อนไหว

จังหวะและดนตรี

และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

แสดงออกผ่านงานศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว 2.สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี

ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

เสียงดนตรี

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที่ 5

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ซื่อสัตย์สุจริต

1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ

-มารยาทในสังคม

-การฟังนิทานเกี่ยวกับ

มีคุณธรรม จริยธรรม

ต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมี

และมีจิตใจที่ดีงาม

ผู้ชี้แนะ
2.มีความเมตตากรุณา มี

1.แสดงความรักเพื่อนและมี

คุณธรรม จริยธรรม
-คุณธรรม จริยธรรม

น้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน เมตตาต่อสัตว์

-การร่วมสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม

2.ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น

-การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ได้เมื่อมีผู้ชแี้ นะ

-การเลี้ยงสัตว์
-การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
-การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถือ

3.มีความเห็นอกเห็นใจ

1.แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ -การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

-การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่น

ผู้อื่น

ความรู้สึกผู้อื่น

มีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่น
เศร้าหรือเสียใจ และการ
ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ

4.มีความรับผิดชอบ

1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน -วินัยและความรับผิดชอบ

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม

สำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ความสามารถของตนเอง

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6

ตัวบ่งชี้
1.ช่วยเหลือตนเองในการ

สภาพที่พึงประสงค์
1.แต่งตัวด้วยตนเอง

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

-การปฏิบัติกิจวัตร

-การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

ประจำวัน

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ

2.รับประทานอาหารด้วย

-การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร

ตนตามหลักปรัชญาของ

ตนเอง

ประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียง

-การใช้วัสดุและสิ่งของ
3.ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย

เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า

ตนเอง
2.มีวินัยในตนเอง

3.ประหยัดและพอเพียง

1.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย -การมีวินักและความ

-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

ตนเอง

รับผิดชอบต่อตนเองและ

ของห้องเรียน

สังคม

-การให้ความร่วมมือในการ

2.เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ได้ด้วยตนเอง

-การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

1.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-การปฏิบัติตนตามแนวทาง

ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้

และรักษาสาธารณสมบัติ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ชี้แนะ

พอเพียง
-การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน
-การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ 1.มีส่วนร่วมดูแลรักษา

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล

สิ่งแวดล้อม

และรักษาสาธารณสมบัติ

รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

รักธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

และภายนอกห้องเรียน

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

-การเพาะปลูกและการดูแล

และความเป็นไทย

2.ทิ้งขยะได้ถูกที่

ต้นไม้
-การสนทนาข่าวและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวัน
-การทำงานศิลปะที่นำวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมา
ใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่

2.มีมารยาทตาม

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย -การปฏิบัติตนตาม

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยและรัก

ได้ด้วยตนเอง

ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี

ความเป็นไทย

2.กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ ความเป็นไทย

ไทย

ด้วยตนเอง

-การเล่นบทบาทสมมติการ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

3.ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ

ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย

ไทยและเพลงสรรเสริญพระ

-การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

บารมี

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ยอมรับความเหมือนและ 1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ

-การมีปฏิสัมพันธ์และการ -การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย

ความแตกต่างระหว่าง

อยู่ร่วมกับบุคคลและ

และกลุ่มใหญ่

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก

-การเล่นมุมประสบการณ์

เด็กที่แตกต่างไปจากตน

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี บุคคล
ความสุขและปฏิบัติตน

ต่างๆ

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

-การเล่นหรือทำกิจกรรม

ในระบอบประชาธิปไตย

ร่วมกับกลุ่มเพื่อน

อันมีพระมหากษัตริย์

2.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 1.เล่นหรือทำงานร่วมกับ

ทรงเป็นประมุข

-การเล่นและทำงานร่วมกับ

เพื่อนเป็นกลุ่ม

ผู้อื่น

2.ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และ

-การทำศิลปะแบบร่วมมือ

บุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี
ไทย

3.ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน

1.มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ

-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

การเป็นสมาชิกที่ดีของ

ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้

ของสังคม

สังคม

ชี้แนะ

-การร่วมสนทนาและ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9

ตัวบ่งชี้

2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตามได้ด้วยตนเอง

-การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี

3.ประนีประนอมแก้ไขปัญหา

แก้ปัญหา

โดยปราศจากการใช้ความ

-การมีส่วนร่วมในการ

รุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แก้ปัญหาความขัดแย้ง

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.สนทนาโต้ตอบและเล่า

1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ

-การใช้ภาษาในการ

-การฟังเพลง นิทาน คำคล้อง

เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ

สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์

จอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราว

เรื่องที่ฟัง

กับบุคคลรอบตัวเด็ก

ต่างๆ

ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

-การฟังและปฏิบัติตาม
2.เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง

คำแนะนำ

ต่อเนื่อง

-การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
-การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ

2.อ่าน เขียน ภาพและ

1.อ่านภาพสัญลักษณ์ คำ

-อ่านหนังสือภาพ นิทาน

สัญลักษณ์ได้

พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง

หลากหลายประเภท/รูปแบบ

ข้อความตามบรรทัด

-การอ่านและชี้ข้อความ โดย

2.เขียนคล้ายตัวอักษร

กวาดสายตาตามบรรทัดจาก
ซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง
-การเขียนคำที่มีความหมาย
กับตัวเด็กหรือคำคุ้นเคย
-การเขียนร่วมกันตามโอกาส
และการเขียนอิสระ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ทักษะทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สำคัญ

1.มีความสามารถในการ

1.บอกลักษณะและ

-การสังเกตลักษณะ

คิดรวบยอด

ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจาก (Numeracy skill)

ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีความสามารถในการ

การสังเกตโดยใช้ประสาท

-จำนวนและการ

และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

คิดที่เป็นพื้นฐานในการ

สัมผัส

ดำเนินการ

โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง

เรียนรู้

2.จับคู่และเปรียบเทียบความ

-แบบรูปและความสัมพันธ์ เหมาะสม

แตกต่างหรือความเหมือนของ -การวัดและเรขาคณิต

-การจับคู่ การเปรียบเทียบและ

สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่

-ตำแหน่งและทิศทาง

การเรียงลำดับสิ่งต่างๆตาม

สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว

-รูปเรขาคณิต 3และ 2 มิติ ลักษณะ ความยาว ความสูง

3.จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ -เงิน

น้ำหนัก ปริมาตร

โดยใช้อย่างน้อย 1 ลักษณะ

-สถิติและความน่าจะเป็น

-การคัดแยก การจัดกลุ่มและ

เป็นเกณฑ์

การจำแนกสิ่งต่างๆตาม

4.เรียงลำดับสิ่งของหรือ

ลักษณะ

เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลำดับ

-การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
-การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
-การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ
-การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

2.มีความสามารถในการ

1.ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้น

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ

คิดเชิงเหตุผล

ในเหตุการณ์หรือการกระทำ

ทางวิทยาศาสตร์และ

และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์

เมื่อมีผู้ชี้แนะ

เทคโนโลยี

หรือการกระทำ

2.คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่ -สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ

-คาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่ง

อาจจะเกิดขึ้นหรือมีส่วนร่วม

ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

จำแนก จัดกลุ่ม

ในการลงความเห็นจากข้อมูล เรียงลำดับ
3.มีความสามารถในการ

1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ

คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ เริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น

-การมีส่วนร่วมในการลง

-ตั้งคำถามและระบุปัญหา ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
อย่างง่าย

เหตุผล

2.ระบุปัญหาและแก้ปัญหา

-วางแผนการสืบเสาะหา

-การตัดสินใจและมีส่วนร่วม

โดยลองผิดลองถูก

ความรู้

ในกระบวนการแก้ปัญหา

-การแก้ปัญหา
-รวบรวมข้อมูล
-คาดคะเน ลงความ
คิดเห็น ให้เหตุผล
-สื่อสารกระบวนการและ
สิ่งที่ค้นพบ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ทำงานศิลปะตาม

1.สร้างผลงานศิลปะเพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

-การรับรู้และแสดงความคิด

จินตนาการและความคิด

สื่อสารความคิด ความรู้สึก

ตนเอง

ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของ

สร้างสรรค์

ของตนเอง โดยมีการดัดแปลง

เล่นและชิ้นงาน

และแปลกใหม่จากเดิมหรือมี

-การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้

รายละเอียดเพิ่มขึ้น

รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย

2.แสดงท่าทางเคลื่อนไหว 1.เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อ

การเคลื่อนไหวตาม

การแสดงความคิดสร้างสรรค์

ตามจินตนาการอย่าง

สื่อสารความคิด ความรู้สึก

จินตนาการความคิด

ผ่านภาษา ท่าทาง การ

สร้างสรรค์

ของตนเองอย่างหลากหลาย

สร้างสรรค์

เคลื่อนไหวและศิลปะ

หรือแปลกใหม่

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

1.มีเจตคติที่ดีต่อการ

1.สนใจซักถามเกี่ยวกับ

ทักษะภาษา การฟังและ

เรียนรู้

สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ การอ่านนิทาน

ประสบการณ์สำคัญ
-การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ

มีเจตคติที่ดีต่อการ

เห็น

เรียนรู้ และมี

2.กระตือรือร้นในการเข้าร่วม ให้ความร่วมมือในการทำ -การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง

ความสามารถในการ

กิจกรรม

กิจกรรมด้วยตนเอง

เรียนรู้รอบตัว

แสวงหาความรู้ได้

2.มีความสามารถในการ

1.ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การสืบเสาะหาความรู้เพื่อ

เหมาะสมกับวัย

แสวงหาความรู้

ต่างๆตามวิธีการของตน

ทางวิทยาศาสตร์

ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย

-การสังเกต

ต่างๆ

-การตั้งคำถาม

-การมีส่วนร่วมในการรวบรวม

2.ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่

ไหน” “ ทำไม “ ในการค้นหา -การสืบเสาะหาคำตอบ

ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจาก

คำตอบ

การสืบเสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่าง
ง่าย

ระดับอนุบาล 3 อายุ 5-6 ปี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

1.น้ำหนักและส่วนสูงตาม 1.น้ำหนักและส่วนสูงตาม

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

-การรักษาสุขภาพอนามัย -การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

ร่างกายเจริญเติบโตตาม เกณฑ์

เกณฑ์ของกรมอนามัย

ส่วนตน

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน

วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2.มีสุขภาพอนามัย สุข

1.รับประทานอาหารที่มี

-การปฏิบัติตนตามกิจวัตร -การเลือกรับประทานอาหารที่

นิสัยที่ดี

ประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่ม

ประจำวันได้เหมาะสมกับ

น้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง

วัย ด้วยตนเอง

มีประโยชน์ด้วยตนเอง

2.ล้างมือก่อนรับประทาน

-การรู้จักวิธีการล้างมือที่

อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ

ถูกต้อง และล้างมืออย่าง

ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง

สม่ำเสมอก่อน

3.นอนพักผ่อนเป็นเวลา

-การนอนพักผ่อนเพียงพอกับ
ความต้องการตามวัย

4.ออกกำลังกายเป็นเวลา

การออกกำลังกายให้

-การออกกำลังกายในช่วงเวลา

เหมาะสมกับวัย

ที่เหมาะสม
-การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน

3.รักษาความปลอดภัย

1.เล่นและทำกิจกรรมและ

-การเล่นและการทำ

ของตนเองและผู้อื่น

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

กิจกรรมตามลำพังและกับ กิจวัตรประจำวัน
ผู้อื่น

-การฟังนิทาน เรื่องราว
เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย
-การเล่นบาทบามสมมติ

พัฒนาการ
ด้านร่างกาย

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์
1.เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น

สาระการเรียนรู้
-การเดินและทรงตัว

ประสบการณ์สำคัญ

มาตรฐานที่ 2

1.เคลื่อนไหวร่างกาย

-การเคลื่อนที่ถอยหลังและทรง

กล้ามเนื้อใหญ่และ

อย่างคล่องแคล่ว ประสาน เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

ตัวบนเส้นหรือแนวที่กำหนด

กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง

สัมพันธ์และทรงตัวได้

โดยไม่ออกนอกเส้น

ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า

และประสานสัมพันธ์กัน

ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการ

กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า

ทรงตัว

โดยไม่ล้ม

3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

-การกระโดดขาเดียว

-การวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง

อย่างคล่องแคล่ว

-การเคลื่อนไหวด้วยการ

-การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ โดย
การวิ่ง และหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
อย่างคล่องแคล่ว

4.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก

-การรับลูกบอล

พื้นได้

-การเคลื่อนไหวที่ใช้ประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการจับ หรือรับลูกบอล
หลากหลายรูปแบบ

2.ใช้มือ-ตาประสาน

1.ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด

สัมพันธ์กัน

ตามแนวเส้นโค้งได้

-การใช้กรรไกร

-การรู้จักวิธีการหยิบ จับ
กรรไกร และตัดกระดาษได้
หลากหลายเส้น

2.เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ -การเขียนรูปสามเหลี่ยม

-การเขียนภาพ รูปสามเหลี่ยม

ได้อย่างมีมุมชัดเจน

ตามแบบได้

3.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ซม ได้

-การร้อย

-การหยิบจับ และร้อยวัสดุทีมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ซม ได้

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

1.แสดงออกทางอารมณ์

1.แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้

ได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง ผู้อื่นรอบตัวเด็ก

ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า

เหมาะสม

หรือเสียใจและการช่วยเหลือ

ความสุข

-การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประสบการณ์สำคัญ
-การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี

ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
2.มีความรู้สึกที่ดีต่อ

1.กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง

-การพูดสะท้อนความรู้สึกของ

ตนเองและผู้อื่น

เหมาะสมตามสถานการณ์

ตนเองและผู้อื่น

2.แสดงความพอใจในผลงาน

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม

และความสามารถของตนเอง

ความสามารถของตนเอง

และผู้อื่น
มาตรฐานที่ 4

1.สนใจ มีความสุขและ

ชื่นชมและแสดงออกทาง แสดงออกผ่านงานศิลปะ
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

1.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพ ศิลปะ

แสดงออกผ่านงานศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว 2.สนใจ มีความสุขและ

-การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ
-การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

-การมีสุนทรียภาพทาง

แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี ดนตรี

-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
และดนตรี
-การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ

3.สนใจ มีความสุขและแสดง

-การเคลื่อนไหวตาม

-การฟังเพลง การร้องเพลง และ

ท่าทาง หรือเคลื่อนไหว

จังหวะและดนตรี

การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

เสียงดนตรี

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด้านอารมณ์ จิตใจ มาตรฐานที่ 5

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ซื่อสัตย์สุจริต

1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ

-มารยาทในสังคม

-การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม

ต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วย

และมีจิตใจที่ดีงาม

ตนเอง
2.มีความเมตตากรุณา มี

1.แสดงความรักเพื่อนและมี

น้ำใจและช่วยเหลือ

เมตตาต่อสัตว์

จริยธรรม
-คุณธรรม จริยธรรม

-การร่วมสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง

แบ่งปัน

จริยธรรม
2.ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น

-การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ด้วยตนเอง

-การเลี้ยงสัตว์
-การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
-การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ

3.มีความเห็นอกเห็นใจ

1.แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้

-การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

-การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมี

ผู้อื่น

ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้อง

ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า

กับสถานการณ์

หรือเสียใจ และการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ

4.มีความรับผิดชอบ

1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จด้วยตนเอง

-วินัยและความรับผิดชอบ

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ช่วยเหลือตนเองในการ

1.แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง

-การปฏิบัติกิจวัตร

-การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

คล่องแคล่ว

ประจำวัน

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ

2.รับประทานอาหารด้วย

-การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร

ตนตามหลักปรัชญาของ

ตนเองอย่างถูกวิธี

ประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียง

3.ใช้และทำความสะอาดหลังใช้

-การประกอบอาหารไทย

ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง

-การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า

2.มีวินัยในตนเอง

3.ประหยัดและพอเพียง

1.เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง -การมีวินัยและความ

-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

เรียบร้อยด้วยตนเอง

รับผิดชอบต่อตนเองและ

ของห้องเรียน

สังคม

-การให้ความร่วมมือในการ

2.เข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ได้ด้วยตนเอง

-การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

1.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประหยัดและพอเพียงด้วย

และรักษาสาธารณสมบัติ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ตนเอง

-การปฏิบัติตนตามแนวทาง
พอเพียง
-การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
-การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ 1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล

สิง่ แวดล้อม

และรักษาสาธารณสมบัติ รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

รักธรรมชาติ

ภายนอกห้องเรียน

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

2.ทิ้งขยะได้ถูกที่

-การเพาะปลูกและการดูแล

และความเป็นไทย

ต้นไม้
-การสนทนาข่าวและเหตุการณ์
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
-การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้
ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้
ใหม่
2.มีมารยาทตาม

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

-การปฏิบัติตนตาม

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยและรัก

ได้ตามกาลเทศะ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี

ความเป็นไทย

2.กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ

ความเป็นไทย

ไทย

ด้วยตนเอง

-การเล่นบทบาทสมมติการ

3.ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ

ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย

ไทยและเพลงสรรเสริญพระ

-การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

บารมี

-การละเล่นพื้นบ้านของไทย

พัฒนาการ
ด้านสังคม

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 8

สภาพที่พึงประสงค์

1.ยอมรับความเหมือนและ 1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
ความแตกต่างระหว่าง
เด็กทีแ่ ตกต่างไปจากตน
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี บุคคล
ความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
2.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 1.เล่นหรือทำงานร่วมมือกับ
ทรงเป็นประมุข
เพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
2.ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์

3.ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

-การมีปฏิสัมพันธ์และการ -การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย
อยู่ร่วมกับบุคคลและ
และกลุ่มใหญ่
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
-การเล่นมุมประสบการณ์ต่างๆ
-การเล่นหรือทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
-การเล่นนอกห้องเรียน
-การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น
-การทำศิลปะแบบร่วมมือ
-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณี
ไทย
1.มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
-การปฏิบัตติ นเป็นสมาชิกที่ดี
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง
ของสังคม
2.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตาม
-การร่วมสนทนาและ
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
-การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
โดยปราศจากการใช้ความ
แก้ปัญหา
รุนแรงด้วยตนเอง
-การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.สนทนาโต้ตอบและเล่า

1.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา -การใช้ภาษาในการ

-การฟังเพลง นิทาน คำคล้อง

เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง

สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์

จอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราว

กับเรื่องที่ฟัง

กับบุคคลรอบตัวเด็ก

ต่างๆ

ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

-การฟังและปฏิบัติตาม
2.เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

คำแนะนำ
-การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
-การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
-การพูดสร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทำต่างๆ
-การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
-การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร

2.อ่าน เขียน ภาพและ

1.อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ ด้วย

-อ่านหนังสือภาพ นิทาน

สัญลักษณ์ได้

การชี้หรือกวาดตามอง

หลากหลายประเภท/รูปแบบ

จุดเริ่มต้นและจุดจบของ

-การเห็นแบบอย่างของการ

ข้อความ

อ่านที่ถูกต้อง

2.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ

-การสังเกตทิศทางการอ่าน

เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

ตัวอักษร คำ และข้อความ
-การอ่านและชี้ข้อความ โดย
กวาดสายตาตามบรรทัดจาก
ซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง
-การเห็นแบบอย่างของการ
เขียนที่ถูกต้อง
-การเล่นเกมทางภาษา
-การเขียนคำที่มีความหมายกับ
ตัวเด็กหรือคำคุ้นเคย
-การเขียนร่วมกันตามโอกาส
และการเขียนอิสระ
-การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อ
สื่อความหมายด้วยตนเองอย่าง
อิสระ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้
ทักษะทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สำคัญ

1.มีความสามารถในการ

1.บอกลักษณะและ

-การสังเกตลักษณะ

คิดรวบยอด

ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง (Numeracy skill)

ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีความสามารถในการ

หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

-จำนวนและการ

และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

คิดที่เป็นพื้นฐานในการ

จากการสังเกตโดยใช้ประสาท

ดำเนินการ

โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง

เรียนรู้

สัมผัส

-แบบรูปและความสัมพันธ์ เหมาะสม

2.จับคู่และเปรียบเทียบความ

-การวัดและเรขาคณิต

-การจับคู่ การเปรียบเทียบและ

แตกต่างและความเหมือนของ

-ตำแหน่งและทิศทาง

การเรียงลำดับสิ่งต่างๆตาม

สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต -รูปเรขาคณิต 3และ 2 มิติ ลักษณะ ความยาว ความสูง
พบ 2 ลักษณะขึ้นไป

-เงิน

น้ำหนัก ปริมาตร

3.จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ

-สถิติและความน่าจะเป็น

-การบอกและแสดงตำแหน่ง

โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป

ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง

เป็นเกณฑ์

ต่างๆด้วยการกระทำ ภาพวาด

4.เรียงลำดับสิ่งของหรือ

ภาพถ่าย และรูปภาพ

เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลำดับ

-การคัดแยก การจัดกลุ่มและ
การจำแนกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะ
-การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก
ชิ้นส่วน
-การบอกและเรียงลำดับ

กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
-การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
-การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่างๆ
-การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
-การทำซ้ำ ต่อเติมและการ
สร้างแบบรูป
2.มีความสามารถในการ

1.อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ

ทักษะพื้นฐาน

-การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ

คิดเชิงเหตุผล

ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ

กระบวนการทาง

และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์

การกระทำด้วยตนเอง

วิทยาศาสตร์และ

หรือการกระทำ

2.คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

เทคโนโลยี

-การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์

และมีส่วนร่วมในการลง

-สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ

กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี

จำแนก จัดกลุ่ม

-คาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่

เหตุผล

เรียงลำดับ

อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ

-ตั้งคำถามและระบุปัญหา -การมีส่วนร่วมในการลง

3.มีความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
2.ระบุปัญหา สร้างทางเลือก

อย่างง่าย

ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี

-วางแผนการสืบเสาะหา

เหตุผล

และเลือกวิธีแก้ปัญหา

ความรู้

-การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน

-การแก้ปัญหา

กระบวนการแก้ปัญหา

-รวบรวมข้อมูล
-คาดคะเน ลงความ
คิดเห็น ให้เหตุผล
-สื่อสารกระบวนการและ
สิ่งที่ค้นพบ

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

1.ทำงานศิลปะตาม

1.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงานด้วย

-การรับรู้และแสดงความคิด

จินตนาการและความคิด

ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น

สร้างสรรค์

โดยมีการดัดแปลงและแปลก

และชิ้นงาน

ใหม่จากเดิมและมีรายละเอียด

-การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้

เพิ่มขึ้น

รูปร่าง รูปทรงจากวัสดุที่

ความคิดสร้างสรรค์

ตนเอง

หลากหลาย
2.แสดงท่าทางเคลื่อนไหว 1.เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร การเคลื่อนไหวตาม

การแสดงความคิดสร้างสรรค์

ตามจินตนาการอย่าง

ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

จินตนาการความคิด

ผ่านภาษา ท่าทาง การ

สร้างสรรค์

อย่างหลากหลายและแปลก

สร้างสรรค์

เคลื่อนไหวและศิลปะ

ใหม่

พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

1.มีเจตคติที่ดีต่อการ

1.สนใจหยิบหนังสือมาอ่าน

ทักษะภาษา การฟังและ

เรียนรู้

และเขียนสื่อความคิดด้วย

การอ่านนิทาน

ประสบการณ์สำคัญ
-การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ

มีเจตคติที่ดีต่อการ

ตนเองเป็นประจำอย่าง

เรียนรู้ และมี

ต่อเนื่อง

ความสามารถในการ

2.กระตือรือร้นในการร่วม

ให้ความร่วมมือในการทำ -การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง

แสวงหาความรู้ได้

กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

กิจกรรมด้วยตนเอง

2.มีความสามารถในการ

1.ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การสืบเสาะหาความรู้เพื่อ

แสวงหาความรู้

ต่างๆโดยใช้วิธีการที่

ทางวิทยาศาสตร์

ค้นหาคำตอบของข้อสงสัย

หลากหลายด้วยตนเอง

-การสังเกต

ต่างๆ

-การตั้งคำถาม

-การมีส่วนร่วมในการรวบรวม

-การสืบเสาะหาคำตอบ

ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจาก

เหมาะสมกับวัย

2.ใช้ประโยคคำถามว่า

เรียนรู้รอบตัว

“เมื่อไหร่” “ อย่างไร “ ใน

การสืบเสาะหาความรู้ใน

การค้นหาคำตอบ

รูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่าง
ง่าย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บ้านวาดฝันมีความเชื่อและมีปรัชญาบนพื้นฐาน “ความสุข และ ความอบอุ่น” ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กเกิด
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ นำไปสู่ผลสัมฤทธิที่ดีของการเรียนรู้ ต่อยอดไปยังการเรียนรู้ไปในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างดีและ
มั่นคง ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของบ้านวาดฝันจึงเน้น “ การเล่น ” เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก โดย
บูรณาการการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่นนั่นเอง รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของบ้านวาดฝัน สามารถแบ่งได้
เป็น 2 รูปแบบ คือ
1.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน (Learning Center )
-เด็กๆจะเรียนรู้ผ่านการเล่นในมุมประสบการณ์ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ ทั้งแบบถาวร และแบบเปลี่ยนแปลงตาม
เรื่องที่เรียนรู้ กิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กทำกิจกรรมด้วยตนเองตามความถนัด หรือความสนใจ โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ และ
กระตุ้นให้เด็กได้ทำกิจกรรมครบทุกมุมประสบการณ์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน
2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
-เด็กๆจะเรียนรู้ พื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมโครงการ ซึ่ง
มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อในชีวิตประจำวัน
ดังจะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้ง สองรูปแบบ มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ และการเล่น เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
คุณครูจะลำดับสิ่งที่เด็กๆเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง
ประสงค์ของเด็ก จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
คุณครูจะเตรียมสื่อ ของเล่น วัสดุอุปกรณ์ และ กิจกรรม ตามสาระที่ควรเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เด็กควรได้รับ
ดังนี้
1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลำดับหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความ

ภาคภูมิใจ ในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม
2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และ
บุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถานที่สำคัญ วันสำคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทย การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็น
ไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น
3.ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ พืช สัตว์ ตลอดจนการรู้จักเกีย่ วกับ ดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน ที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้วการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ
4.สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการ
เลือกใช้สิ่ของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน อย่าง
ประหยัด ปลอดภัย และรักษษสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ครอบคลุม สาระที่ควรเรียนรู้ทั้งหมด จะใช้ “ นิทาน ” เป็นสื่อกลางในการ
จัดกิจกรรม และเชื่อมโยงไปสู่สาระที่ควรเรียนรู้ทั้ง 4 ข้อ โดยไม่ได้เรียงลำดับ แต่ใน 1 ปีการศึกษา เด็กๆจะต้องเรียนรู้
ครบทั้ง 4 ข้อ สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียน (Learning Center )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นของเด็ก
ศูนย์การเรียนเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการอย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ
มโนทัศน์ต่างๆ ผ่านการเล่นที่หลากหลายอย่างกลมกลืนกับชีวิต การเล่นเป็นงานของเด็กและเด็กต้องการที่จะเล่น ในการ
เล่น เด็กได้พัฒนาทักษะการปัญหาโดยการลองทำ สิ่งต่างๆ ในวิธีการที่หลากหลาย พร้อมทั้งเฝ้าคอยค้นหาวิธีการที่ดี
ที่สุด ในการเล่น เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารการทำกิจกรรมของตน มีการขยายวงคำศัพท์และปรับเปลี่ยนแก้ไขการใช้ภาษา
ของตนขณะพูดอย่างอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่นพูด ขณะที่เล่น เด็กค่อยๆ เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ
ผู้คน บทบาท และทักษะในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อให้เล่นด้วยกันได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน การเล่นจึงเปรียบ
เสมือนอาหารหลักในการบำรุงพัฒนาการเด็กอย่างถ้วนทั่ว ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
ดังนั้น การเล่นจึงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นในลักษณะที่บูรณาการองค์ความรู้
ต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือ เด็กได้พูดคุย ซักถาม หยอกล้อ และช่วยเหลือกันขณะทำกิจกรรมร้อยดอกรักบูชาพระ
(ภาษา) ได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กในการถักทอเศษผ้า (ทักษะกลไก) ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อน (ทักษะทางสังคม) ได้จัดลำดับ
สิ่งของบนโต๊ะ (คณิตศาสตร์) ได้ค้นพบการทำฟองสบู่จากสื่อต่างๆ ที่จัดเตรียมให้ (วิทยาศาสตร์) ได้ทำตามขั้นตอนของ
ภาพที่กำหนดให้ (การอ่าน) ได้วาดภาพไอศกรีมที่ชอบ (การเขียน) ได้เคาะขวดดนตรีน้ำหลากสีต่างระดับพร้อมกับการฮัม
เพลง (สุนทรียะ) ทั้งหมดนี้คือการบูรณาการ กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดขึ้นทั่วบริเวณและตลอดเวลาในช่วงของกิจกรรมศูนย์
การเรียน ศูนย์การเรียนจึงเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ)
ความหมายและความสำคัญของศูนย์การเรียน
นักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพนั้นเป็นผลมาจาก
การส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ช่วงปฐมวัย พัฒนาการทางสติปัญญาในช่วงปฐมวัย เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา
สติปัญญาในระดับที่สูงขึ้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ เด็กปฐมวัยจึงต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
ทุกๆ ด้านในการรับรู้สิ่งต่างๆ ให้มาก กล่าวคือ สติปัญญาจะพัฒนาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ ในแต่ละวัน การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมจึงควรมุ่งความสำคัญมาสู่เด็ก โดยให้โอกาสเด็กได้

เลือกทำกิจกรรมด้วยตนเองตามที่ตนสนใจ เรียน สำรวจ หยิบจับ และทดลองจากประสบการณ์ตรง ส่วนครูเป็นผู้ สังเกต
อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ดูแลความปลอดภัย และประเมินผลการเรียนรู้
รูปแบบ ศูนย์การเรียน Learning Center ของบ้านวาดฝัน
การจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
เป็นการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่สอนแบบธรรมดามาเป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน หรือเป็น
ศูนย์กิจกรรมสำหรับเด็ก โดยมุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะของการทำงานกลุ่มและการศึกษาเป็นรายบุคคล
ศูนย์การเรียนของบ้านวาดฝันจะมีลักษณะดังนี้
(1) ศูนย์การเรียนตามวัตถุประสงค์หรือศูนย์การเรียนหลัก หมายถึง ศูนย์การเรียนที่ออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สอนแต่ละครั้ง จึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อการ
ประเมิน และทำการประเมินอย่างชัดเจน ศูนย์การเรียนลักษณะนี้มักเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปเรื่อยๆ แล้วแต่ความ
สร้างสรรค์และความสามารถในการคิดออกแบบกิจกรรมของครู
(2) ศูนย์การเรียนแบบถาวรหรือศูนย์การเรียนเสริม หมายถึง ศูนย์การเรียน ที่ออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้เลือกทำงาน
อย่างอิสระตามความสนใจและความถนัดที่ต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของเด็กที่ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนลักษณะนี้มักปรากฏ ให้เห็นเหมือนๆ กันในทุกๆ ห้องเรียน อาจแตกต่างกันเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
การจัดศูนย์การเรียนในห้องเรียนของบ้านวาดฝัน
เป็นแบบเน้นสื่อการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนแบบเน้นสื่อการเรียนรู้ ได้แก่
-ศูนย์ภาษา
-ศูนย์ทักษะกลไก
-ศูนย์สร้าง
-ศูนย์บาทบาทสมมติ
-ศูนย์ศิลปะ

สือ่ การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการประเภทหนึ่งที่พึ่งพิงสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเด็กไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ สื่อการเรียนรู้มีหลายประเภทและ
แนวทางในการจัดหาและใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมีดังนี้
1. ประเภทของสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กวัยอนุบาล
สื่อที่ครูอนุบาลสามารถนำมาใช้พัฒนาเด็กมีมากมายหลายชนิด เช่น
1.1 สื่อที่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน โรงเรียน บ้าน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสื่อที่เป็น
สภาพแวดล้อมทางบุคคล เช่น ครู เด็ก พ่อแม่ บุคคลในชุมชน
1.2 สื่อที่เป็นของจริง ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เช่น ทราย น้ำ ดินเหนียว พืช ผัก ผลไม้ และสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม
1.3 สื่อที่เป็นเครื่องเล่น เกม และการละเล่น ซึ่งครอบคลุมเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ใน
ท้องถิ่น และเครื่องเล่นที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี เกม และการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นไทยที่นำมาปรับให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก
1.4 สื่อที่เป็นปริศนาคำทาย เพลง นิทาน หนังสือเด็ก ซึ่งครอบคลุมปริศนาคำทาย ที่มีลักษณะเป็นประโยค
บอกเล่าหรือคำกลอน เช่น อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียว เพลงที่นำมาใช้ ควรเป็นเพลงที่มีเนื้อหาและท่วงทำนองเหมาะสม
กับเด็ก สนุกสนาน เนื้อร้องสั้น รวมทั้งเพลงที่ใช้ร้องเพื่อให้จังหวะในการเล่นเกมต่างๆ นิทานที่นำมาใช้เป็นสื่อควรเป็น
เรื่องใกล้ตัวเด็ก เทพนิยายหรือตำนานที่ให้ความรู้และส่งเสริมจินตนาการ ให้แง่คิดและคติสอนใจ ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ขนาดความยาวของนิทานและจำนวนตัวหนังสือควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความสนใจและพัฒนาการของ
เด็ก หนังสือเด็กควรมีภาพประกอบคำบรรยายที่ให้แนวคิดอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความบันเทิงแก่เด็ก ตัวหนังสือควร
มีขนาดโตเหมาะสมกับวัย พิมพ์ชัดเจน มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ภาพใหญ่ชัดเจน สีสดใสเป็นธรรมชาติ
รูปเล่มพอเหมาะ แข็งแรงและคงทน
ประโยชน์ของศูนย์การเรียน
การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อครูและเด็กในเรื่องต่างๆ ดังนี้

สำหรับครู
1. ช่วยทำให้มีเวลาปฏิสัมพันธ์กับเด็กมากขึ้น
2. ช่วยทำให้มีการจัดกลุ่มได้ยืดหยุ่น มีกิจกรรมหลากหลาย
3. เอื้อต่อรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างกัน
4. เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและระดับความสามารถ ที่แตกต่างกันของ
เด็ก
5. เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือกระทำโดยได้ปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ์ ที่หลากหลาย ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
6. ส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกของเด็ก เพราะเด็กได้มีส่วนร่วมในการทำงาน และมีโอกาสเลือกทำงาน
สำหรับเด็ก
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก
2. ส่งเสริมความรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมและพัฒนาความมั่นใจตามระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของตน
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง โดยเรียนรู้ว่าตนเองมีอิทธิพลต่อโลกแวดล้อมในขณะที่ทำกิจกรรมในศูนย์
การเรียน
4. ส่งเสริมความสามารถเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดทิศทางการเล่นของตนเอง และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
5. ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6. ขยายช่วงความสนใจให้มีระยะที่ยาวนานขึ้น
7. พัฒนาความก้าวหน้าในการเล่นระดับที่สูงขึ้น
8. พัฒนาความรับผิดชอบในฐานะที่ตนเป็นผู้สร้างเช่นเดียวกับการรู้จักระมัดระวัง การรักษาและดูแลวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ตนเองใช้
9. พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ โดยพัฒนาจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการเล่น สู่การนำเสนอความคิด
ที่เป็นนามธรรม
10. พัฒนาทักษะพื้นฐานที่ดีในการรู้หนังสือ เช่น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
11. พัฒนาทักษะทางสังคมในการทำงานเป็นกลุ่มย่อยและการทำงานเป็นรายบุคคล เคารพในสิทธิ เป็นโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น
12. ฝึกฝนกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาผ่านวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
13. เป็นการเรียนรู้การมีประสบการณ์เชิงบูรณาการอย่างมีความหมาย
14. เป็นการเรียนรู้ที่จะวางแผนและดำเนินการให้สำเร็จตามแผน รวมทั้งการพัฒนาสมาธิและความมุ่งมั่นใน
การทำงาน
15. เป็นการฝึกการตัดสินใจในการรู้จักเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

16. เป็นการขยายประสบการณ์ในการพูดและการใช้คำศัพท์ในขณะที่ทำกิจกรรม
17. เป็นการเข้าใจผู้อื่นตามบทบาทของการมีส่วนร่วมในการเล่นและผลที่ตามมา

การเตรียมห้องเรียน
ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนจำเป็นต้องมีการเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะมีการใช้งาน เหตุผลประการสำคัญ
คือ เป็นการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของห้องเรียนแบบเดิมๆ ให้มีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจการเรียนรู้ นั่น
หมายความว่า การควบคุมการเรียนรู้ถูกถ่ายโอนบทบาทจากครู ไปสู่เด็กมากขึ้น โต๊ะเรียนไม่สามารถจะตั้งเป็นแถวยาว
หน้ากระดานอีกต่อไปได้ เพราะศูนย์การเรียนต้องการให้อิสระเด็กในการเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง ดังนั้น เด็กจึง
ต้องสามารถจัดกระทำกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามความต้องการ ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนจึงต้องเป็นห้องเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมที่เชิญชวนต่อการทำกิจกรรมของเด็ก สิ่งที่ต้องคำนึงในการจัดห้องเรียนสำหรับศูนย์การเรียนมีดังนี้
1. มีที่สำหรับทุกคนที่จะนั่งทำงานในแต่ละศูนย์
2. มีที่สำหรับนั่งรวมกลุ่มเล็กๆ บนพื้น
3. มีที่สำหรับทุกคนนั่งรวมกลุ่มใหญ่ (ในวงกลม)
4. มีที่สำหรับการจัดศูนย์การเรียน
5. มีที่สำหรับวางโต๊ะและวัสดุอุปกรณ์ของครู
6. มีที่สำหรับเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ของเด็ก
นอกจากนี้ การเตรียมห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ
เหล่านี้เพิ่มเติมด้วย
1. การกำหนดขอบเขตของศูนย์การเรียน
เด็กจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงขอบเขตการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนว่า เริ่มต้นตรงไหนและจบลงตรงไหน การ
กำหนดขอบเขตที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยนำพาให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบกำกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น ถ้าไม่มีตัวกั้นพื้นที่ เด็กก็จะ
วิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างศูนย์การเรียนอย่างไร้ทิศทางการจัดตั้งตัวกั้นพื้นที่ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะจัดการกับพฤติกรรมของ
ตนเอง เช่นเดียวกับการสร้าง ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนนั้นๆ ตัวกั้นพื้นที่ยังช่วยใน
การกำจัด สิ่งเร้าที่รบกวนต่างๆ ทางสายตาของเด็กอันอาจเป็นเหตุให้เด็กเสียสมาธิและความสนใจในการทำกิจกรรมเมื่อ
เห็นเด็กคนอื่นๆ วิ่งไปวิ่งมาในห้อง
การจัดตั้งตัวกั้นพื้นจำเป็นต้องคำนึงถึงระดับสายตาของเด็กเป็นสำคัญ การนั่งบนพื้นหรือคลานไปรอบๆ
พื้นห้องเรียนช่วยให้เข้าถึงสภาพการณ์ว่าเด็กจะเห็นอะไรบ้าง การเลือกตัวกั้นพื้นที่ จึงควรมีขนาดที่สัมพันธ์หรือเหมาะสม

กับขนาดของตัวเด็ก สำหรับเด็กเล็กความสูงอาจประมาณ 2 ฟุตครึ่ง-3 ฟุต ไม่จำเป็นต้องใช้ตู้หรือกำแพงที่สูงถึงเพดานใน
การกั้นพื้นที่ศูนย์การเรียน นอกจากนี้ ตัวกั้นพื้นที่ยังรวมไปถึง ขอบเขตของเสื่อ ไม้ระแนง กล่องใส่วัสดุต่างๆ หรือการใช้
กระถางต้นไม้ ซึ่งนับว่าเป็นตัวกั้นพื้นที่ที่มีชีวิตจึงเหมาะกับศูนย์การเรียนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้น ราคาหรือ
ความซับซ้อนของตัวกั้นพื้นที่จึงไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่า แต่ละศูนย์การเรียนมีตัวกั้นพื้นที่ที่เป็นที่เข้าใจอย่าง
ชัดเจนของเด็กหรือไม่ ประโยชน์อีกประการของตัวกั้นพื้นที่ที่เตี้ยๆ คือ ครูสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กว่า
เกิดอะไรขึ้นขณะที่ทำงานในแต่ละศูนย์การเรียนได้อย่างง่ายดาย
2. การจราจรในห้องเรียน
การจราจรในห้องเรียนอาจหมายรวมถึงความคล่องตัวในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกของเด็กด้วย
การคำนึงถึงการจราจรระหว่างศูนย์การเรียนที่จัดตั้งขึ้น ช่วยลดความวุ่นวายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดใน
ระหว่างการทำกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สำหรับเด็กมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าศูนย์การเรียนใด
บรรจุด้วยกิจกรรมย่อยๆ ที่ต่อเนื่องกันก็อาจทิ้งระยะห่างเพียงเล็กน้อยระหว่างกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการ
ตอบสนองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเด็ก เทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้การจราจรในห้องเรียนไม่ติดขัดคือ การเวียนศูนย์การ
เรียนตามเข็มนาฬิกา (วนขวา) หรือตรงกันข้ามกับเข็มนาฬิกา (วนซ้าย)
3. พื้นที่ห้องเรียน
เด็กเล็กต้องการพื้นที่ห้องเรียนที่มีบริเวณกว้าง แสงสว่างที่เพียงพอ และอากาศถ่ายเท ได้สะดวก ห้องเรียน
แบบศูนย์การเรียนจึงต้องมีพื้นที่เป็นสองเท่าของจำนวนเด็กที่เข้ามาทำกิจกรรม ในศูนย์การเรียนหรือมีขนาดใหญ่
เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย ต่อการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวการส่งเสริมพัฒนาการ และการตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุกๆ ด้าน หรือถ้าวางแผนไว้ว่า 50% ในแต่ละวันจะเป็นการ
ทำงาน ในศูนย์การเรียน ก็ต้องพิจารณาจัด 50% ของพื้นที่ทั้งหมดนั้นสำหรับการจัดศูนย์การเรียนขนาดของห้องเรียน
และความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจในการเพิ่มหรือลดจำนวนศูนย์การเรียนในห้องเรียนเพื่อให้มี
ทางเลือกที่มากขึ้น บางครั้งครูแต่ละห้องก็สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ในการทำกิจกรรมศูนย์การเรียน โดยเพิ่มจำนวนศูนย์
การเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมศูนย์การเรียนได้อย่างทั่วถึง การรู้พื้นฐานพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก ในห้องเรียนจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบศูนย์เสริม โดยเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์การเรียน และศูนย์
หลักได้ง่ายและเหมาะสมยิ่งขึ้น การผสมผสานของศูนย์เสริมและศูนย์หลักจะช่วยให้ห้องเรียนมีความหลากหลายอย่าง
น่าสนใจ
การกำหนดพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน หมายถึง 1) ความสัมพันธ์ของพื้นที่กับธรรมชาติของแต่ละศูนย์
(ลักษณะเฉพาะของศูนย์นั้นๆ) เช่น ศูนย์ไม้บล็อกต้องใช้พื้นที่มากเนื่องจากเด็กมักเล่นกันหลายคน ศูนย์หนังสือใช้พื้นที่

น้อย แต่ควรอยู่ในบริเวณที่สงบ มีความสบายและมีแสงสว่างเพียงพอ 2) การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรม
การวางแผนให้มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหว การจราจรในห้องเรียนหรือการเดินทางนำไปยังศูนย์การเรียน
ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับศูนย์การเรียนทุกศูนย์ ไม่ควรปล่อยให้มีเนื้อที่ว่างกลางห้องมากเกินไป ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการที่เด็กจะวิ่งจากมุมห้องหนึ่งไปยังอีกมุมห้องหนึ่ง ศูนย์การเรียนจึงไม่จำเป็นต้องอยู่มุมห้องเสมอไป และ 3)
ความสัมพันธ์ของพื้นที่กับระดับการใช้เสียงในศูนย์การเรียน
การกำหนดพื้นที่ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนมีหลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
3.1 พื้นที่ในการใช้เสียง
สิ่งสำคัญในการจัดพื้นที่ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนคือ ต้องแยกกิจกรรมที่สงบออกจากกิจกรรมที่
ต้องใช้เสียง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างศูนย์การเรียนที่มักเกิดเสียงดัง เช่น ศูนย์บทบาทสมมติ ศูนย์
ดนตรี ศูนย์ไม้บล็อก และศูนย์งานไม้ เป็นต้น ตัวอย่าง ศูนย์การเรียนที่ต้องการความสงบ เช่น ศูนย์หนังสือ ศูนย์ศิลปะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์คณิตศาสตร์ เป็นต้น หลักง่ายๆ ของการจัดพื้นที่คือ รวมกลุ่มกิจกรรมศูนย์การเรียนที่ใช้เสียงไว้
ด้วยกัน และกิจกรรมศูนย์การเรียนที่สงบไว้ด้วยกัน
3.2 พื้นที่ที่ต้องใช้บริเวณ
ศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์ต้องใช้บริเวณในการทำกิจกรรมแตกต่างกัน บางศูนย์ ต้องใช้บริเวณกว้าง
มากกว่าศูนย์อื่นๆ เพราะอาจทำให้เลอะเทอะ จึงควรให้ใช้พื้นที่บริเวณนอกห้องเรียน เช่น ศูนย์ทราย ศูนย์น้ำ ศูนย์
เคลื่อนไหว และศูนย์การเล่นกลางแจ้ง เป็นต้น
3.3 พื้นที่กลุ่มใหญ่
แม้ว่าศูนย์การเรียนจะเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย ก็ตามพื้นที่ในการทำ
กิจกรรมกลุ่มใหญ่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคงอยู่ การพบกันและพูดคุยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา การฟังคำชี้แจงต่างๆ
ตลอดจนการร่วมกันอ่านหนังสือนิทานสนุกๆ หรือเล่าเรื่องราวที่ประสบพบเห็น ล้วนเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มใหญ่ ครูจึงควร
พิจารณาถึงการเลือกพื้นที่กลุม่ ใหญ่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับเด็กทุกคนได้นั่งอย่าง
สบาย
3.4 พื้นที่ในการเก็บสิ่งของ
ข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับพื้นที่ในการเก็บสิ่งของมี 2 ประการคือ 1) พื้นที่ในการเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น กระเป๋า
รองเท้า ที่นอน แก้วน้ำ แปรงสีฟัน เป็นต้น และ 2) พื้นที่ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียน เช่น
ศูนย์ศิลปะจำเป็นต้องมีวัสดุที่หลากหลายไว้ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ศูนย์คณิตศาสตร์จำเป็นที่จะต้องมีวัสดุในการหยิบจับ
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม เป็นต้น ครูจึงควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ใน

การเตรียมการห้องเรียน โดยพยายามจัดพื้นที่ในการเก็บสิ่งของต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อความสะดวกในการทำงานของ
เด็กที่สุด รวมทั้งการสร้างระบบในการใช้งาน
3.5 พื้นที่ในการนำเสนอผลงาน
พื้นที่ในการนำเสนอผลงานประเภทต่างๆ ควรจัดตั้งให้อยู่ใกล้กับกิจกรรมในศูนย์การเรียนที่ผลิตผลงานประเภทนั้นๆ
เช่น ศูนย์การขีดเขียนควรตั้งอยู่ใกล้กับบอร์ดที่แสดงผลงานการขีดเขียนนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการพูดคุยถึง
ชิ้นงานของตนและแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิธีนี้นับว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งเสริมการทำงานของเด็ก
3.6 พื้นที่สำหรับวัสดุภัณฑ์ที่ติดตั้งถาวร
แม้จะดูว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ครูจะต้องคำนึงถึงปลั๊กไฟ ตู้ติดฝาผนัง ห้องน้ำและอ่างล้างมือ เพราะสิ่ง
เหล่านี้มีผลต่อการใช้พื้นที่ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คงไม่ใช่เรื่องสนุกนักที่จัดศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้มุมห้องที่ไม่มี
ปลั๊กไฟหรือมีปลั๊กไฟห่างออกไป 30 ฟุต หรือจัดศูนย์ศิลปะไว้คนละด้านกับห้องน้ำหรืออ่างล้างมือ ถ้าห้องเรียนมีพื้นที่
กว้างขวางและมีเฟอร์นิเจอร์เพียงพอก็อาจจะจัดเป็นศูนย์การเรียนถาวรที่สอดคล้องกับพืน้ ที่นั้นๆ และเปลี่ยนเฉพาะวัสดุ
อุปกรณ์หรือกิจกรรมในศูนย์การเรียนก็ได้
4. จำนวนเด็ก
โดยปกติแล้วควรมีครู 1 คน ต่อเด็ก 20-25 คน ซึ่งเป็นจำนวนพอเหมาะที่ครูจะสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง
และใกล้ชิด การจัดศูนย์การเรียนจะมีกี่ศูนย์ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ศูนย์การเรียนส่วนใหญ่เหมาะกับการใช้
งานของเด็กจำนวน 4-6 คน บางศูนย์การเรียนอาจมีคนน้อยกว่าในการทำกิจกรรม เช่น ศูนย์ก่อสร้าง หรือบางศูนย์การ
เรียนอาจมีคนมากกว่า เช่น ศูนย์ศิลปะ ศูนย์งานปั้น
5. กิจกรรมในศูนย์การเรียน
ศูนย์การเรียนควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่และฝึกฝนทักษะที่เรียนมาแล้ว เน้นการมีส่วนร่วมใน
การลงมือกระทำกับกิจกรรมหรือกับวัสดุอุปกรณ์อย่างกระฉับกระเฉงฝึกการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กร่วมกับ
ผู้อื่น โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กอย่างองค์รวม รวมทั้งสนองตอบความต้องการที่เหมาะสมตามวัย
ดังนั้น การเลือกสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จึงควรมีหลากหลายเพื่อเข้าถึงระดับพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการเลือกสื่อที่
เป็นของจริง ของจำลอง สัญลักษณ์ และสื่อปลายเปิดต่างๆ เช่น แท่งไม้ กล่องเล็กๆ เศษผ้าลักษณะต่างๆ ซึ่งล้วนช่วย
ผลักดันการใช้จินตนาการของเด็กได้ดี อันเป็นการส่งเสริมให้เด็กที่มีความพร้อมเพียงพอที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม
ยิ่งขึ้นต่อไป

เทคนิคการจัดการในห้องเรียน
การมีระบบการจัดการในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ครูและเด็กประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
การเรียนรู้ เทคนิคการจัดการในห้องเรียนที่ครูนิยมใช้ในการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนมีรายละเอียดดังนี้
1. สัญลักษณ์และสี
การใช้สัญลักษณ์และสีอย่างเป็นระบบช่วยให้เด็กทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและประสบความสำเร็จในการทำ
กิจกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน การใช้สัญลักษณ์และสีเป็นวิธี ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับ
การจราจรในห้องเรียน ทำให้เด็กรู้ตำแหน่งของศูนย์การเรียนและจัดการการเคลื่อนไหวของตนเองได้อย่างราบรื่นตาม
แผนที่ครูได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และสีได้รวดเร็ว แม้ว่าจะยัง
ไม่มีทักษะในการอ่านก็ตาม เมื่อเริ่มกิจกรรมศูนย์การเรียน ครูจะกำหนดสัญลักษณ์และสี ประจำศูนย์การเรียนเพื่อให้
เด็กได้สังเกตเด็กที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนใดก็จะทราบและเข้าไปทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนนั้นให้ครบ
นอกจากนี้ การจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระบบระเบียบยังช่วยให้เด็กทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบและมีอิสรภาพด้วย
วิธีการจัดการ เช่น ทางเข้าศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์จะมีแผ่นป้ายบอกชื่อศูนย์การเรียน มีสัญลักษณ์และสี
ประจำศูนย์การเรียน มีไม้หนีบผ้าสีหนีบไว้แสดงจำนวนเด็กที่อนุญาตให้เข้าทำงาน ที่ศูนย์การเรียนนั้นๆ ในแต่ละครั้ง
ตัวอย่างเช่น ศูนย์การอ่านจะมีแผนภาพที่มีสัญลักษณ์หนังสือคู่กับคำและใช้ไม้หนีบผ้าสีฟ้าทั้งหมด เมื่อเด็กเข้าศูนย์นี้ เด็ก
จะหยิบไม้หนีบผ้าสีฟ้ามาหนีบที่เสื้อ ของตนเองและเมื่อทำงานเสร็จก็จะนำไม้หนีบผ้าสีฟ้านั้นหนีบกลับคืนไว้ที่เดิม หรือ
ศูนย์ศิลปะอาจใช้สัญลักษณ์เป็นรูปภาพแปรงทาสีติดบนไม้ไอศกรีมสีเหลือง ศูนย์วิทยาศาสตร์อาจใช้สัญลักษณ์เป็นรูป
ดอกไม้ทาสีติดบนไม้ไอศกรีมสีชมพู ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะแขวนไว้ที่ทางเข้าของศูนย์การเรียนนั้นๆ เป็นต้น
2. สัญญาการเรียน
สัญญาการเรียนคือ การทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับเด็กเกี่ยวกับการทำกิจกรรม ในศูนย์การเรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งครอบคลุมทั้งคำแนะนำของครูและความสนใจของเด็กการทำสัญญาเรียนเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเด็กช่วยในการกำหนดโครงสร้างสภาพแวดล้อม/การวางแผนกิจกรรมในอนาคต/การ
จัดโปรแกรมการเรียนตามความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล เป็นการจัดระบบจราจรภายในห้องเรียนเป็นการ
ตรวจสอบควบคุมการใช้ศูนย์การเรียน และเป็นการประเมินผลการทำกิจกรรมของเด็กในแต่ละวัน สัญญาการเรียนมี
ประโยชน์สำหรับเด็กเช่นกันคือ ทำให้เด็กสามารถจัดการกับกิจกรรม ในศูนย์การเรียนได้ตามความต้องการและตาม
ระดับความสามารถของตน ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงตารางสอนในการทำงานของเด็ก ทั้งนี้เด็กอาจแบ่งช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม
ในศูนย์การเรียนที่มุ่งเน้น การเลือกด้วยตนเอง หรือมุ่งเน้นการทำกิจกรรมอิสระที่วางแผนโดยครู หรือทั้งสองลักษณะ
ควบคู่ กันไป เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อการทำงานของเด็กในแต่ละวัน นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้รับประโยชน์จากการ

ใช้สัญญาการเรียนคือ ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการทำกิจกรรมประจำวันของเด็กไปพร้อมๆ กับครู เช่น
การใช้เป็นใบรายงานผลและให้เด็กนำกลับบ้านในแต่ละวัน เป็นต้น
3. การกำหนดจำนวนเด็ก
จำนวนของเด็กที่จะเข้าไปทำกิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียนขึ้นอยู่กับการวางแผนและตัดสินใจของครู โดย
ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในศูนย์การเรียนนั้นๆ บางครั้งถ้าต้องการให้เด็กมีเวลาคิดสะท้อนความคิดของ
ตนเองอาจให้เด็กใช้เวลาทำกิจกรรมเพียงลำพังคนเดียวหรือ 2 คน ถ้าต้องการให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน
ทำงานกับผู้อื่นอาจต้องการให้เด็กทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน 4-5 คน ก็ได้ เมื่อกำหนดจำนวนเด็กในศูนย์การเรียนแล้ว
จะต้องดำเนินการจัดสื่อต่อไปให้รู้ว่า ศูนย์การเรียนนั้นต้องการเด็กเข้าไปทำกิจกรรมกี่คน มีตัวอย่างวิธีการต่างๆ ที่
สามารถนำมาพิจารณาประกอบการปฏิบัติได้ดังนี้
(1) การจัดเก้าอี้สำหรับนั่งทำกิจกรรมเท่าจำนวนเด็กที่กำหนดในแต่ละศูนย์การเรียน เช่น ศูนย์ภาษา
ต้องการให้เด็กทำกิจกรรม 6 คน การจัดเก้าอี้ไว้ในศูนย์การเรียนก็ควรมีจำนวน 6 ตัว
(2) การทำสัญลักษณ์แสดงจำนวนเด็กที่ให้ทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด
(3) การใช้ป้ายสัญลักษณ์ประจำศูนย์การเรียนแขวนไว้ มีตะกร้าใส่ไม้หนีบวางเอาไว้ ตามจำนวนเด็กที่
อนุญาตให้เข้าไปทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนนั้น เมื่อเด็กเข้าไปทำงาน ก็ใช้ไม้หนีบหนีบไว้ที่ป้าย ถ้าไม้หนีบหมด คนอื่น
ก็เข้ามาทำกิจกรรมไม่ได้
(4) การทำห่วงให้แขวนป้ายชื่อเด็กไว้ตรงป้ายสัญลักษณ์ประจำศูนย์การเรียน เมื่อห่วง มีป้ายชื่อเต็ม คน
อื่นก็เข้าไปทำกิจกรรมไม่ได้
4. การจัดตารางเวลา
การจัดตารางเวลาในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็กอาจจะ
ต้องการเวลามากกว่าในการเลือกทำกิจกรรมอะไรสักอย่าง ตัวอย่างตารางเวลา สำหรับการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน
ของเด็กอายุ 3-4 ปี และ 5-6 ปี อาจควรใช้เวลาประมาณ 45 นาที ส่วนเด็กประถมศึกษาตอนต้นอาจใช้เวลาประมาณ 30
นาที
การใช้เวลาในการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ช่วงแรก หมายถึง การพบกันทั้งกลุ่มใหญ่ หรือเรียกว่า กิจกรรมรวม/กิจกรรมวงกลม ช่วงเวลานี้ครูและเด็ก
ทั้งห้องได้ร่วมพูดคุย สนทนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน วางแผนการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนร่วมกัน แนะนำ
กิจกรรมใหม่ ทบทวนคำสั่งและข้อตกลงในการทำกิจกรรมต่างๆ เตือนเด็กให้ตั้งใจทำกิจกรรม ตอบข้อสงสัยและคำถามที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

ช่วงทีส่ อง หมายถึง ช่วงเวลาการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน เวลาจะมากน้อยขึ้นอยู่กับอายุของเด็กและ
ความยากง่ายของกิจกรรม ช่วงต้นๆ ปี อาจจะใช้เวลา 10-15 นาที ในแต่ละศูนย์ แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาไปได้ตลอดทั้งปี การ
จัดระบบให้เด็กเข้าไปทำงานในศูนย์การเรียน Holliman (1996) เสนอวิธีการไว้ 2 วิธี ดังนี้
(1) ระบบการหมุนเวียน ระบบนี้อาจจะต้องมีการกำหนดเลาสำหรับการทำกิจกรรม ในแต่ละศูนย์การ
เรียนให้ชัดเจน เมื่อเด็กทำกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดเสร็จ ก็จะต้องย้ายจากศูนย์การเรียนหนึ่งไปอีกศูนย์การเรียนหนึ่ง
(2) ระบบการเลือกด้วยตนเอง ระบบนี้เด็กจะมีสัญญาการเรียน หรือแผนงานเป็นสิ่งที่นำทางให้เด็ก
รับผิดชอบทำกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ เด็กจะเลือกทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน ด้วยตนเองและบันทึกการทำกิจกรรม
นั้นลงไปในสัญญาการเรียนของตน หรือมีแผนงานว่าตนได้เข้าไปทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนใดไปบ้างแล้ว
การพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดเด็กเข้าศูนย์การเรียนอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าระบบใดจะทำให้ผู้ใช้มีความ
สบายใจและทำได้สะดวก แต่ถ้าเป็นการเริ่มต้นกับเด็กที่ยังเล็กอาจจะดี ถ้าเริ่มด้วยระบบการหมุนเวียน เพราะเป็นระบบที่มี
โครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนมากกว่า เมื่อเด็กได้พัฒนาการทำกิจกรรมได้อย่างอิสระด้วยตนเองแล้วจึงค่อยเปลี่ยนมาใช้
ระบบการเลือกด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ในแต่ละปี วิธีการที่เหมาะกับห้องหนึ่งอาจจะไม่
เหมาะกับอีกห้องหนึ่งก็ได้
ช่วงทีส่ าม หมายถึง ช่วงเวลาของการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้กับเด็กทั้งชั้นอาจมีการพูดคุยถึง
กระบวนการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน ผลงานที่ทำในศูนย์การเรียน เช่น เล่าถึงการทดลองและผลการทดลองในศูนย์
วิทยาศาสตร์ นำเสนอภาพที่วาดหรืองานประดิษฐ์ที่ทำจากศูนย์ศิลปะต่อหน้าเพื่อนๆ เป็นต้น ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะ
ได้ประเมินผลการจัดศูนย์การเรียนว่ากิจกรรมที่จัดให้แก่เด็กในแต่ละศูนย์มีความยาก-ง่ายเพียงใด เหมาะสมกับวัยของ
เด็กหรือไม่ และเด็กให้ความสนใจในกิจกรรมใดมาก-น้อยกว่ากัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สำหรับครูในการวางแผนหรือ
ออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กต่อไป
เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนเสร็จแล้ว หรืออาจเป็นช่วงเวลาก่อนเข้าสู่ช่วงที่สามหรือหลังช่วงที่
สาม แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ครูอาจมีสัญญาณให้เด็กทราบถึงเวลาในการเริ่มเก็บวัสดุอุปกรณ์และการ
ทำความสะอาด ทั้งนี้ควรให้สัญญาณเพื่อให้เด็กได้เตรียมตัวก่อนลงมือปฏิบัติ สัญญาณอาจจะเป็นการใช้เสียงเพลง การ
ปรบมือ หรือปิดไฟชั่วคราว ในห้องก็ได้ ในการนี้ ครูควรจะกระตุ้นเด็กทุกคนให้ช่วยกันจัดเก็บเช็ดล้าง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่
ตนเองทำทิ้งไว้ก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างวินัยและฝึกความรับผิดชอบ ที่สำคัญคือ ครูเองก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างในการ
จัดเก็บเช็ดล้างเช่นกัน และยังต้องคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นอีก
ด้วย

บทบาทครู
การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนทำให้ครูมีบทบาทในการสอนเปลี่ยนไปจากเดิมบทบาทหลักของครูที่จัด
ประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนมีดังนี้
1. การเป็นผู้เตรียมการ
ครูต้องเตรียมการให้พร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาถึงลักษณะ วิธีการจัด ตลอดจนวิธีการใช้ศูนย์
การเรียนอย่างละเอียดให้เข้าใจลึกซึ้งทุกแง่มุมและทุกขั้นตอน การรู้เห็น เพียงผิวเผินและไม่ลึกซึ้งแล้วนำไปจัด มักจะไม่
ประสบผลสำเร็จ จนสุดท้ายต้องล้มเลิกไปเพราะศูนย์การเรียนแบบนี้มีลักษณะการจัดที่มีเหตุผลประกอบและมีวิธีใช้ที่
ละเอียดซับซ้อนทุกขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถช่วยส่งเสริมเด็กให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ครูยงั ต้องเตรียมการในเรื่องการจัดห้องเรียน การออกแบบกิจกรรม การคัดสรรวัสดุอุปกรณ์
และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนรู้ ก่อนที่จะให้เด็กได้ทำกิจกรรมศูนย์การเรียน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาพการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันด้วย เช่น ฝนตก ประเพณีหรือวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น
2. การเป็นผู้ประสานงาน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับเด็ก เพราะครูคน
เดียวไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ได้เพียงลำพัง ครูจึงต้องทำหน้าที่ในการประสานงานที่ดีโดยเฉพาะกับผู้บริหารและ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และราบรื่นในการจัดศูนย์การเรียนที่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้
การที่ผู้บริหารสามารถสนับสนุนครูได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจ เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดศูนย์การเรียนด้วย ครูจึงต้องหาวิธีการต่างๆ ที่จะสร้าง สิ่งเหล่านี้ เช่น การหาเอกสาร/ตำรา มา
นำเสนอผู้บริหาร การไปทัศนศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การ
เรียน การฟังบรรยาย เป็นต้น
เมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน ขั้นต่อไปคือ การจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น ต้องใช้ ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) การเลือกซื้อหรือสั่งทำขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
(2) การดัดแปลงหรือต่อเติมจากวัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือจัดหาได้จากท้องถิ่น หรือจัดซื้อวัสดุมาทำเอง
เพื่อให้ได้ลักษณะตามความต้องการหรือใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน นับว่าเป็นวิธีการที่ประหยัดวิธีหนึ่ง
3. การเป็นผู้สังเกต
ในช่วงเวลาที่กิจกรรมศูนย์การเรียนดำเนินอยู่ ครูจะเป็นผู้เฝ้ามองเด็ก สังเกตการณ์ทำงานร่วมกันของเด็ก
จดบันทึกการใช้ภาษาที่เด็กใช้ทำการประเมินการใช้ทักษะบางอย่างของเด็กอย่างเฉพาะเจาะจง หรือส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล การบันทึกข้อมูลเหล่านี้ก็เพื่อใช้ในแฟ้มสะสมข้อมูลหรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อดู
พัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านั้นยังสามารถใช้ในการวางแผนและออกแบบศูนย์
การเรียนใหม่ๆ ในครั้งต่อๆ ไป เพื่อให้ได้กิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4. การเป็นผู้กำกับการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก
ขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนด้วยการลงมือจัดกระทำวัสดุอุปกรณ์ที่ครูกำหนดและจัดเตรียม
ด้วยตนเอง ครูจึงต้องศึกษาถึงลักษณะการจัดศูนย์การเรียน ตลอดจนวิธีการใช้ศูนย์การเรียนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและยังเป็นการนำข้อมูลที่ได้นั้นไปใช้ออกแบบกิจกรรมในศูนย์การเรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กต่อไป
5. การเป็นแหล่งความรู้
ขณะที่ครูเดินดูเด็กทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนไปรอบๆ ห้อง เท่ากับว่าครูเป็นแหล่งความรู้สำหรับเด็กที่
ต้องการความช่วยเหลือ ในบทบาทนี้ ครูเป็นผู้ฟังและผู้ถามคำถามที่ดี เพื่อช่วยเด็กในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ถ้า
เด็กคนไหนมีความยากลำบากในการเรียนรู้ ครูก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นหรือทำกิจกรรมนั้นๆ ร่วมกับเด็กได้ในช่วงเวลา
สั้นๆ ทั้งนี้เพื่อการเป็นแบบอย่างแก่เด็กนั่นเอง การเข้าไปร่วมเล่นเช่นนี้ทำให้เด็กรู้สึกถึงความอบอุ่น ความเป็นมิตร และ
ช่วยสนับสนุนให้เด็กได้มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่ควรระมัดระวังคือ การเข้า
ไปมีอิทธิพลหรือควบคุมความคิดหรือการทำกิจกรรมของเด็ก แต่ครูควรจะทำในลักษณะที่ตนเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่ม
เท่านั้น นอกจากนี้ครูยังทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำด้วย
6. การเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึงสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่บรรจุอยู่ใน ศูนย์การเรียน เนื่องจาก
กิจกรรมในศูนย์การเรียนมีลักษณะที่เน้นการลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่คุ้นเคย
และเป็นมิตร ความหลากหลายในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมศูนย์การเรียนช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายเช่นกัน ประเภทของสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กวัย
อนุบาลที่ควรมุ่งเน้นคือ สื่อและวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ
7. การเป็นผู้ประเมิน
ครูควรประเมินศูนย์การเรียนในด้านต่างๆ เหล่านี้ตลอดเวลา ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำกิจกรรม การ
คาดเดากิจกรรม พื้นที่ในการทำงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อมการจัดเตรียมโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน
ความต้องการศูนย์การเรียนหรือสิ่งใหม่ๆ ที่เด็กสนใจ ความเพียงพอของโอกาสในการรู้หนังสือ ความท้าทายการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ของเด็ก การมีโอกาสในการใช้ศูนย์การเรียนอย่างทั่วถึงของเด็ก เป็นต้น การสังเกตในช่วงเวลาการทำ
กิจกรรมในศูนย์การเรียนสามารถนำไปสู่การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนศูนย์การเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
เด็กยิ่งขึ้น
ข้อปฏิบัตใิ นการเข้าศูนย์การเรียนมีดงั นี้
1. ระยะเวลาในการทำกิจกรรมศูนย์การเรียน
เด็กต้องการเวลาอย่างจริงจังในการทำกิจกรรมศูนย์การเรียน การมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับศูนย์การเรียน
ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งอย่างแท้จริงย่อมเป็นสิ่งที่พึงประสงค์มากกว่าการได้ไปแวะเวียนทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนหลายๆ
ศูนย์อย่างฉาบฉวย ระยะเวลาในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็กควรครอบคลุมถึงการเลือกวัสดุ

อุปกรณ์ การกำหนดบทบาท การสนทนาถึงกิจกรรม และการลงมือเล่นของเด็ก เพราะอย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที กว่าการเล่นจะเกิดขึ้น โดยปกติแล้ว การจัดเวลาในการเข้าศูนย์การเรียนแต่ละครั้งจะประมาณ 45
นาที ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งยิ่งช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในการเล่นของเด็กที่ดีขึ้น
สำหรับครูทเี่ พิ่งเริ่มทดลองจัดศูนย์การเรียน (ระยะเริ่มต้น) อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อวันในการทำ
กิจกรรมศูนย์การเรียน หรืออาจใช้ศูนย์การเรียนในลักษณะที่เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับเด็กภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำ
กิจกรรมหลักที่กำหนด (กิจกรรมวงกลม) แต่เมื่อครูมีประสบการณ์และเข้าใจธรรมชาติของศูนย์การเรียนมากขึ้น ครูจะ
สามารถนำศูนย์การเรียนมาใช้ เพื่อบูรณาการกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจำวันสำหรับเด็กได้
2. ขั้นตอนการเข้าศูนย์การเรียน
2.1 อธิบายหรือแนะนำการใช้ศูนย์การเรียน และข้อตกลง
ถ้าเด็กไม่เคยใช้ศูนย์การเรียนมาก่อน ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไรก็จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการทำงานของ
การจัดประสบการณ์แบบนี้ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้คือ การอธิบายว่าเด็กสามารถเล่นอะไรได้บ้างและเล่นสิ่ง
เหล่านั้นอย่างไร ขั้นตอนนี้ต้องทำทุกครั้ง โดยเฉพาะครั้งแรกๆ ต้องอธิบายทุกกิจกรรม ครั้งต่อๆ ไป เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคย
อาจอธิบายเฉพาะกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่เท่านั้น
นอกจากนี้ ครูยังต้องแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์การเรียน รวมทั้ง สร้างข้อตกลงหลัก
เกี่ยวกับการทำกิจกรรมศูนย์การเรียนนั้นอย่างสั้นๆ ให้กับเด็กทั้งห้องได้รับทราบ เช่น การเก็บของให้เป็นระเบียบ การเล่น
ควรแบ่งปันกัน การกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้าเล่นในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อฝึกเด็กในเรื่องสิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อน และต่อสังคมเล็กๆ ในห้องเรียน อันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนในสังคมใหญ่เมื่อเด็ก
เติบโตขึ้นต่อไป การคุ้นเคยกับการเล่นกิจกรรมต่างๆ ของเด็กจะเป็นสัญญาณบ่งบอกแก่ครูว่า ควรเพิ่มข้อตกลงกับเด็กที
ละน้อยๆ ได้แล้ว
ขณะที่สร้างข้อตกลงร่วมกันกับเด็ก ยังช่วยให้เด็กได้มีโอกาสสำรวจอย่างคร่าวๆ ก่อนลงมือทำ
กิจกรรม เข้าใจถึงลักษณะศูนย์การเรียน และเตรียมความคิดตนเองเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนล่วงหน้า
ส่วนการรวบรวมสิ่งของบางอย่างในแต่ละศูนย์การเรียน มาอยู่ในช่วงกิจกรรมวงกลม และให้เด็กสนุกกับการทายว่า วัสดุ
อุปกรณ์นั้นมาจากศูนย์การเรียนใดก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กเกี่ยวกับศูนย์การเรียนมากขึ้น
2.2 วางแผนเพื่อจัดสรรเด็กเข้าศูนย์การเรียน
การเลือกทำกิจกรรมในศูนย์แต่ละศูนย์การเรียนของเด็กขึ้นอยู่กับการวางแผนล่วงหน้าของเด็กเอง
หรือการวางแผนแบบร่วมมือกันระหว่างเด็กกับครูก็ได้ เมื่อเด็กเริ่มเรียนรู้ถึงการเลือกศูนย์การเรียน จดบันทึกการเลือก
ของตนเอง และย้ายจากศูนย์การเรียนหนึ่งไปยังอีก ศูนย์การเรียนหนึ่งที่เหมาะสมได้ เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในการเลือกศูนย์การเรียนใหม่เมื่อทำศูนย์หนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการเลือกอาจมี
ความยากลำบาก ในกระบวนการตัดสินใจ ครูสามารถช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้โดยการจำกัดตัวเลือกให้จนกว่าเด็กจะรูส้ ึก
มั่นใจในทางเลือกหลากหลายที่มีให้นั้น เมื่อเด็กยิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกทางเลือกก็ยิ่งควรเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
ตาม

ระยะเวลาในการทำงานในแต่ละศูนย์การเรียน ควรสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของเด็ก ยิ่งเด็กมี
โอกาสได้เลือกศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ความมุ่งมั่นในการเล่นตามความสนใจก็ยิ่งขยายขึ้น สมาธิในการทำงานก็ยิ่ง
ยาวนานขึ้น แต่ละวันเด็กจึงควรมีโอกาสได้เลือกศูนย์การเรียนที่จะทำกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ครูสามารถใช้วิธี
จัดการที่หลากหลายในการเลือกศูนย์การเรียนของเด็กได้ นอกจากนี้ การจัดสภาพพื้นที่ทางกายภาพภายในศูนย์การ
เรียนสามารถใช้เป็นตัวควบคุมจำนวนของเด็กในศูนย์นั้นๆ ได้เช่นกัน การมีกระดานขาหยั่ง 2 อัน และเก้าอี้ล้อมโต๊ะอีก 4
ตัว ในศูนย์ศิลปะช่วยสื่อสารแก่เด็กว่า ศูนย์นี้สามารถทำงานได้ 6 คน บางครั้งบอร์ดสำหรับวางแผนงานก็สามารถช่วยให้
เด็กเข้าใจถึงระบบการเลือกศูนย์การเรียน และยังสามารถระบุได้ถึงทิศทางในการเลือกศูนย์การเรียนอื่นต่อไปได้ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของเด็ก บอร์ดสำหรับวางแผนงานจึงควรมีเครื่องหมาย ภาพ หรือคำง่ายๆ ที่นำเสนอ
ศูนย์การเรียนที่ว่างในแต่ละวัน ครูสามารถใช้บอร์ดสำหรับวางแผนงานในช่วงของกิจกรรมวงกลม เพื่อช่วยให้เด็กเห็นว่า
ศูนย์การเรียนศูนย์ไหนที่ว่างบ้าง องค์ประกอบในบอร์ดสำหรับวางแผนงานนั้นควรระบุถึงศูนย์เสริมใดบ้างที่ว่าง ศูนย์หลัก
ใดบ้างที่เพิ่มใหม่ และถ้าศูนย์การเรียนใดปิดก็ให้แสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนให้เด็กได้รู้ด้วย
บอร์ดสำหรับวางแผนงานอาจจะมีตะขอเท่าจำนวนพื้นที่ที่ว่างในศูนย์การเรียนนั้น เด็กจะนำชื่อของตนมาวางที่
บอร์ดสำหรับวางแผนงานเพื่อแสดงถึงการเลือกศูนย์การเรียนที่ตนสนใจ บอร์ดสำหรับวางแผนงานลักษณะนี้
เปรียบเสมือนหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกเข้าศูนย์การเรียนของเด็กเช่นเดียวกับการมีพื้นที่ว่างในศูนย์ เมื่อ
เด็กออกจากศูนย์ก็จะเอาชื่อตัวเอง ไปด้วยจึงทำให้เกิดที่ว่าง บอร์ดสำหรับวางแผนงานนี้ควรจัดวางไว้ก่อนเข้าศูนย์ การทำ
เช่นนี้จะช่วยลดความวุ่นวายของการจราจรในห้องและยังเป็นตัวนำทางให้เด็กรู้ว่าศูนย์การเรียนไหนควรจะตัดสินใจเลือก
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ระบบไหนดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคไหนเป็นที่ถนัดของครูและใช้ได้ผลกับเด็ก
ในห้องของตน เทคนิคที่เลือกสรรนั้นควรใช้งาน อย่างสม่ำเสมอและเป็นที่เข้าใจของเด็กในการปฏิบัติตามขั้นตอน เด็ก
เรียนรู้การใช้ศูนย์การเรียนได้เร็ว ถ้าได้รับการอธิบายและการสาธิตวิธีใช้ตั้งแต่เริ่มแรก
ตัวอย่างวิธีการจัดระบบการเลือกศูนย์การเรียน ได้แก่ ครูกำหนดเด็กในการเข้า ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ครูใช้สื่อ
ลักษณะต่างๆ ในการแบ่งกลุ่มเด็กเพื่อเลือกศูนย์การเรียน เช่น กระป๋องวางแผน กระดานวางแผน กงล้อวางแผน เป็นต้น
หรือเด็กเลือกศูนย์การเรียนที่ตนสนใจอย่างอิสระ
2.3 ทำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในศูนย์การเรียน
ให้โอกาสเด็กเลือกเล่นกิจกรรมตามสบาย ตามสะดวก และตามใจชอบ โดยครู ค่อยแนะนำให้ความ
ช่วยเหลือตามความต้องการของเด็ก เทคนิคในการปล่อยให้เด็กเข้าศูนย์การเรียนควรคำนึงถึงการให้โอกาสแก่เด็กทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ร่วมกันกับเด็กสรุปกิจกรรมศูนย์การเรียน ปัญหา และการแก้ไข
3. การเวียนศูนย์การเรียน
ครูบางคนคิดว่า การที่เด็กได้รับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทุกศูนย์การเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก
แต่ไม่ว่าระบบบริหารจัดการในการเลือกศูนย์การเรียนจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในแต่ละวันก็คือ โอกาสของเด็กใน
การเลือกทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนที่ตนสนใจ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคลที่

สำคัญ อย่างไรก็ตามพบว่าครูส่วนใหญ่ใช้ศูนย์การเรียนเป็นเครื่องมือในการจัดสรรโอกาสให้เด็กได้ทำงานร่วมกับเพื่อนที่
ตนคุ้นเคย การจัดกลุ่มเด็กลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดข้อจำกัดได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโอกาสในการฝึกฝน การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการพัฒนาความก้าวในการบริหารจัดการของเด็กการเลือกศูนย์การเรียนจึงต้องใช้วิธีการ
หลายๆ วิธีสลับกันไป เช่น จัดกลุ่มตามความสนใจ ความสามารถ ความต้องการ และรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก สรุปแล้ว
เด็กควรได้หมุนเวียนการใช้ศูนย์การเรียนทั้งกับเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันและกับเพื่อนต่างกลุ่มบ้าง
4. การทำความสะอาด
การทำความสะอาดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำกิจกรรมศูนย์การเรียน นอกจากเด็กได้เรียนรู้ถึงการเลือก
การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแล้ว ยังควรที่จะต้องมีประสบการณ์ในการเก็บสิ่งของต่างๆ เข้าที่ด้วย ครูสามารถ
ช่วยเหลือกระบวนการดังกล่าวให้ง่ายขึ้นได้โดยจัดเตรียมกล่องหรือตะกร้าไว้สำหรับเก็บของในแต่ละศูนย์การเรียน ซึ่งมี
สัญลักษณ์ ภาพ หรือคำง่ายๆ บอกไว้ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์การเรียนช่วยพัฒนา
พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบสำหรับเด็กวัยอนุบาล
การนำเสนอผลงาน
ขณะที่ทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน เด็กสรรค์สร้างชิ้นงานต่างๆ มากมาย เช่น ตึกจำลอง ก้อนเมฆยัดกระดาษ
ภาพวาดระบายสี เพลง หุ่นมือ หมวก หนังสือเล่มเล็ก และงานประดิษฐ์ต่างๆ การนำเสนอผลงานหรือการจัดเก็บผลงานที่
สร้างสรรค์เหล่านี้จำเป็นต้องหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะสะท้อนถึงการมองเห็นคุณค่าในการทำงานของเด็ก
เช่นเดียวกับคุณค่าในการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ ตนทำในศูนย์การเรียนนั้นๆ รูปแบบในการนำเสนอผลงานมีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปตามความถนัดของบุคคลและลักษณะของชิ้นงาน เช่น การนำเสนอรูปถ่ายผลงานที่สร้างสรรค์จากไม้บล็อก
การเขียนบรรยายกิจกรรมไว้ใต้ภาพถ่ายที่เด็กกำลังเล่น การใช้บอร์ดที่จัดวางไว้ ระดับต่ำๆ ในการนำเสนอผลงานทาง
ศิลปะ การจัดวางโต๊ะเล็กๆ สำหรับงานเขียนและชิ้นงานประดิษฐ์ต่างๆ ของเด็ก การวางโชว์หนังสือเล่มใหญ่ที่ร่วมกันทำ
ในศูนย์หนังสือ เป็นต้น การทำเช่นนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายแล้ว ยังทำให้ผู้ปกครองยิ่ง
สนุกและเพลิดเพลินกับการทำงานของบุตรหลาน การเขียนชื่อเด็กหรือใช้สัญลักษณ์และภาพติดที่ชิ้นงานก็เป็นการสร้าง
โอกาสการรู้หนังสือได้อีกทางหนึ่งด้วย
การประเมินกิจกรรมในศูนย์การเรียน
การกำหนดวิธีการการประเมินกิจกรรมในศูนย์การเรียนมี 2 วิธีการ ดังนี้
1. การประเมินโดยเด็ก
การประเมินลักษณะนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากิจกรรมนั้นมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เด็กก็จะ
สามารถตรวจสอบคำตอบได้ทันที ถ้าทำผิดก็หาวิธีใหม่เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูก เทคนิคในการสร้างกิจกรรมที่เอื้อต่อการ
ตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเองมีดังนี้
1.1 การใช้สัญลักษณ์โดยสี รูปภาพ ตัวอักษร หรือตัวเลข

เทคนิคนี้มคี วามเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กสามารถตรวจสอบภาพที่จัดเป็นหมวดหมู่ได้ทันทีด้วย
การดูสัญลักษณ์หลังภาพ เช่น การใช้วงกลมสีต่างๆ เพื่อแยกประเภทภาพตามกลุ่มผัก ผลไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
สำหรับเด็กเล็กๆ อาจยังสับสนกับการใช้สัญลักษณ์โดยตัวอักษร หรือตัวเลข จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัย
1.2 การใช้รูปภาพตัดต่อ
รูปภาพตัดต่อเหมาะสมกับกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่และเรียงลำดับ เมื่อชิ้นส่วนของภาพ
ที่ต้องการนำมาจับคู่หรือเรียงลำดับสามารถต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ เด็กก็สามารถตรวจสอบได้โดยทันทีว่าตนเองทำ
กิจกรรมนั้นได้ถูกต้องแล้ว
1.3 การปกปิดคำตอบ
ในกิจกรรมนั้นๆ อาจมีคำตอบเฉลยไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น คำตอบที่ถูกต้องของเกมการศึกษาประเภท
การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง ครูอาจปิดคำตอบไว้ด้วยกระดาษหรือภาพ เมื่อเด็กต้องการตรวจสอบคำตอบก็สามารถเปิดดูได้เอง
2. การประเมินโดยครู
การสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนทำให้ง่ายในการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน ขณะที่เด็ก
กำลังทำกิจกรรมในศูนย์การเรียนทำให้ครูมีโอกาสดู แนะนำ และมีปฏิสัมพันธ์ กับเด็กมากขึ้น อีกบทบาทหนึ่งของครูจึง
ต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อการประเมิน ตามสภาพจริง อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลจำเป็นต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญาที่กำหนดไว้ในการใช้ศูนย์การเรียน และประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กให้
ครบทุกด้านทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม ดังนั้น การสอบถามหรือการตรวจดูผลงานจะช่วยให้ครูได้ข้อมูลใน
การประเมินผลที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการสอนซ้ำหรือแนะนำช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป วิธีการประเมินผลที่ทำให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีดังนี้
2.1 การสังเกตและการบันทึก
ในศูนย์การเรียนเด็กมีอิสระในการทำงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับครูในการสังเกตเด็กได้ตั้งแต่
เริ่มต้นคือ การเลือกเข้าไปทำงาน การทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆ กระบวนการทำงานการทำงานร่วมกับคนอื่น และสุดท้าย
ผลงานที่ได้ของเด็ก เมื่อสังเกตแล้วควรต้องมีการบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับเด็กแต่ละคนไว้ตามวัน-เวลา และ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การบันทึกข้อมูลควรทำ เป็นประจำกับเด็กทุกคน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวน
เมื่อคิดว่าจัดการได้ดี
ในการบันทึกผลการสังเกตอาจทำในรูปของเป็นแบบบันทึก เขียนชื่อ-นามสกุล วัน-เวลา และข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กเท่าที่จำเป็น เขียนบันทึกพฤติกรรมเด็กจากการสังเกตลงไปตามที่เห็น เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ (อย่าเพิ่ง
ตีความข้อมูล) แล้วรวบรวมเก็บใส่แฟ้มประจำตัวเด็กต่อไปเพื่อใช้ในการสรุปพฤติกรรมนั้นๆ อีกครั้งอย่างเที่ยงตรง และ
นำเสนอภาพความก้าวหน้าของเด็กในรูปความเรียงต่อไป
2.2 การสนทนาพูดคุยกับเด็ก
การทำงานในศูนย์การเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้สนทนาพูดคุยกับเด็กแบบไม่เป็นทางการในขณะที่เด็ก
ทำงานกับสื่ออุปกรณ์ หรือทำงานกับเพื่อน อาจมีการตั้งคำถามเพื่อทำให้ได้ทราบว่า เด็กคิดอย่างไร ค้นพบอะไรจากการ

ทำงาน และแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่อย่างไร นอกจากนี้ครูยังสามารถพูดคุยกับเด็กเพื่อพิจารณาผลงานว่า ผลงานชิ้นใด
ควรนำไปไว้ในแฟ้มสะสมงานหรือเพื่อกระตุ้นให้เด็กพูดเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับผลงานของตนเอง และอาจช่วยพิจารณา
ร่วมกันว่า ผลงานของเด็กชิ้นใดที่น่าจะส่งไปให้ผู้ปกครอง
2.3 การสนทนาพูดคุยกับผู้ปกครอง
การสนทนาพูดคุยกับผู้ปกครองจะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กประทับใจในโรงเรียน เกี่ยวกับความ
สนใจของเด็กขณะที่อยู่ที่บ้าน และเกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของเด็ก นอกเหนือจากที่โรงเรียน ครูและผู้ปกครองยังได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลเด็ก การช่วยกันแก้ปัญหาและการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเด็ก
นอกจากนี้ การสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการทำให้ครูได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ปกครองและครอบครัวของ
เด็กซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมต่างๆ ที่เด็กแสดงออกที่โรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบโครงการ (Project Approach)
การสอนแบบโครงการเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่สามารถส่งเสริมให้เด็กรู้จักตัดสินใจ เห็นผลการกระทำที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเด็กจะมีประสบการณ์จากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล วัตถุสิ่งของและสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์ของ
โครงการ คือการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่อง มากกว่าการหาคําตอบที่ถูกต้อง
โครงการ คือ การสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ปกติการสืบค้นจะทําโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ หรือเด็ก
ทั้งชั้นร่วมกัน
จุดเด่นของโครงการ คือ ความพยายามที่จะค้นหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง ไม่ว่าคําถามนั้นจะมาจาก
เด็ก จากครูก็ตาม
งานโครงการจะไม่แยกเป็นรายวิชา แต่จะบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยต้องการครูเป็นผู้
ชี้แนะ และเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงการ
เวลาที่ใช้ แต่ละโครงการนั้นอาจใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหนึ่งสัปดาห์ขึ้นอยู่ กับหัวเรื่อง อายุ และความ
สนใจของเด็ก (Katz1994)
กระบวนการการเรียนรู้ในหนังสือ Project Approach "A Practical Guide for Teachers" ของ Sylvia C.
Chard (1992,1994) ได้กล่าวถึง
ลักษณะโครงสร้างของการปฏิบตั โิ ครงการไว้ 5 ข้อ คือ
1. การอภิปรายกลุม่
ในงานโครงการ ครูสามารถแนะนําการเรียนรู้ให้เด็ก และช่วยให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนทํากับ
เพื่อน การพบประสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่
2. การศึกษานอกสถานที่
สําหรับเด็กปฐมวัย การทัศนศึกษานอกห้องเรียน จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ตรง มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่มี
ความรู้เชี่ยวชาญในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้ขั้นแรกของงานศึกษาค้นคว้า
3. การนําเสนอประสบการณ์เดิม
เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณ์เดิมในหัวเรื่องที่ตนสนใจ มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นที่เหมือนหรือ
แตกต่างกับเพื่อน รวมทั้งแสดงคําถามที่ต้องการสืบค้นในหัวเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้เด็กสามารถเสนอประสบการณ์ที่ตนมี

ด้วยวิธีการอันหลากหลายเสมือน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพ การเขียน การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การเล่น
บทบาทสมมติ และการก่อสร้างแบบต่างๆ
4. การสืบค้น
งานโครงการเปิดกว้างให้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัวเรื่องที่สนใจเด็กสามารถสัมภาษณ์พ่อ
แม่ ผู้ปกครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอกโรงเรียน สามารถหาคําตอบของตนด้วยการศึกษานอกสถานที่
สัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรอบรู้ในหัวเรื่อง อาจสํารวจวิเคราะห์วัตถุสิ่งของด้วยตนเอง เขียนโครงร่าง หรือใช้แว่น
ขยายส่องดูวัตถุต่างๆ หรืออาจใช้หนังสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุดทําการค้นคว้า
5. การจัดแสดง (จัดนิทรรศการ)
การจัดแสดงทําได้หลายรูปแบบ อาจใช้ฝาผนังหรือป้ายจัดแสดงงานของเด็ก เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้
ที่ได้จากการสืบค้นแก่เพื่อนในชั้น ครูสามารถให้เด็กในชั้นได้รับทราบความก้าวหน้าในการสืบค้นโดยจัดให้มีการ
อภิปราย หรือการจัดแสดง ทั้งจะเป็นโอกาสให้เด็กและครูได้เล่าเรื่องงานโครงการที่ทําแก่ผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอีกด้วย
การสอนแบบโครงการมีประโยชน์ตอ่ เด็กปฐมวัยอย่างไร?
การจัดการสอนแบบโครงการเป็นที่สนใจของนักการศึกษาจึงได้นำไปใช้และวิจัยสรุปถึงประโยชน์ที่มีต่อเด็กดังนี้
-เด็กจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแนวทางให้เด็กพึ่งพาตนเองได้
-ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่
-เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถที่เกิดจากตัวเด็กเองในงานและกิจกรรมที่ทำ
-เด็กรู้จักตัดสินใจว่าควรทำอะไร และผู้ใหญ่ยอมรับในความต้องการของเด็ก
-เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ รู้จัก
ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการทำงานอย่างมีแบบแผน
-สามารถนำรูปแบบการสืบค้นความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
-สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เนื่องจากการสอนแบบโครงการ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้อง
ร่วมมือกับครูสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ

การประเมินพัฒนาการเด็ก
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็ก
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์ตามปกติในกิจวัตร
ประจำวัน ครูที่ประเมินอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะสามารถใช้หลักสูตรและจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
บ้านวาดฝันยึดหลักการประเมินพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีดังนี้
1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและนำผลมาพัฒนาเด็ก
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี
3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจกรรมประจำวัน
4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนเลือกใช้เครื่องมือ และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
5. ประเมินตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้
แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้การทดสอบ
วิธกี ารประเมินพัฒนาการเด็กของบ้านวาดฝัน
-ใช้การสังเกต
-การบันทึกพฤติกรรม
-การสนทนากับเด็ก
-การสัมภาษณ์
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ
แนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กล่าวคือ ครูต้องศึกษา
พัฒนาการทุกด้านของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ในเครื่องมือการประเมิน
การที่ครูรู้พัฒนาการและเข้าใจจุดหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเหมาะสมจะทำให้ครูสามารถประเมินพัฒนาการและผล
การเรียนรู้อย่างแท้จริงได้

2. ใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเป็นการประเมิน
แบบไม่เป็นทางการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินที่เหมาะสมคือ การสังเกตหรือการสนทนากับเด็ก แล้วบันทึก
อย่างเป็นระบบ วิธีการบันทึกอาจใช้วิธีการสำรวจรายการ การจดบันทึกพฤติกรรม มาตราส่วนประเมินค่า อาจใช้วิธีการ
บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกเสียง เก็บตัวอย่างงาน หรือใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ทั้งนี้ ครูควรเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือในแต่ละ
ประเภท และเลือกใช้เครื่องการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง
3. บูรณาการการสอนกับการประเมิน การประเมินถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ การประเมินอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ครูทราบพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เข้าใจเด็ก และรู้ว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไรต่อไป งานที่สำคัญของครูใน
ส่วนนี้ คือ ครูต้องทบทวนว่าจะประเมินพัฒนาการตามรายการใด เลือกใช้เครื่องมือประเมินชนิดใด ประเมินในช่วงเวลา
ใดในกิจกรรมประจำวันที่จัดขึ้น การวางแผนการประเมินที่เหมาะสมและยืดหยุ่นได้จะช่วยให้ครูสามารถจัดประสบการณ์
โดยทำการประเมินควบคู่กันไปได้อย่างราบรื่น
4. เน้นที่ความก้าวหน้าของเด็ก ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ ครูควรบันทึกสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เพื่อเป็น
การประเมินความก้าวหน้าของเด็ก ไม่ควรมุ่งสังเกตสิ่งที่เด็กยังไม่สามารถทำได้ การทราบสิ่งที่เด็กทำได้จะช่วยให้ครู
สามารถแนะนำ สนับสนุนให้เด็กก้าวไปสู่พัฒนาการในขั้นที่สูงขึ้นได้ การเน้นที่ความก้าวหน้าของเด็กนี้ถือเป็นการ
วินิจฉัยและช่วยแก้ปัญหาให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี
5. ให้ความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต ขณะที่เด็กร่วมกิจกรรมครูควรให้ความสนใจกับกระบวนการในการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น ขณะที่เด็กกำลังลงชื่อมาโรงเรียน เมื่อครูสังเกตกระบวนการทำงานของเด็ก จะพบว่าเด็กบางคนใช้วิธีคัดลอก
ชื่อของตนโดยมองจากชื่อที่ปักที่เสื้อ ทำให้ผลงานการเขียนมีลักษณะกลับหัว บางคนอาจเขียนได้อย่างคล่องแคล่วจาก
ความจำของตนเองโดยที่ผลผลิตมีลักษณะใกล้เคียงกับคนที่เขียนโดยการคัดลอกจากแบบที่ครูเตรียมไว้ หากไม่สังเกต
กระบวนการย่อมทำให้ครูไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามครูควรให้ความสนใจและควร
ตรวจสอบทั้งกระบวนการและผลผลิตควบคู่กันไป
6. ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจำเป็นต้องประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กจากบริบทที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก การด่วนสรุปจากบริบทใดบริบทหนึ่งอาจทำให้ไม่ได้ผลการประเมิน
ที่แท้จริง เนื่องจากเด็กอาจจะทำกิจกรรมในบริบทหนึ่งได้ดีกว่าอีกบริบทก็ได้
7. ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ครูต้องเฝ้าสังเกตเด็กแต่ละคน เพื่อให้รู้จัก
เด็กเป็นรายบุคคล การประเมินนอกจากจะทำให้ครูทราบความก้าวหน้าของเด็กแล้ว ยังช่วยให้ครูทราบความสนใจ
ทัศนคติ ความคิด เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

8. ให้เด็กมีโอกาสประเมินตนเอง เด็กควรได้รับการกระตุ้นให้คิดไตร่ตรองเพื่อประเมินความก้าวหน้าของตนเอง การที่
เด็กมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของตนเอง จะช่วยให้เด็กภูมิใจ และเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเองต่อไป
โดยครูอาจนำแฟ้มสะสมงานของเด็กมาใช้ในการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง

วิธกี ารประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธีการที่
เหมาะสมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ครูควรวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กับการจัดประสบการณ์ โดยเป็นการวางแผนล่วงหน้า
ทั้งนี้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีดังนี้
1.1 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือคำพูดของเด็ก ครูควรใช้เวลาในการสังเกตและเฝ้าดูเด็ก เพื่อให้ทราบว่า
เด็กแต่ละคนมีจุดเด่น ความต้องการ ความสนใจ และต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด ทั้งนี้ ครูต้องกำหนดเวลา
แนวทางที่ชัดเจน และจดบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ในวิเคราะห์และสรุป ทั้งนี้ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือคำพูดของ
เด็กอาจทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.2 การสนทนากับเด็ก ครูสามารถใช้การสนทนากับเด็กได้ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มอย่างสอดคล้องกับ
กิจวัตรประจำวัน เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็น พัฒนาการด้านการใช้ภาษา ฯลฯ เช่น เมื่อครูเล่า
นิทานให้เด็กฟังแล้ว ครูอาจถามคำถามให้เด็กแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง เพื่อให้รู้ความคิดของเด็ก ทั้งนี้ ครูควรจด
บันทึกคำพูดของเด็กไว้เพื่อการวิเคราะห์และปรับการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่ต้องการสนทนากับเด็ก
เป็นรายบุคคล ครูควรพูดคุยในสภาวะที่เหมาะสม ไม่ทำให้เด็กเครียดหรือเกิดความวิตกกังวล
1.3 การเก็บตัวอย่างผลงานที่แสดงความก้าวหน้าของเด็ก เป็นวิธีการที่ครูรวบรวมและจัดระบบตัวอย่างผลงานที่
แสดงความก้าวหน้าของเด็กจากชิ้นงานที่เด็กสร้างขึ้นในกิจวัตรประจำวัน ครูควรกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเก็บ
รวบรวมผลงาน เช่น เก็บตัวอย่างผลงานการตัดกระดาษที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านการตัดกระดาษของเด็ก
เดือนละ 1 ชิ้นงาน แล้วนำมาจัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น การเก็บสะสมผลงานอย่างต่อเนื่องนี้ ครูต้องประเมิน
ว่าผลงานแต่ละชิ้นแสดงความก้าวหน้าของเด็กอย่างไร ไม่ใช่การนำมาเก็บรวมกันไว้เฉยๆ ครูอาจให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การเลือกและจัดเก็บผลงาน และครูสามารถนำผลงานที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ในการสื่อสารกับผู้ปกครองให้
รับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเด็กด้วย

2. วิเคราะห์และจัดทำบันทึกข้อมูลของเด็ก
2.1 บันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคล การทำบันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคลจะช่วยให้ครูรู้จักความสามารถที่แท้จริงของเด็ก
ทำให้ครูติดตามความก้าวหน้าของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยให้ครูประเมินเด็กอย่างครอบคลุมทุกรายการประเมิน
ครูที่ทำบันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจะสามารถช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็ก หรือให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่าง
เหมาะสม
2.2 บันทึกข้อมูลเด็กทั้งชั้นเรียน การทำบันทึกข้อมูลเด็กทั้งชั้นเรียนช่วยให้ครูรู้ว่าเด็กในห้องเรียนที่รับผิดชอบมี
ความสามารถหรือมีพัฒนาการในแต่ละด้านเป็นอย่างไร ส่งผลให้ครูสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสม
กับเด็กในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของเด็กทั้งชั้นเรียน การสรุปเช่นนี้ควรทำเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

การสร้างรอยต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
บ้านวาดฝันมีความตระหนักถึงความกังวล ภาวะความเครียด ของเด็กและผู้ปกครอง ในการขึ้นไปเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้นเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่าง การศึกษาปฐมวัย กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนได้
เตรียมการดังนี้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
-ให้ความสำคัญกับรอยต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-สอบถาม ถึงเป้าหมายของผู้ปกครองในการเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของเด็กตั้งแต่วันแรกที่มาเข้าเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กตามแนวทางที่เหมาะสมกับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เด็กจะไปต่อ
-ให้ความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมตัวและจัดอบรมให้กับบุคลากรครู และผู้ปกครองในเรื่องของรอยต่อระหว่าง
การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา ให้กับเด็กครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะไปต่อในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

บุคลากรครูผสู้ อน
-เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งต่อผู้สอนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะทำให้
ผู้สอนในระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีข้อมูลช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากัการเรียนรู้ใหม่ต่อไป

-พูดคุยกับเด็กถึงประสบกาณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้
-จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์พื้นฐานที่
สอดคล้องกับการสร้างรอยเชื่อมต่ในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน บ้านและชุมชน
-ครูและผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั้งช่วงเวลามาส่ง และ มารับเด็ก
-ครูและผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารผ่านสมุดรายงานพัฒนาการประจำสัปดาห์ของเด็ก
-ครูและผู้ปกครองมีการนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุยในเรื่องของพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
-ครูและผู้กครองมีการนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย และเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในการประชุมใหญ่
1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ชี้แนะ เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก
-ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินงานของทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้ดี
และเหมาะสมกับเด็กมากที่สุด
-ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีในการเรียนรู้ของเด็ก
-เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ บ้านวาดฝัน
เกมส์ การเรียนรู้แบบโครงการ และประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรม

“ บ้านวาดฝัน ” มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า “ ความสุขและความอบอุ่น ”
ที่เด็กๆได้รับจากเรานั้น จะเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดีให้กับเด็กในการพัฒนาเป็นมนุษย
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ศักยภาพต่อไปในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน
ความสุขของเด็ก

คือการได้เล่นอย่างอิสระ

การเล่นของเด็ก

คือการเริ่มต้นของการเรียนรู้

คณะผูจ้ ดั ทำหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน

นางสาวศิรินพร สันติเมทนีดล

ประธาน

นางสุมาลี เจียรสุนันท์

กรรมการผู้จัดทำ

นางสาวสมกมล วัฒนาศรีโรจน์

กรรมการผู้จัดทำ

undeﬁned
(ประวัติโรงเรียน)

ประวัติโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
เริ่มต้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึงทำให้รู้
และมั่นใจว่าตัวเอง รักอาชีพนี้จริงๆ และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเด็กตัวน้อยๆเรียกเรา
ว่า “ ครูแจน ”
หลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จากคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว “ครูแจน” จึงยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพ
“ครู” นี้ต่อไป และมีความฝันที่อยากจะทำโรงเรียนอนุบาลเล็กๆของตนเอง
และแล้ว...วันที่ฝันได้กลายเป็นความจริงก็มาถึง เมื่อ “ ครอบครัว ” ของครูแจนก็เห็นถึง
ความตั้งใจในการ ทำโรงเรียนของครูแจน และได้แบ่งพื้นที่เล็กๆ ส่วนหน้าของบ้านให้ครู
แจนได้เริ่มต้นปลูกปั้นลูกศิษย์ตัวน้อย ในนาม “ บ้านวาดฝัน ” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2549 โดยมีห้องเรียนในบ้านเรา 3 ห้อง ที่จะรับสมาชิกตัวน้อยๆได้ เต็มที่ 75 คน
วันนี้ “ บ้านวาดฝัน ” ที่เราตั้งใจว่า จะเป็นทีแ่ ต่งแต้มความฝันสวยงามให้กับเด็กๆ และเติม
เต็มความฝันของผู้ใหญ่ ที่อยากเห็นการก้าวเดินของเจ้าตัวน้อย เป็นไปอย่างมีพลังและ
คุณภาพ มีสมาชิกตัวน้อยทั้งหมดประมาณ 36 คน
มีคุณครูผู้เป็นผู้ใหญ่ดแู ลเด็กๆในบ้านจำนวน 11 คน ครูพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดูแลเด็กๆอีกแรง
จำนวน 5 คน และเรา ก็มีความมั่นใจอย่างมากว่า เราทุกคนจะสามารถสร้างสมาชิกตัว
น้อยในครอบครัวของเราให้เติบโตไปเป็นคนดี และมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ

