รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

โรงเรียน อนุบาลบานวาดฝน
รหัสโรงเรียน 1110101024
100/204 หมูที่ 11 ถนน เสนานิคม1 ตําบล/แขวง ลาดพราว เขต/อําเภอ ลาดพราว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท 029422618 โทรสาร -

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน รหัส 10101024 ตั้งอยูเลขที่ 100/204 หมูบานอมรพันธุ9 ซ.เสนานิคม1 ซ.42 แยก18
ถนนพหลโยธิน ตําบลลาดพราว อําเภอลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10230 สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 02 – 9422618 โทรสาร 02 – 5702027
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 41 คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 12 คน

ตอนที่ 2 การนําเสนอการประเมินตนเอง
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 ดานคุณภาพเด็ก : เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยูในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีรางกาย
สมบูรณแข็งแรง นํ้าหนัก สวนสูงอยูในเกณฑมาตรฐาน มีความสุขกับการมาโรงเรียน และมีความกระตือรือรนในการเรียน
รู สังเกตไดจากการที่เด็กมาโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ อาการปวยนอยลง หรือมีการแพรระบาดของโรคติดตอในโรงเรียนลด
นอยลง เด็กมีความสนใจใครรู กลาคิด กลาถามและพยายามคนหาคําตอบในเรื่องที่เรียนรู ใหความรวมมือในกิจกรรมทุก
กิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี และพรอมที่จะใหความชวยเหลือผูอื่น โดยเฉพาะพี่ระดับอนุบาล 3 สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดดีและใหความชวยเหลือนองเล็กและผูใหญในโรงเรียนไดดวยความเต็มใจ เด็กๆมีทักษะการคิดที่ดี เหมาะสมตาม
วัย สามารถคิดแกปญหาในชีวิตประจําวันได สื่อสารบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองใหผูอื่นฟงได และพรอมที่จะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆอยูเสมอ
2.2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ : โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานโดยยึดหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย 2560 เปนแกนกลางในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน ครูสวนใหญมีวุฒิการศึกษาทางดานการศึกษา
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ปฐมวัยโดยตรง มีจํานวนครูเทากับจํานวนหองเรียน และอัตราสวนระหวางครูกับเด็กมีความเหมาะสม ทําใหครูสามารถ
ดูแลและพัฒนาเด็กๆในหองเรียนของตนเองไดอยางใกลชิด และมีศักยภาพเต็มที่ มีการจัดอบรมใหความรูแกครูในเรื่อง
ของการจัดประสบการณใหแกเด็กอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง ทําใหคุณครูมีประสบการณใหมๆ สงผลใหการ
จัดประสบการณใหกับเด็กมีวิธีการที่หลากหลาย และคุณครูมีความเขาใจในพัฒนาการของเด็กมากขึ้น สามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กไดเหมาะสมตามวัยโดยผานการสังเกต ไมจําเปนตองมีการจัดสอบ และนําผลการประเมินมาปรับใชสงเสริม
พัฒนาการเด็กใหเปนไปตามวัย และมีการนิเทศจากภายในโรงเรียน เพื่อแนะนํา ปรับปรุง แกไขการจัดประสบการณใหกับ
เด็กๆไดอยางดียิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ ไดมีการสํารวจตรวจสอบ สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุง
แกไข ใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก และปลอดภัยกับเด็กๆ ซึ่งกระบวนการบริหารและการจัดการทั้งหมดของโรงเรียนจะได
รับความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งครู บุคลากรในโรงเรียน เด็กๆและผูปกครอง ที่มีสวนรวมในการดูแล ใหคําแนะนํา
ใหการชวยเหลือ เพื่อประโยชนแกเด็กๆมากที่สุด
2.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ : หลักสูตรของโรงเรียนใหความสําคัญของการใหเด็กมีสวนรวมในการ
คิดและนําเสนอเรื่องในการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบของโครงงาน เพื่อใหสิ่งที่เด็กเรียนรู มีเปาหมาย และอยูใน
ความสนใจของเด็กมากที่สุด เพราะการเรียนรูที่ดี ยอมเกิดจากผูเรียนมีความสนใจ ใครรูในเรื่องที่เรียนรู และมีความ
กระตือรือรนที่จะคนหาคําตอบอยางสุดความสามารถ โดยคุณครูจะชวยเพิ่มเติมประสบการณที่จะสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการครบทุกดาน ซึ่งวิธีการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ สงผลใหเด็กมีความสุขกับการเรียนรู และสงผลตอคุณภาพ
เด็กในมาตรฐานที่ 1 อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการจัดมุมประสบการณในหองเรียนที่หลากหลายและเปลี่ยนทุก
เรื่องที่เด็กเรียนรู เด็กๆสามารถเลือกเขามุมประสบการณตามความสนใจของเด็กได และลงมือสรางสรรคผลงานดวย
ตนเองได

3. โรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 : จัดการเรียนรูที่มุงเนนใหเด็กมีทักษะที่ดีในทุกดาน โดยอยูบนพื้นฐาน
ของความสุขในการเรียนรูและสามารถเรียนรูตอไปในระดับประถมศึกษาไดโดยไมมีปญหา
รอยตอของระบบโรงเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 : จัดหาแหลงเรียนรู และหรือเปดโอกาสใหครูไดไปศึกษาดูงาน และ
อบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่ยังขาดประสบการณ อยางสมํ่าเสมอมากขึ้น
แผนปฎิบัติงานที่ 3 : จัดการเรียนรูหรือกิจกรรมที่สงเสริมจิตสํานึก ในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอม มากขึ้น โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน และตอยอดไปยังบานเด็กและชุมชน
แผนปฏิบัติงานที่ 4 : ปรับทัศนคติใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่ง
แวดลอม และเปนโรงเรียนตนแบบที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการเผยแพรใน
ชุมชนตอไป
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แผนปฏิบัติงานที่ 5 : ปรับทัศนคติใหบุคลากรและเด็กๆทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคติดตอ และดูแลความสะอาดของตนเองอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย

4. แบบอยางที่ดี
4.1ดานคุณภาพเด็ก มีการจัดชั้นเรียนแบบคละอายุ ใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูการอยูรวมกันใน
สังคมพี่และนอง เพื่อปูพื้นฐานทักษะสังคมใหกับเด็กกอนที่เด็กจะไปสูสังคมที่กวางขึ้น ซึ่งการอยู
รวมกันในสังคมเล็ก สามารถพัฒนาเด็กไดครบทุกดาน และเรียนรูทักษะชีวิตไปพรอมๆกัน
4,2ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ จัดจํานวนครูเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนเด็กใน
หองเรียน และมีการพัฒนาครูใหมีความรุกาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคอนขางรรวดเร็ว เพื่อนํา
ความรูใหมๆมาปรับใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆ และมีการจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ
จัดใหมีรูปแบบ การสอนที่หลากหลาย อันไดแก การเรียนรูแบบหนวย การเรียนรูแบบโครงงาน
การเรียนรูแบบศูนยการเรียน และมีการปรับเปลี่ยนเรื่องในการเรียนรูที่สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน แตยัง ครอบคลุม สาระการเรียนรู ตามหลักสูตรครบถวน
4.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีการจัดโครงการที่สงเสริมใหเด็กกลาคิด กลา
แสดงออก และไดแสดงความคิดเห็น ความสามารถของตนเอง อันไดแก การจัดนิทรรศการ
เผยแพรผลงานของเด็ก การจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน การจัดกิจกรรมมุมประสบการณ
เสรีตามความถนัด หรือความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
5.1ดานคุณภาพเด็ก เด็กมีพัฒนาการในทุกดานอยูในระดับที่ดี มีความสุขกับการมาโรงเรียนและ
การเรียนรูผานกิจกรรมที่หลากหลาย มีความกลาแสดงออก และมีทักษะชีวิตทีดี
5,2ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ บานและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับเด็กผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน วิทยากรพิเศษ ทัศนศึกษา และการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่เด็กๆเรียนรู และเปนสวนหนึ่งในการประเมินพัฒนาการเด็ก ดวยการเขารวม
ชมนิทรรศการของเด็กๆ
5.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมทีมุงพัฒนาเด็กในทุกดาน ให
เด็กไดมีสวนรวมในการนําเสนอเรื่องที่จะเรียนรูผานประสบการณเดิมของเด็กๆ และสอดคลองกับ
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พัฒนาการเด็กในแตละวัย

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1ดานคุณภาพเด็ก โรงเรียนมุงเนนพัฒนาเด็กครอบคลุมทุกดาน ทั้ง รางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา ไปพรอมๆกัน
6,2ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนพยายามจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับ
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสงเสริมใหบุคลากรครูไดมีโอกาสเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา
เพื่อนํามาปรับใชในการสอนเด็กๆใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
6.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรและรูปแบบการสอนที่
มุงเนนใหเด็กมีสวนรวม ในการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ และการเผยแพร
ผลงานตนเองตอชุมชน โดยขึ้นกับความถนัดและความเหมาะสมกับวัยของเด็กเปนรายบุคคล
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
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เฟซบุก (Facebook) : baanwadfun kindergarten

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา
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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

ดี

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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ยอดเยี่ยม

ดี

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ดีเลิศ

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
คุณภาพของเด็ก
1.เด็กๆโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีความสุข มีความสนุก มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2.มีความเปนตัวของตัวเอง แสดงออกไดเหมาะสม และพรอมที่จะเปนผูนําและผูตามที่ดี
3.ปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคมได มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย อยูในเกณฑมาตรฐาน
4.มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ ชื่นชอบในงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
5.มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ ชื่นชอบในงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีทักษะชีวิต
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีหลักสูตรที่ชัดเจน
2.มีรูปแบบการบริหารการจัดการในลักษณะ
เปนครอบครัว
3.มีการจัดชั้นเรียนแบบชั้นคละอายุ เพื่อสรางสังคมเล็กๆใหเด็กๆไดเรียนรู และปรับตัวใน
การอยูรวมกัน
4.เปดโอกาสใหบานและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กๆ รูปแบบ
การเรียนรู เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
5.ใหอิสระกับคุณครูในการสรางสรรคและจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมการทํางานเปนทีม
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1.การจัดการเรียนรูใหกับเด็กในหลายรูปแบบและหลากหลายกิจกรรม เนนพัฒนาทักษะในทุกๆดานใหแกเด็กๆ
2.เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการนําเสนอเรื่องที่จะเรียนรู และมีการใชหลักประชาธิปไตยเสียงขางมากในการเลือก
เรียนรูเรื่องที่ไดรับเลือกจากเด็กๆมากที่สุด
3.มีการประเมินเด็กเปนรายบุคคล เนนประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 5 ดาน
ดานการบริหาร
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีหลักสูตรที่ชัดเจน มีรูปแบบการบริหารการจัดการในลักษณะ
เปนครอบครัว มีการจัดชั้นเรียนแบบชั้นคละอายุ เพื่อสรางสังคมเล็กๆใหเด็กๆไดเรียนรู และปรับตัวใน
การอยูรวมกัน เปดโอกาสใหบานและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กๆ รูปแบบ
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การเรียนรู เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูใหกับเด็กในหลายรูปแบบและหลากหลายกิจกรรม
เนนพัฒนาทักษะในทุกๆดานใหแกเด็กๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กอยางชัดเจนตามสภาพจริง รวมถึง
สงเสริมปลูกฝงจิตสํานึก จิตอาสา ชวยเหลือชุมชนและสังคมตามศักยภาพของเด็ก
ผูบริหาร มีความรู ความเขาใจในพัฒนาการเด็กและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี มีมุมมองวิสัยทัศนที่
ดี ใหอิสระกับคุณครูในการสรางสรรคและจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมการทํางานเปนทีม และพรอมที่จะสงเสริม
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหากเปนสิ่งที่ดีที่เหมาะกับเด็ก มีการจัดคุณครูเพียงพอตอจํานวนเด็กในแตละหองเรียน
คุณครูมีใจรักในการดูแลเด็กๆ พรอมที่จะเรียนรู และพรอมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสอม ผานการเขารับการอบรม หรือเชิญวิทยากรมาใหความรูที่
โรงเรียนเพิ่มเปดประสบการณใหมๆใหกับคุณครู
อาคารเรียนมีความเปนบาน อบอุน และมีมุมตางๆใหเด็กๆไดเรียนรูผานการเลน มีสนามใหเด็กๆไดเคลื่อนไหวอยางเต็มที่
และไดอยูกับธรรมชาติ พื้นที่ทุกสวนของโรงเรียนจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด ใหปลอดภัยกับเด็กมากที่สุด

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แนวทางการพัฒนา
ดานผูเรียน
จัดกิจกรรม หรือ โครงการเพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเด็กๆมีใจรักในวัฒนธรรมไทยและมีสัมมาคาราวะตาม
มารยาทสังคมไทย
ใหการเสริมแรงทางบวก เมื่อเด็กๆมีพฤติกรรมที่พึงประสงค และยกยองใหเปนตัวแบบที่ดีเพื่อใหเกิดความภาค
ภูมิใจและชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่ตอเนื่อง
ดานการบริหาร
จัดใหมีการประเมิน ตรวจสอบ นิเทศ การจัดการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ และนําปญหามาพูดคุยรวมกัน
เพื่อหาทางแกปญหาที่ดีที่สุด
จัดใหครูไดมีโอกาสอบรม เรียนรู ศึกษาดูงาน มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณและความรูใหมๆ และจัดหาสวัสดิการใหแก
ครูเพิ่มขึ้น เพื่อลดการเปลี่ยนงานของครู พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในเรื่องของเทคนิคและทักษะและเทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดใหมีการสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และในรูปแบบอื่นๆ
ใหกับผูปกครอง และชุมชน
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จัดใหมีกิจกรรม หรือ โครงการที่เด็กๆไดมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น เพื่อใหเด็กๆไดภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของการ
ดูแลชุมชน

ความตองการชวยเหลือ
ดานผูเรียน
สงเสริมและใหความสําคัญกับการเรียนรูแบบบูรณาการ รวมถึงการประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ และผลสัมฤทธิของการเรียนรูในรูปแบบนี้วาดีอยางไร เพื่อใหผูปกครองที่สนใจใน
แนวทางนี้มีความมั่นใจและพรอมที่จะสงเสริมเด็กไปในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียน เพื่อลดความกดดันในเด็ก และเชื่อม
รอยตอระหวางระดับชั้นอนุบาลกับระดับประถมศึกษาใหเปนไปอยางเหมาะสม ครูประถมศึกษามีความเขาใจในรูปแบบ
การเรียนรูของเด็ก สามารถรอคอยและคอยๆปรับพื้นฐานทางดานวิชาการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อไมใหเกิดภาวะ
ความเครียดหรือความกดดันในเด็ก และผูปกครอง
ดานบริหาร
สงเสริมใหมีการเพิ่มสวัสดิการใหกับครู เพื่อชวยเหลือครูในเรื่องของคาใชจายในการดํารงชีพและจัดอบรมในวัน
หยุด หรือในชวงปดภาคเรียน โดยมีสวนลดคาใชจายในการอบรมเพื่อชวยแบงเบาภาระของโรงเรียนและครู
สงเสริมใหโรงเรียนและบุคลากรไดรับการลดหยอนภาษี และไดรับสิทธิทางการรักษาที่เปดกวางมากขึ้นการ
ปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนที่เนนเด็กเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนรู ทําให
เด็กๆมีความสุข ในการมาโรงเรียน มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และการเรียนรูพัฒนาครอบคลุมในทุกดาน สงเสริม
ทักษะที่จําเปนในชีวิตของเด็กๆ เพื่อใหเด็กๆสามารถอยูรวมในสังคมใหญไดอยางมีความสุข และพรอมที่ปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนํา หรือขอติจากชุมชนและผูปกครอง หากเปนสิ่งที่ดีที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุด
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ
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การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก
ขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม

Page 11 of 51

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) : baanwadfun kindergarten

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
เรามีความเชื่อวา “ความสุข และความอบอุน” เปนพื้นฐานสําคัญแหงการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กเกิด
ความไววางใจในโรงเรียนและครูผูสอน เด็กจะใหความรวมมือในการเรียนรู และจะทําใหเด็กมุงไปสูความสําเร็จอัน
งดงามตอไปในอนาคตได
วิสัยทัศน
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนจะตองเปน
บุคคลที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต เปนแบบอยางใหกับผูเรียน และชุมชน สังคมไดเปนอยางดี เด็กๆของโรงเรียนจะ
ตองมีการเรียนรูบนพื้นฐานของความสุขและความอบอุน เพื่อใหเกิดพลังแหงปญญาพรอมที่จะเรียนรูและรับไดกับทุก
สถานการณ มีทักษะชีวิตที่ดีและมั่นคง เปนเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศตอไปในอนาคต
พันธกิจ
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกาธิการและแนวการสอนที่มีความเหมาะ
สมกับพัฒนาการของเด็กๆ บนพื้นฐานของความสุขและความอบอุนเปนสําคัญ
2.สงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง โรงเรียน บานและชุมชนเพื่อรวมกันในการผลัก
ดันและจัดการเรียนรูใหกับเด็กๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรของทางโรงเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการเรียนการสอนเปนตัวอยางที่ดีให
เด็กๆและชุมชน เปนผูมีความใฝรู ใฝเรียนตลอดเวลา และมีความเปนอยูอยางพอเพียง
4.พัฒนาเด็กใหมีการเจริญเติบโตอยางสมบูรณในพัฒนาการครบทุกดาน ทั้ง กาย อารมณ สังคมจิตใจ และสติปญญา
อยูรวมในสังคมยุคปจจุบันไดอยางเหมาะสม และพรอมที่จะใหความชวยเหลือสังคมในทุกดาน
เปาหมาย
1.เด็กๆมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมีทักษะชีวิต
มีกระบวนการคิดที่ดี บนพื้นฐานของความสุข และมีพัฒนาการที่ดีครอบคลุมในทุกดาน ทั้ง กาย อารมณ สังคมจิตใจ
และสติปญญา
2.เด็ก บุคลากรของโรงเรียน มีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวาง บาน โรงเรียนและชุมชน
3.บุคลากรมีความสุขในการสอน และมีความสุขในเรียนรูตลอดเวลา
4.โรงเรียน เปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมในดานของสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
1ใเด็กๆจะเรียนรูดวยการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ในเรื่องที่เด็กๆสนใจ โดยมีครูเปนผูแนะนําและหาแหลงขอมูล
ใหเด็กๆไดศึกษาผานวิธีการสังเกต ลงมือปฏิบัติและทดลองอยางมีความสุข
2.จัดกิจกรรมเผยแพรความรูของเด็กๆที่ผานการเรียนรูแบบโครงการในรูปแบบของนิทรรศการและการขายของใน
ชุมชน
3.การเรียนรูแบบโครงการบุคลากรจะตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อชวยแนะนําเด็กๆอยางถูกตอง ชัดเจน
เปนการเรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก
4.จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถเชื่อมโยงไปสูการชวยเหลือหรือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม รักษาสิ่ง
แวดลอม และสรางเยาวชนที่เปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือสังคมตอไป
เอกลักษณ
บานวาดฝน เปนโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ ที่มีความเปนบาน เพื่อใหเด็กๆมีความรูสึกอบอุนเหมือนบานหลังที่สอง มุงเนน
ใหเด็กเรียนรูบนพื้นฐานแหงความสุข ความเขาใจในความแตกตางของแตละบุคคล และใหการพัฒนาเด็กในทุกดาน
เทาเทียมกัน และใหเด็กเติบโตอยางสมบูรณ มีทักษะชีวิตที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและตอการอยูรวมในสังคมยุค
ปจจุบัน
อัตลักษณ
บานวาดฝนเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความอบอุนเหมือนบาน และเรียนรูเปนกลุมสังคมเล็กๆ มีการจัดชั้นเรียนรูป
แบบคละอายุ แบงออกเปน 3 หองเรียน ในแตละหองเรียนมีเด็กอายุ 3 ถึง 6 ป อยูรวมกัน
หองเรียนคละอายุ เปนพื้นฐานสําคัญในการเขาสูสังคม เด็กๆจะไดเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมเล็ก คือหองเรียน ที่มี
พี่และนองอยูดวยกัน เรียนรูการใชชีวิตรวมกัน การสรางกติกา และการแกปญาหาในการอยูรวมกัน เพื่อเปนพื้นฐาน
สําคัญในการเขาไปอยูในสังคมที่ใหญขึ้นตอไปในอนาคต
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

จํานวนผูเรียน
ปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียน
ที่มีความ
ตองการพิเศษ

รวมจํานวนผู
เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง
ระดับกอนประถมการศึกษา
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3

หองเรียนปกติ

1

2

5

-

-

7

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

1

11

6

-

-

17

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

1

7

4

-

-

11

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 3
หองเรียน EP -

20

15

-

-

35

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 3
หองเรียน EP -

20

15

-

-

35
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นางสาว ศิรินพร สันติเมทนีดล
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูจัดการ (Thai School Manager), ผูรับใบอนุญาต
(ผูรับใบอนุญาต)
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

-

1

-

5

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

4

-

1

-

5

บุคลากรอื่นๆ

7

-

-

-

-

7

รวม

7

-

-

-

-

7

รวมทั้งสิ้น

7

4

-

1

-

12

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

35

จํานวน จํานวนผูเรียนตอ
ครู
ครู
5

7:1

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
1ใเด็กๆจะเรียนรูดวยการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ในเรื่องที่เด็กๆสนใจ โดยมีครูเปนผูแนะนําและหาแหลงขอมูลให
เด็กๆไดศึกษาผานวิธีการสังเกต ลงมือปฏิบัติและทดลองอยางมีความสุข
โครงการ
1. การเรียนรูในรุปแบบ project approach

คาเปาหมาย
80.00 : เด็กมีพัฒนาการที่กาวหนาในทุกดาน
ผลสําเร็จ
75.00 : เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในเสียงขางมากในการนํา
เสนอเรื่องที่จะเรียนรูรวมกัน สามารถใชพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการเรียนรูโดยมีครูเปนผู
ชีแนะ สามารถแกไขปญหาในขณะเรียนรูได รูจักการตั้งคําถามและหาแหลงที่จะคนหาคําตอบได
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
วัดกระทรวง
ชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ
อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
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มีเหตุผลเปนขั้นตอน
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ
และสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 2
จัดกิจกรรมเผยแพรความรูของเด็กๆที่ผานการเรียนรูแบบโครงการในรูปแบบของนิทรรศการและการขายของในชุมชน
โครงการ
1. รีไซเคิล หนูนอยแยกขยะ

คาเปา
หมาย
80.00 : เด็กและบุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตนจากภายในโรงเรียน
กอน ดวยการแยกขยะ ตามประเภท การนําขยะที่สามารถรีไซเคิลไดกลับมาใชใหม การนําขยะไปเพิมราย
ได ดวยการขายกับชุมชน หรือการบริจาค เพื่อนําไปใชประโยชนในดานอื่นๆ นอกจากนี้ เผยแพรความรู
ในการแยกขยะ และวิธีการไปสูบานของเด็กๆ เพื่อใหสอดคลองกับทางโรงเรียน และไดรวมดวยชวยกัน
ลดขยะภายในโรงเรียนและในบานของตนเอง
ผลสําเร็จ
70.00 : เด็กและบุคลากรสวนใหญ ตระหนักถึงความสําคัญของการลดขยะ และแยกขยะ ใหความรวมมือ
ในการแยกขยะ ไดถูกตองตามประเภทของขยะ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลอง
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

กับตัวชี้วัด โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
กระทรวง ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ศึกษาธิการ ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3
บุคลากรจะตองรักที่จะเรียนรูและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเ
โครงการ
1. อบรมบุคลากร

คาเปา
หมาย
80.00 : บุคลากรในโรงเรียนไดรับการอบรม เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใช หรือปรับใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหกับเด็กๆได
ผลสําเร็จ
60.00 : บุคลากรมีความรูเพิมขึ้น และมีความรูที่หลากหลาย ขยายตอยอดจากความรูเดิมที่มีอยู ทันโลก
ทันเหตุการณ และนํามาถายทอดใหกับเด็กๆได
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

กระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
ศึกษาธิการ กลุม เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ
(Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ดานรางกาย

35

30

85.71

5

14.29

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

35

35

100.00

-

-

-

-

3. ดานสังคม

35

20

57.14

15

42.86

-

-

4. ดานสติปญญา

35

25

71.43

10

28.57

-

-

3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย
และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน
รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน
รูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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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 : 35

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

28

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน

√

-

35

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

30

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

25

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

√

-

20

80.00

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

28

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดง
อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

35

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย

√

-

25

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู
อื่น

√

-

25

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่
ดี

√

-

25

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด
กลาแสดงออก

√

-

30

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

20

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับ
ผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

20

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

35

80.00

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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35
80.00

26

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง

√

-

30

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

25

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

25

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

20

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

25

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผู
อื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การใช
ความรุนแรง

√

-

30

74.29

ดี

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

√

-

30

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ

√

-

28

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

25

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแก
ปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ
ได

√

-

28

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

35

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน
แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู
ได

√

-

30

สรุปผลการประเมิน
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80.00

82.86

ดีเลิศ

79.29

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหสามารถพัฒนาเด็กๆไดอยางใกลชิด
และมีคุณภาพได ดวยวิธีการที่มีประสิทธภาพ และใชระยะเวลาเพียง 3 ป ที่เด็กๆอยูในโรงเรียนแลวไดรับประโยชนจาก
โรงเรียนใหไดมากที่สุด บนพื้นฐานของความสุข ความอบอุนเหมือนบาน ในการพัฒนา โดยมีกระบวนการพัฒนาดังนี้
ดานรางกาย
การจัดโภชนาการใหกับเด็กอยางเหมาะสมกับวัยของเด็ก โรงเรียนใหความสําคัญกับความสะอาดของอาหาร
และนํ้าดื่ม เมนูอาหารจะมีการศึกษาหาขอมูลในเรื่องของความเหมาะสมทางโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย และใหเด็กได
รับสารอาหารที่เหมาะกับวัย แลวจึงนํามาคิดเปนเมนูที่หลากหลาย เพื่อใหเด็กมีประสบการณในเรื่องของอาหารที่หลาก
หลายชนิด มีการสงตารางอาหารประจําเดือนใหผูปกครองไดรับทราบ โดยอาหารทุกมื้อใน 1 วันของเด็กจะตองมี สาร
อาหารครบ 5 หมู และคุณครูจะชวยกระตุนเด็กใหรับประทานอยางสมํ่าเสมอ และเพียงพอตอความตองการของรางกาย
มีการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงของเด็กทุกเดือน เพื่อประเมินพัฒนาการดานรางกาย และมีการจัดกิจกรรมพลศึกษา เพื่อ
พัฒนารางกายของเด็ก กระตุนและปลูกฝงใหเด็กสรางนิสัยการลางมือดวยตนเอง เพื่อเปนการปองกันเชื้อโรค
ดานอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
การจัดหองเรียนของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน จะเปนชั้นคละอายุ โดยใน 1 หองเรียนจะมีเด็กระดับชั้น
เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 เรียนรูอยูในหองเดียวกัน เปนการจําลองสังคมพี่กับนองใหกับเด็กๆ เพื่อใหเด็กๆไดเรียนรู
เขาใจ และปรับตัวที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดทุกวัย อยางมีความสุข
การจัดการเรียนรูใหกับเด็ก ในรูปแบบของหนวยการเรียนรู (Theme) และรูปแบบโครงการ ( Project
Approach) ชวยพัฒนาและกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง กระตุนกระบวนการคิดอันเปนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร กระตุนการใชภาษาการสื่อสารบอกเลาเรื่องราว กระตุนกระบวนการคิดคํานวณและการนับจากการเรียนรู
การเรียนรูในรูปแบบดังกลาว สงเสริมพัฒนาการในทุกดานของเด็กๆ ผานกิจกรรมลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพราะ
ประสบการณตรงเปนการเรียนรูที่ดีที่สุดสําหรับเด็กวัยปฐมวัย
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการในรูปแบบโครงการพิเศษของโรงเรียน อันไดแก โครงการประชาธิปไตย
โครงการหนูทําได (ทักษะชีวิต) โครงการเด็กวิถีไทย โครงการสหกรณ โครงการนิทานพาเพลิน โครงการแยกขยะ
โครงการบานวาดฝนเกมส โครงการกิจกรรมสัมพันธวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ โครงการรวมดวยชวยกัน สงเสริมให
เด็กๆไดมีสวนรวมในการดูแลชุมชนใกลบาน ใกลโรงเรียนรวมกัน และวันสําคัญทางศาสนา เปนตน โครงการเหลานี้
สามารถพัฒนาเด็กในทุกๆดานไดเปนอยางดี เด็กๆทุกคนในโรงเรียนจะมีสวนรวมในทุกโครงการ และไดรับการประเมิน
ดวยการสังเกตการเขารวมโครงการโดยประเมินตามวัยของเด็กเปนพื้นฐานสําคัญ สิ่งที่เด็กๆจะไดรับเปนสําคัญ คือ
ประสบการณตรง และความรู ผานกิจกรรมลงมือทํา และความสุขในการเขารวมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
Page 32 of 51

เด็กๆในโรงเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีภูมิตานทานโรค คอนขางดี ทําใหเมื่อมีการ
ระบาดของโรค เด็กๆจึงสามารถปลอดภัยจากโรคได หรือมีการระบาดในโรงเรียนนอยลงกวาที่ผานมา เนื่องจากเด็ก
สามารถดูแลความสะอาดของตนเองไดดีขึ้นนอกจากนี้ เด็กๆมีความพรอมที่จะเรียนรูรวมกับสมาชิกในหองเรียนที่มีวัย
แตกตางกัน เด็กๆใหความเคารพในสิทธิของพี่กับนอง สรางกฎกติกาในการอยูรวมกันได ยอมรับและเขาใจในความแตก
ตางของแตละวัย ไดดี พี่สามารถชวยเหลือและดูแลนองในชีวิตประจําวันได ไดแก การพานองเขาหองนํ้า การแตงตัวให
นอง การกลอมนองนอน ซึ่งพี่ทําไดคอนขางดีและมีความภูมิใจในความเปนพี่ สําหรับนองจะมองพี่เปนแบบอยาง ชื่นชม
ในความสามารถของพี่ และพัฒนาตนเองเพื่อเปนพี่ที่ดีในอนาคต
ในการเรียนรูแบบหนวยการเรียน เด็กๆเรียนรู ในเรื่องที่เด็กๆสนใจหรือเรื่องที่ใกลตัวเด็ก ทําใหเด็กๆใหความ
สนใจและกระตืนรือรนในการเรียนรู ในระดับที่ดี เรียนรูผานกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทําใหเด็กๆไดพัฒนาดานรางกาย
ทุกสวน มีกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญแข็งแรง ทําใหเด็กๆขีดเขียนไดดีเมื่อถึงวัยที่ตองเขียน โดยไมตองบังคับ และสามารถ
หยิบจับทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี ชวยเหลือดูแลตนเองไดดี การทํางานรวมกันเปนกลุมใหญ กลุมยอย สง
เสริมพัฒนการดานอารมณและสังคมไดดี เด็กตางวัยอยูดวยกันยอมมีการขัดแยงกันบาง ซึ่งเปนเรื่องดี เพราะเด็กจะ
เรียนรูที่จะคิดแกปญหาดวยตนเอง หรือหากไมสามารถแกไดดวยตนเอง ก็รูจักคิดถึงผูที่จะชวยเหลือได เปนการเรียนรู
การแกปญหาในชีวิตประจําวันผานกิจกรรมไดเปนอยางดี
ในการเรียนรูแบบโครงการ เนนในเรื่องที่เด็กสนใจ เด็กมีสวนรวมในการนําเสนอเรื่องที่อยากเรียน มีการลง
คะแนนเลือกเรื่องที่อยากเรียนในหองของตนเอง สื่งเหลานี้ เปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยไดเปนอยางดี ยอมรับในเสียง
ขางมาก และยอมรับไดหากเรื่องของตนเองไมไดรับเลือก ซึ่งเด็กใหความรวมมือคอนขางดี ยอมรับไดบาง แตเมื่อเริ่มการ
เรียนรู เด็กๆสามารถเรียนรูเรื่องที่ไดรับความสนใจมากกวาไดดวยความเต็มใจ กระบวนการในการเรียนรู แบบโครงการ
เปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต ตั้งขอสงสัย ตั้งคําถาม และตอบคําถามจากขอมูล
ที่ชวยกันคนควาหามาดวยตนเองโดยมีครูผูสอนเปนผูชี้แนะ และหาแหลงเรียนรูใหกับเด็ก การไดออกไปเปดโลกกวาง
ดวยกิจกรรมทัศนศึกษา เปนประสบการณที่สําคัญและเด็กๆจะเรียนรู และจดจําไดดี และในชวงสุดทายของโครงการ
เด็กๆจะไดรวมกันนําเสอนนิทรรศการผลงานของเด็กๆที่ไดทํามาตลอดการเรียนรูในโครงการเรื่องนั้นๆ เด็กๆมีความกลา
แสดงออก สามารถบอกเลาเรื่องราวสิ่งที่เรียนรูไดโดยมีครูคอยแนะนํา สามารถเปนผูนํา พาผูปกครองทํากิจกรรมตางๆได
ดี และมีความสนใจในกิจกรรมในหองเรียนหองอื่นที่มีการเรียนรูในเรื่องตางกัน ทําใหเด็กๆไดรับความรูในหลายๆเรื่อง
พรอมๆกันผานกิจกรรมนิทรรศการนั่นเอง
โครงการตางๆในโรงเรียน ชวยสงเสริมพัฒนาการใหเด็กๆในทุกดาน และเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีตามวัย
สามารถเขารวมกิจกรรมทุกโครงการไดดี มีความกระตือรือรนในการเขารวมทํากิจกรรมทุกโครงการ ยอมรับและปฏิบัติ
ตามกติกาของโครงการไดดี มีความสุขและพยายามปรับตัวเรียนรูในกิจกรรมของแตละโครงการไดดี สามารถนําไปตอยอด
ใชกับที่บานไดดีในบางกิจกรรม
สรุปโดยภาพรวมของคุณภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน ปการศึกษา 2561 เด็กๆมีความสุข ความ
สนุก ในการเรียนรู มีพัฒนาการทุกดานเจริญเติบโต และกาวหนาตามขั้นพัฒนาการตามวัย รางกายสมบูรณแข็งแรงอยูใน
เกณฑมาตรฐาน อารมณราเริง แจมใส เขากับผูอื่นไดดี มีมนุษยสัมพันธคอนขางดีกับคุณครู เพื่อนๆ นองๆ และผูใหญทุก
คน เชน ผูปกครอง ผูมาเยี่ยมชม รร เปนตน ปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนไดคอนขางดี ปรับตัวอยูรวมกันในสังคม
เล็กๆไดดี มีนํ้าใจชวยเหลือเพื่อนและนองไดบางในบางกิจกรรม เชนการแตงตัวใหนอง การกลอมนองนอน ของพี่อนุบาล
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3 สําหรับนอง สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดบาง เชน การเก็บของ การสงของใหกัน การดูแลซึ่งกันและกันในขณะที่
เลนดวยกัน เปนสังคมเล็กๆที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดคอนขางดี ในเรื่องของสติปญญา การเรียนรูในรูปแบบที่หลาก
หลาย ผานกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ ทําใหเด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู รูจักคิด มีทักษะดานตางๆคอนขางดีมี
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ในการนําเสนอ แสดงความคิด และประดิษฐผลงานดวยตนเองไดคอนขางดี มีความเปน
ตัวของตัวเอง กลาคิด กลาแสดงออก กลาที่จะถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย และพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น
3.จุดเดน
เด็กๆมีความสุขในการมาโรงเรียน เด็กๆมีความเปนตัวของตัวเอง แตสามารถเคารพกฎกติกาของสังคมได มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มั่นใจ กลาแสดงออก และสามารถบอกความตองการของตนเองได เด็กสวนใหญมีพัฒนาการใน
ทุกดานคอนขางดี อยูในมาตรฐานตามวัย มีทักษะตางๆที่ดี พรอมที่จะพัฒนาไปสูขั้นตอไปไดดี เด็กๆมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู รักการอาน และรักการเขียนดวยตนเอง
4.จุดควรพัฒนา
เด็กๆบางสวนยังขาดการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม ไดแก การไหวผูใหญ โดยไมตองเตือน
มารยาทในการเดินผานผูใหญ และการกลาวคําขอบคุณ ขอโทษ เปนตน
เด็กๆบางสวนยังมาโรงเรียนคอนขางสาย ทําใหบางครั้งไมไดเขารวมกิจกรรมในตอนเชาชวงเขาแถวเคารพ
ธงชาติ
เด็กเล็กจะยังตองกระตุนและชวยเหลือในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด ไดแกการลางมือ และการปองกัน
โรค ไดแก การใสหนากากอนามัย
5.การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
เด็กๆอยูรวมกันในสังคมเล็กๆที่มีพี่กับนอง ทําใหเด็กๆเรียนรู ทําความรูจักความเปนพี่ และความเปนนองได
ดี เพราะเด็กสวนใหญในยุคปจจุบันมักจะเปนลูกคนเดียว ไมมีพี่และไมมีนอง การมาอยูรวมกันในสังคมหองเรียนที่มีพี่
และนอง ชวยใหเด็กๆไดปรับตัวเขาหาผูอื่นไดดี พี่มีความภูมใจในความเปนพี และนองมีความรักและชื่นชมในตัวพี่ การ
ชวยเหลือ การใหอภัย และการแบงปนในสังคมพี่กับนอง จะทําใหเด็กๆมีพื้นฐานสังคม ที่ดี เมื่อเด็กๆออกไปสูสังคม
ภายนอก เด็กๆจะสามารถปรับตัวเขากับทุกวัยไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถทําความรูจักกับเพื่อนใหมๆ
ไดทุกที่ทุกเวลา และทุกสถานการณ
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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 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด
วิชาการ

√

-

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

√

-

4.00

ดีเลิศ

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
รวมมือ รวมใจ

√

-

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. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัด
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

4.50

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนเด็กและบุคลากรในโรงเรียนไมมาก จึงสามารถ
ดูแลไดอยางใกลชิด และมีรูปแบบการบริหาร การจัดการแบบครอบครัว
ผูบริหารโรงเรียน คือ หัวหนาครอบครัว เปนผูสรางบานและสรางรูปแบบของการเรียนรูภายในบาน โดย
กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของบาน และกระจายงานใหบุคลากรในบานชวยกันนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท
ของเด็กๆและชุมชนรอบโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน คือ ครู ผูใหญในบานที่เปนผูชวยหัวหนาครอบครัว นําแนวทางนโยบาย เปาหมาย วิสัย
ทัศน และพันธกิจของบาน มาสรางกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กๆในบาน และสอดคลองกับบริบทของชุมชนรอบๆบาน
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก
นักเรียน คือ เด็กๆในบาน ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของการเรียนรู มีความสําคัญที่สุดในครอบครัวบานวาดฝน
กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน มีความอิสระ และยืดหยุน ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัย
ทัศนและความเปนผูนํา ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน มุงเนนใหเกิดความสุขในการเรียนรูสําหรับเด็ก
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนแกนกลางและนํามาปรับ
มาเพิ่มเติมในสวนของกระบวนการคิดตามหลักพุทธศาสนา เพื่อใหการพัฒนาเด็กสมบูรณและครอบคลุมครบทั้ง 4 ดาน
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และไมใชเฉพาะการเรียนรูในหองเรียนแตรวมถึงการพัฒนาทักษะตางๆในการใชชีวิตประจําวันของเด็กดวย หลักสูตรของ
โรงเรียนจะมีการปรับอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับบริบท และใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณของ
โลกยุดใหม
รูปแบบ การจัดการเรียนรู เปน ตัวกลางในการพัฒนาเด็กๆใหมีทักษะทุกดานที่สมบูรณ และเปนไปตามวัยอยางเหมาะสม
ซึ่งยึดความตองการของเด็กเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนรู โรงเรียนจะมีการปรับรูปแบบในทุกๆป เพื่อใหไดรูปแบบที่
สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน และคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับเด็กๆของโรงเรียน จึงมีการใชรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย
เด็กๆสามารถเรียนรูไดผานการลงมือปฏิบัติ ผานการเลน ผานการทดลอง และผานการออกไปคนควา หาคําตอบดวย
ตนเองจากประสบการณตรง
การประเมินเด็ก เนนการประเมินพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ โดยยึดหลักพัฒนาการตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก และนํามาปรับ เพิ่ม ลด ใหเหมาะกับเด็กๆและเปาหมายในการพัฒนาเด็กของโรงเรียน โดย
ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู สังเกตพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน และสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกในสถานการณตางๆ การประเมินจะทําอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนภาคเรียนจนกระทั่งจบภาค
เรียน แลวสรุปโดยบันทึกลงในสมุดรายงานพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล อยางละเอียด ไมมีการสอบ
คุณครู เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกระตุน แนะนํา และใหความชวยเหลือในการเรียนรูของเด็ก คุณครูที่
โรงเรียนมีประจําทุกหองเรียน หองละ 1 คน ตอเด็กคละอายุ 20 คน คุณครูไดรับการอบรมในเรื่องของพัฒนาการเด็ก
และมีความเขาใจในพัฒนาการของเด็กแตละวัย สามารถจัดกิจกรรมใหเกิดความยากงายเหมาะกับวัยของเด็ก ในรูปแบบ
การเรียนรูที่หลากหลายของโรงเรียน สงผลใหคุณครูไดเรียนรูและไดประสบการณใหมๆไปพรอมๆกับเด็ก เพราะคุณครูจะ
เปนผูชวยสําคัญใหกับเด็กในการเรียนรูเรื่องตางๆ เปนแหลงขอมูลของเด็ก ดังนั้นคุณครูจะตองศึกษาหาขอมูลลวงหนา
และสามารถถายทอดใหกับเด็กๆได
อาคารเรียน สรางขึ้นในรูปแบบของบาน เพื่อใหเด็กๆเกิดความรูสึกคุนเคยเหมือนมาบานหลังที่2 ใหเด็กเกิด
ความอบอุนใจ และไววางใจ ที่จะมาเรียนรูและทํากิจกรรมที่บานหลังนี้อยางมีความสุข
หองเรียน ในแตละหองเรียนจะมีมุมเลน ที่สงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กๆ ใหเด็กๆไดเขาไปเลนอยางอิสระและ
เรียนรูผานการเลนไดดวยตนเอง ไดแก มุมนิทาน มุมบล็อค มุมบทบาทสมมติ มุมสรางสรรค มุมวิทยาศาสตรและมุม
เชาวปญญา มุมตางๆสามารถโยกยายและเปลี่ยนแปลงไดเพื่อเอื้อตอการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหสอดคลองกับ
เรื่องตางๆที่เด็กๆเรียนรูได
สนามกลางแจงและในรม มีเครื่องเลนและมุมเลนที่หลากหลาย ไดแก แทมโพลีน บอทราย มุมของเลนนํ้า
ชิงชา บานพลาสติก บานอิฐ (สรางโดยเด็กๆ) ยางเพื่อการทรงตัว และกระดานกําแพงที่เด็กๆสามารถขีดเขียนตาม
จินตนาการใหพื่นที่ทีเตรียมใหเทานั้น เด็กๆบานวาดฝนจะไดใชพื้นที่สนามอยางเต็มที่ในวันที่ฝนไมตก ใชออกกําลังกาย
ยามเชากอนเขาแถว ใชทํากิจกรรมที่ตองการพื้นที่ในการเรียนรู ใชสํารวจสภาพแวดลอมรอบๆโรงเรียน ใชในกิจกรรม
พลศึกษา ออกกําลังตอนกลางวันและตอนเย็นหลังเลิกเรียน เปนพื้นที่ที่เด็กชอบและมีความสุขทุกครั้งที่ไดลงสนาม
เด็กๆไดใชพื้นที่ในการเรียนรูจักกันทุกหอง ไดเลนดวยกัน ไดเรียนรูทักษะการอยูรวมกัน สําหรับลานในรมมีไวเพื่อให
เด็กๆใชพื้นที่ในการเคลื่อนไหว พัฒนากลามเนื้อดานรางกายอยางเต็มที่ ผานกิจกรรม โยคะ การละเลนไทย แอโรบิค
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เคลื่อนไหวตามจังหวะและวนเทียน วนนํ้า สงเสริมการรูจักรับและการรูจักใหอยางตั้งใจ ที่บานวาดฝน พื้นที่ทุกพื้นที่ใน
โรงเรียน เปนแหลงเรียนรู และทํากิจกรรมไดทุกที่และทุกเวลา เพราะการเรียนรูที่ไดลงมือปฏิบัติ และเคลื่อนไหว เด็กๆ
จะเรียนรูไดเร็ว จดจําไดนาน
การจัดการและการบริหารของบานวาดฝนเปดโอกาสใหบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความถนัด และ
ภูมิปญญาชาวบาน สามารถเขามาใหความรูแกเด็กๆได หรือ เด็กๆสามารถออกไปหาความรูจากแหลงความรูในชุมชนได
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเด็กๆไดมีโอกาสไดไปสัมผัสกับชุมชน ไดเปนสวนหนึ่งในการดูแลและชวยเหลือผูอื่นบาง
กิจกรรมเสริมพิเศษ ที่ทางโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน จัดใหเพิ่มเติมจากการเรียนรูของเด็กๆ คือ ภาษา
อังกฤษ ซึ่งมุงเนนใหเด็กคุนเคยกับชาวตางชาติและสามารถฟงสําเนียงชาวตางชาติได สามารถโตตอบสนทนากับชาวตาง
ชาติไดโดยไมกลัว และเพิ่มเติมในเรื่องของคําศัพทผานการออกเสียงที่ถูกตอง และกิจกรรมดนตรี ที่มุงเนนในเรื่องของ
การฟง การเคลื่อนไหว และการรูจักตัวโนต ผานเครื่องดนตรีเปยโน ใหเด็กๆเกิดความสุขและมีทัศนคติที่ดีตอภาษา และ
ดนตรี
โครงการตางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อมุงเนนพัฒนาศักยภาพตามวัยของเด็กและสรางทักษะที่ควรเกิดขึ้นให
กับเด็ก เพื่อนําไปตอยอดในชีวิตประจําวันได โครงการตางๆมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก เปนสิ่งที่ควรสงเสริมใหเกิดในชวงปฐมวัย เพื่อเปนการปูพื้นฐานทักษะตางๆ รวมไปถึงทัศนคติ
มารยาท สรางนิสัยที่พึงประสงค ในการอยูรวมกันในสังคมตอไป

ผลการดําเนินงาน
เด็กๆที่ผานการเรียนรูบนพื้นฐานของหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกดาน สงผลใหเด็ก
มีพัฒนาการอยูในเกณฑมาตรฐาน มีความพรอมที่จะรับการพัฒนาตอไปไดโดยไมเปนปญหา มีอัตรสวนของครูและเด็ก
คอนขางเหมาะสม ทําใหเด็กๆไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด และคุณครูสามารถจัดกิจกรรมที่มีระดับความยากงาย
ตามระดับอายุของเด็กได การเรียนรูจึงเหมาะสมตามวัย ไมวาจะเปนพี่หรือนอง สามารถเรียนรูและพัฒนาไดในเวลา
เดียวกัน การจัดการและการบริหารที่มีความอิสระและยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กับเด็ก บริบท
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุงเนนพัฒนาเด็กเปนสําคัญ สงผลใหเด็กๆไดเรียนรูอยางมีความสุข มีการ
พัฒนาในทุกๆดานอยางชัดเจน ตอเนื่อง ทําใหเด็กๆที่ผานการเรียนรูในกระบวนการบริหาร การจัดการในรูปแบบนี้ มี
ความพรอมในการกาวสูสังคมภายนอกและพรอมที่จะปรับตัวอยูเสมอ คุณครูและผูจัดการศึกษาใหกับเด็ก มีอิสระทาง
ความคิด สงผลใหมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและหาขอมูลเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อนํามาเติมเต็มประสบการณกับ
เด็กๆ
3.จุดเดน
คุณครูมีสวนรวมในการคิด การสรางหลักสูตร การสรางรูปแบบในการเรียนรูใหกับเด็ก มีอิสระในการจัด
กิจกรรมและมีโอกาสในการเรียนรูในสิ่งที่ไมเคยเรียนรูมากอน เพื่อนํามาใชจัดกิจกรรมใหกับเด็กๆ เปนเพิ่มความรูและเปด
ประสบการณใหมๆใหคุณครูดวย
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เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู ไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย จากแหลงความรูในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน ตัว
เด็ก จากคุณครู จากวิทยากรในชุมชน หรือการออกไปหาความรูนอกสถานที่จากกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเปนการเพิ่มเติม
ประสบการณและใหความรูแกเด็กๆไดอยางมาก
การประเมินที่มุงเนนเพื่อนําไปพัฒนาทักษะในทุกดานใหกับเด็ก โดยไมมีแรงกดดัน ยอมทําใหเด็กพัฒนาได
อยางเต็มที่ การสังเกตพฤติกรรม จึงเปนการประเมินที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะเกิดจากสภาพความเปนจริง ไดเห็น
ทักษะที่เกิดขึ้นจริงในสภาวะที่ปกติของเด็กไมเกิดความเครียดความกดดันแตอยางใด และเมื่อไดเห็นสภาพจริงของเด็ก
ทําใหสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาปรับกิจกรรม มาแกไขและพัฒนาเด็กตอไป เพื่อใหเด็กมีทักษะ และพัฒนาการที่ดีในทุก
ดานตามวัยที่เหมาะสม
4.จุดควรพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก และมีบุคลากรพอดีกับจํานวนหองเรียน ดังนั้น ปญหาของ
คุณครูคือไมสามารถลาเพื่อไปอบรมหาความรูเพิ่มเติมในวันทําการได สงผลให คุณครูยังขาดความเขาใจในเรื่องของการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน คุณครูยังขาดความรู ความเขาใจในนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ
5.การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปดโอกาสใหบาน และชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
กับเด็กๆ ผูปกครองสามารถนําเสนอ และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของโรงเรียน ผานการประชุมผูปกครอง หรือ
พบปะกันได โดยโรงเรียนจะนําไปปรึกษาคณะกรรมการของโรงเรียนและบุคลากรทุกคน เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีที่สุด
สําหรับเด็ก นอกจากนี้ พยายามใหชุมชนและเด็กมีความใกลชิดกันมากที่สุด โดยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กๆไดออก
ไปชวยเหลือ พัฒนาและมีสวนรวมในการอนุรักษรวมกับชุมชนใกล โรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 5

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

√

-

5

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัด
ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

5

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย
ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียว

√

-

5

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม
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80.00

√

80.00
-

5
5

100.00

ยอด
เยี่ยม

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

√

-

5

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา
และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

5

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับวัย
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80.00

5

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถายเทสะดวก

√

-

5

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

5

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพ
แวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

5

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)

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

√

-

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

80.00

3

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธี
การที่หลากหลาย

√

-

5

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

-

√

-

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

5

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

-

√

-

สรุปผลการประเมิน
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5

60.00

ดี

90.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน สรางหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนสําคัญ และเพิ่มหลักสูตรการคิดแบบพุทธเขามาผสมผสาน โดยมุงเนนพัฒนา
เด็กในทุกดาน ผานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดยทุกกิจกรรมจะเนนความสําคัญของเด็กเปนหลัก
เสมอ บนพื้นฐานของความสุขในการเรียนรู ซึ่งโรงเรียนจะมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ดังนี้
การเรียนรูแบบหนวย หรือเรื่อง (Theme ) คุณครูจะเตรียมเรื่องที่ใกลตัวเด็กมากที่สุด และ เปนเรื่องที่
เหมาะสมกับวัยของเด็กนํามาใหเด็กๆมีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจและอยากเรียนรู เมื่อไดเรื่องแลว คุณครูจะเตรียมเนื้อหาที่
ครอบคลุมประสบการณในหลายดาน สรางกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดทักษะดานตางๆใหกับเด็กๆ เด็กๆไดลงมือปฏิบัติเปน
สวนใหญ เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยประสบการณตรง
การเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กๆไดนําเสนอ
เรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่เด็กๆอยากรู จากการชี้แนะของคุณครูและนํามาผานการลงคะแนนเลือกจาก
เด็กๆ

ในหองเรียนเพื่อใหไดเรื่องที่อยากเรียนรูมากที่สุด ซึ่งเด็กๆจะสนใจและกระตือรือรนในการ

คนควาหาคําตอบดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่คุณครูเตรียมให ทั้งในและนอกโรงเรียน และนําเสนอ
เรื่องราวที่ เรียนรูผานกิจกรรมนิทรรศการ เผยแพรใหผูปกครองไดเรียนรูไปพรอมๆกับเด็กๆ
ในทุกการเรียนรู คุณครูและเด็กๆจะชวยกันจัดสภาพบรรยากาศในหองเรียนหรือนอก
หองเรียนใหสอดคลองกับเรื่องที่กําลังเรียนรู เด็กๆสามารถใชพื้นที่ในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิด
การเรียนรูแกเด็กมากที่สุด
การประเมินของโรงเรียน จะเปนการประเมินผานการสังเกตและบันทึก ตามพัฒนาการของเด็กเปนหลัก
คุณครูจะประเมินเด็กตั้งแตวันแรกของการเปดเทอมจนกระทั่งสัปดาหสุดทาย กอนปดเทอม โดยประเมินตามสภาพความ
เปนจริง ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก ไมมีการจัดสอบ และมีการรายงานผลการประเมินใหผูปกครอง
รับทราบ จากนั้นคุณครูจะนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดประสบการณใหเด็กตอไป

ผลการดําเนินงาน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความสุขของการเรียนรูเปนสําคัญ เด็กๆจะมีความสุข สนุกกับ
การเรียนรู อยากรู อยากเรียน มีความสนใจ ใสใจ และกระตือรือรนในการเรียนรู เด็กๆบานวาดฝนมีความสุขที่จะมา
โรงเรียน เพราะสนุกกับการเรียนรูในรูปแบบลงมือปฏิบัติ และนําไปบอกเลาใหผูปกครองรับรูและเรียนรูไปกับเด็กๆดวย ผู
ปกครองใหความรวมมือในการเรียนรูของเด็ก ชวยจัดเตรียมและชวยหาสิ่งของ หรือสื่อที่สอดคลองกับเรื่องที่เด็กๆเรียนรู
อยางเต็มใจ และสนุกไปกับการเรียนรูของเด็กๆดวย รวมทั้งใหความรวมมือในการมารวมกิจกรรมนิทรรศการที่เด็กๆนํา
เสนอผลงานของตนเอง รวมทํากิจกรรมกับเด็กๆอยางตั้งใจและมีความสุขที่ไดทํารวมกัน ทําใหเด็กๆเกิดความเชื่อมั่นและ
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ความภูมิใจในตนเอง ในเรื่องของการประเมินที่ไมมีการจัดสอบเด็ก ทําใหเด็กๆไมเกิดความเครียดหรือความกดดัน เด็กๆ
จึงสามารถเรียนรูไดดี จดจําสิ่งที่เรียนรูไดดีเพราะเกิดจากการลงมือปฏิบัตินั่นเอง
3.จุดเดน
การเรียนรูที่มุงเนนเด็กเปนศูนยกลาง เด็กๆจะรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และอยากจะมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอน ทําใหเด็กๆสนุก และมีความสุขกับการเรียนรู
4.จุดควรพัฒนา
การเรียนรูที่มุงเนนเด็กเปนศูนยกลาง นั้น บางครั้งเรื่องที่เด็กๆเลือกมาอาจจะซํ้าเดิม หรือมีเรื่องใหเลือกไม
มากนัก เพราะประสบการณของเด็กยังคอนขางนอย ดังนั้นจึงควรมีการเปดโลกประสบการณใหเด็กบอยๆ ผานกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ เพื่อใหเด็กๆมีคลังประสบการณ และมีเรื่องที่อยากเรียนรูกวางขึ้น
5.การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
การเปดโอกาสใหเด็กๆไดเลือกเรียนรูในเรื่องที่เด็กสนใจ เด็กๆจะมีความภูมิใจในตนเอง และอยากที่จะนํา
เสนอ กลาที่จะเสนอ และกลาที่จะเลือก สิ่งที่ตนเองตองการ เปนการปลูกฝนความมั่นใจในตนเอง และพรอมที่จะยอมรับ
กับความผิดหวังได หากเรื่องที่ไดรับการเลือกไมใชเรื่องของตนเอง เปนการสรางทักษะสังคมเล็กๆใหกับเด็กๆไดเปนอยางดี
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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

ดี

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ดี
ดีเลิศ

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
กระบวนการบริหารและการจัดการ
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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
(การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียน)

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๓
เรื่ อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้ านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง
1.2 มีการพัฒนาด้ านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีการพัฒนาการด้ านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื ้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้ าน สอดคล้ องกับบริบทของท้ องถิ่น
2.2 จัดครูให้ เพียงพอกับชันเรี
้ ยน
2.3 ส่งเสริมให้ ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้ านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้ อมและสื่อเพื่อการเรี ยนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ ผเู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ท่ เี น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้ นอย่างสมดุลเด็กศักยภาพ
3.2 สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
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

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการเพื่อบรรลุเป้ าหมายการจัดการศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็จของโครงการ
1) กิจกรรมการเรี ยนรูแบบหน่ยการเรี ยนและ 1) เด็กร่วมคิดและร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไป
โครงการ
พร้ อมๆกับคุณครูได้
2) กิจกรรมเด็กดีประจาเดือน
2) เด็กมีความกระตือรื อร้ นในการค้ นหาคาตอบใน
3) กิจกรรมไหว้ ครู
เรื่ องที่เรี ยนรู้
4) กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ
3) เด็กสามารถสื่อสารเรื่ องที่เรี ยนรู้และเป็ นผู้นา
5) โครงการรี ไซเคิล
กิจกรรมให้ ผ้ อู ื่นรับรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมได้
6) โครงการเด็กวิถีไทย
4) เด็กๆมีความเป็ นระเบียบวินยั เคารพกติกาและ
7) โครงการประชาธิปไตย
ซื่อสัตย์ ยอมรับในสิ่งที่ตนปฏิบตั ไิ ด้
8) โครงการนิทานพาเพลิน
5) เด็กๆมีความตังใจในการเตรี
้
ยมของขวัญหรื อ
9) โครงการนิทานเพื่อนรัก
ดอกไม้ ให้ กบั คุณครู คุณแม่และคุณพ่อ รวมทังรู้ ้ สกึ
10) การบ้ านสารสัมพันธ์
ซาบซึ ้งกับความรักที่คณ
ุ ครู คุณพ่อคุณแม่มีให้ กบั
11) โครงการบ้ านวาดฝันเกมส์
เด็กๆ
12) โครงการบ้ าน โรงเรี ยน ประสานการเรี ยนรู้ 6) เด็กๆรู้จกั การเก็บล้ างกล่องนมที่ทานแล้ วได้
13) โครงการสหกรณ์
และเห็นความสาคัญในการเก็บกล่องนม
14) โครงการหนูทาได้
7) เด็กๆรู้จกั ไหว้ ผ้ ใู หญ่โดยไม่ต้องเตือน เด็กๆเรี ยนรู้
15) โครงการแยกขยะในโรงเรี ยน
และเข้ าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างง่ายๆ
16) กิจกรรมเรื่ องเล่า 1 นาที
8) เด็กๆรู้จกั ยืมนิทานและนามาคืนตามวันที่กาหนด
17) กิจกรรมสารวจโลกรอบตัวเด็ก
9) เด็กๆรู้จกั หน้ าที่ของตนเองในการดูแลแปลง
18) กิจกรรมเคลื่อนไหวประจาวัน
ผักของห้ อง
10) เด็กๆดูแลทาการบ้ านและนากลับมาส่งตามวันที่
กาหนด
11) เด็กๆออกไปรณรงค์รักษ์โลกด้ วยการเดินขบวน
พาเหรดในชุมชนตลาดอมรพันธุ์9
12) เด็กเรี ยนรู้ทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตและลง
มือปฏิบตั ิ เริ่มจากเรื่ องของตนเอง ได้ แก่ การซักถุง
เท้ าของตนเอง
13) เด็กเรี ยนรู้รูปแบบการเปิ ดร้ านค้ า การขาย และรู้จกั
ค่าของเงินจากการขายของ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจาทุกปี
2) กิจกรรมอบรมจริยธรรมบุคลากร
3) โครงการอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตร
ปฐมวัย
4) งานประเมินตนเองและนิเทศการสอนของ
ครู
5) โครงการบ้ าน โรงเรี ยนประสานการเรี ยนรู้
6) โครงการร้ อยรวมใจ ศิษย์-ลูกให้ เป็ นดัง่
หวัง
7) กิจกรรมอบรมพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
บุคคลากร
8) กิจกรรมสานสัมพันธ์บคุ ลากร
9) กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงการ
10) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้ อม

ตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็จของโครงการ
1) บุคลากรมีความพร้ อมในการพัฒนาตนเอง
อยูต่ ลอดเวลา
2 ) บุคลากรมีศีลธรรม จริ ยธรรมอันดีงานและ
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
3 ) บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี ต่อเด็ก
ผู้ปกครองและชุมชน สามารถให้ ความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เหมาะสมได้
4 ) บุคลากรมีความกระตือรื นร้ นในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆให้ กบั ตนเองอยูเ่ สมอ
5 ) บุคลากรมีจานวนเหมาะสมกับจานวนเด็ก
ในแต่ละห้ องเรี ยน
6) บุคลากรรู้จกั การทางานร่วมกันเป็ นทีมและ
ช่วยเหลือ แนะนาซึง่ กันและกันได้
7) มีการร่วมมือระหว่างบ้ าน โรงเรี ยนและชุมชน
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็ก
8) โครงสร้ างระบบการบริหารงานในโรงเรี ยนมี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
9) มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมของ
ห้ องเรี ยนและโรงเรี ยนให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ของ
เด็กๆ
10)มีการปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ใน
ห้ องเรี ยนโดยการนาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรี ยนรู้มาสลับสับเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ ท่ เี น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1) กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบหน่ยการเรี ยนและ
โครงการ
2) กิจกรรมไหว้ ครู
3) กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ
4) โครงการกล่องนมรักษ์โลก
5) โครงการประชาธิปไตย
6) การบ้ านสารสัมพันธ์
7) โครงการสหกรณ์
8) โครงการหนูทาได้
9) โครงการแยกขยะในโรงเรี ยน
10) กิจกรรมเรื่ องเล่า 1 นาที
11) กิจกรรมสารวจโลกรอบตัวเด็ก

ตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็จของโครงการ
1) เด็กร่วมคิด นาเสนอ และร่วมจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ไปพร้ อมๆกับคุณครูได้ เด็กมีความ
กระตือรื อร้ นในการค้ นหาคาตอบในเรื่ องที่เรี ยนรู้
2) เด็กเป็ นผู้นากิจกรรมให้ ผ้ อู ื่นรับรู้และเข้ าร่วม
กิจกรรมได้
3) เด็กสามารถบอกเล่า ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้
ด้ วยตนเอง
4) เด็กสามารถหาเสียงและบอกเล่านโยบายของ
ตนเองให้ ผ้ อู ื่นรับฟั งได้
5) เด็กเข้ าร่วมกิจกรรมเลือกตังและปฏิ
้
บตั ิตามกติกา
ได้ ด้วยตนเอง
6) เด็กๆมีความเป็ นระเบียบวินยั เคารพกติกาและ
ซื่อสัตย์ ยอมรับในสิ่งที่ตนปฏิบตั ไิ ด้
7) เด็กสามารถสื่อสารและบอกเล่าความรุ้สึกที่มีตอ่
บุคคลรอบตัวได้
8) เด็กๆรู้จกั การเก็บล้ างกล่องนมที่ทานแล้ วได้
และเห็นความสาคัญในการเก็บกล่องนม
9) เด็กๆรู้จกั ไหว้ ผ้ ใู หญ่โดยไม่ต้องเตือน เด็กๆเรี ยนรู้
และเข้ าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างง่ายๆ
10) เด็กสามารถสื่อสารและบอกเล่าเรื่ องราวการ
เรี ยนรู้ของตนเองขณะอยูท่ ี่ โรงเรี ยน ให้ คนอื่นรับฟั งได้
11) เด็กสามารถเป็ นผุ้ขาย สามารถเชิญชวนและ
ขอบคุณผู้มาซื ้อสินค้ าได้
12) เด็กๆดูแลทาการบ้ านและนากลับมาส่งตามวัน
ทีกาหนด
13) เด็กเรี ยนรู้ทกั ษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิต
และลงมือปฏิบตั ิ เริ่มจากเรื่ องของตนเองและนาไป
ถ่ายทอดให้ ผ้ อู ื่นได้ ได้ แก่ การซักถุงเท้ าของตนเอง

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(บันทึกการใหความเห็นชอบ sarของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งผูจัดทําและดูแลระบบE-SAR)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะจัดทําการรายงานผลการประเมินตนเอง หนาที่1)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง หนาที่2)

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(บันทึกการเผยแพรSARใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนฟงอาคารสถานที่)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
ผู้รับใบอนุญาต - ผู้อานวยการ

ผู้ช่วย ผู้อานวยการ

คณะครู
แม่บ้าน – แม่ครัว

คณะพี่เลี้ยง

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(ตารางกิจวัตรประจําวัน)

ตารางกิจวัตรประจาวัน
เวลา
7.30

กิจกรรม
เด็กมาถึงโรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรม
ตอ. อ.1 อ.2

อ.3

รับเด็ก เก็บของเข้าชั้น เล่นสนาม จิตอาสา (ทาความสะอาดห้องเรียน)

8.15 - 8.45.

30 นาที

เคารพธงชาติ

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เล่าเรื่องราวรอบบ้าน

8.45 - 9.00

15 นาที

ทาธุระส่วนตัว

เข้าห้องน้า ล้างมือ

9.00 - 9.30

30 นาที

Circle Time

เปลี่ยนปฏิทิน สารวจอากาศ ร้องเพลง /ท่องคาคล้องจอง
การปฏิบัตติ ามคาสั่ง / Movement activity

9.30 - 9.50

20 นาที

Story Telling

9.50 - 11.10

80 นาที

Learning Center

ตอบคาถามจากนิทาน - เล่านิทาน ถาม-ตอบ
9.50 -10.10 (20นาที)

เรียนรู้ในมุมประสบการณ์

อ.3 Literacy activity

มุมทักษะกลไก
มุมสร้าง
มุมสติปัญญา
มุมบทบาทสมมติ
มุมศิลปะสร้างสรรค์
10.00 - 10.20 น.(รับประทานอาหารว่างในมุมที่จัดไว้ให้)
11.10 - 11.30 20 นาที

อาหารกลางวัน

11.30 - 12.00 30 นาที

อาบน้า

12.00 - 13.45 1 ชม.

นอนกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ในห้องเรียน
อาบน้า แปรงฟัน เปลี่ยนชุดนอน
นอนกลางวัน

45 นาที

12.00 - 12.20 (20 นาที)
อ.3 นอนกลางวัน
12.20 - 14.00
(1 ชม.40 นาที)
อ..3 เตรียม ป.1
รับประทานอาหารว่าง

13.45 - 14.00 15 นาที

อาหารว่าง

14.00 - 14.30 30 นาที

สรุปกิจกรรม

14.30 - 15.20 50 นาที

เล่นสนาม

ตื่นนอน เปลี่ยนชุด รับประทานอาหารว่าง
สรุปกิจกรรม รับการบ้าน เก็บของ
14.30 -14.50 ( 20 นาที )
อ.1 อ.2 ฝึกมือ
14.50 -15.20 ( 30 นาที )
เล่นสนาม

15.20

กลับบ้าน

ล้างมือ ล้างเท้า ดื่มน้า

เล่นสนาม ตอ. และ อ.3
( 50 นาที )

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน)

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ของ
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน

โรงเรียนสามัญศึกษา เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2564

คําชี้แจง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เลมนี้ จัดทําขึ้นสําหรับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสถานศึกษา ไดมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็ก เพราะเด็กในวัยนี้รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต เด็ก
ตองการความรัก ความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการ
สํารวจ เลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปญหา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่ม
สรางสรรค และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผูที่รบั ผิดชอบจึงมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหความรัก ความเอาใจใส
เด็กวัยนี้เปนพิเศษ
ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย จะตองศึกษาและทําความเขาใจในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยนี้
โดยเฉพาะครูผูสอนเด็กปฐมวัย ตองเริ่มศึกษาตั้งแตเรื่องของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แนว
ทางการจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการเรียนรูการใชสื่อและแหลงเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การ
บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตอไป
เอกสารเลมนี้ จุดเนนที่ครูผูสอนตองทําความเขาใจมากที่สุด คือตารางวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึง
ประสงค/สาระการเรียนรู (สาระที่ควรเรียนรู-ประสบการณสําคัญ) ซึ่งทุกเรื่องจะตองเกี่ยวของสัมพันธกันและจะตอง
จัดใหมีในแผนการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ

คณะผูจัดทํา

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอยางจริงจัง เพื่อใหการศึกษาระดับนี้ไดมี
การพัฒนาความพรอม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให
พอแม ผูปกครอง ครูผูสอน ใชเปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สรางเสริมให
เด็กปฐมวัยไดเติบโต มีพัฒนาการทุกดานสมดุล เหมาะสมกับวัย เปนคนดี คนเกง และมีความสุข เติบโตเปนพลเมืองที่
ดี มีคุณภาพตอไป
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน หวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเลมนี้ คงเปนแนวทางในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคลอง เหมาะสมกับสภาพชุมชน สังคมของ
โรงเรียน และบรรลุผลตามจุดหมายที่หลักสูตรกําหนด

คณะผูจัดทํา

ปรัชญาของบานวาดฝน
การศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิด ถึง ๕ ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
บานวาดฝนมีความเชื่อวา “ความสุข และความอบอุน” เปนพื้นฐานสําคัญแหงการเรียนรู ที่จะทําใหเด็กมุง
ไปสูความสําเร็จอันงดงามตอไปในอนาคตได ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของบานวาดฝน จึงอยูบนพื้นฐาน
ของ ความสุข และความอบอุน ที่เด็กๆจะไดรับจากบุคลากร และกิจกรรมในบานวาดฝน เปนสําคัญ และสอดคล องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

วิสัยทัศนของบานวาดฝน
บนพื้นฐานของปรัชญา “ความสุข และความอบอุน” จะเปนองคประกอบสําคัญที่จะผลักดันและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหกาวตอไปอยางมั่นคงในทุกๆดาน
โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน เปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน
จะตองเปนบุคคลที่รักการเรียนรูตลอดชีวิต เปนแบบอยางใหกับผูเรียน และชุมชน สังคมไดเปนอยางดี เปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาและสรางเยาวชนที่มีคุณภาพใหกับสังคม สําหรับเด็กๆของบานวาดฝน จะตองมีการเรียนรูบนพื้นฐาน
ของความสุขและความอบอุน เพื่อใหเกิดพลังแหงปญญาพรอมที่จะเรียนรูและรับไดกับทุกสถานการณ มีพัฒนาการที่ดี
ในทุกดาน ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีทักษะชีวิตที่ดีและมั่นคง ปฏิบัติตนอยูบนพื้นฐานของ
เศรษกิจพอเพียง เปนเยาวชนที่มีคุณภาพในทุกดาน ทั้งอารมณ และสติปญญา เปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือ
สังคมตอไปในอนาคต

พันธกิจและภารกิจ
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกาธิการและแนวการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กๆ บนพื้นฐานของความสุขและความอบอุนเปนสําคัญ
2.สงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง โรงเรียน บานและชุมชนเพื่อรวมกันใน
การผลักดันและจัดการเรียนรูใหกับเด็กๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรของทางโรงเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการเรียนการสอนเปนตัวอยาง
ที่ดใี หเด็กๆและชุมชน เปนผูมีความใฝรู ใฝเรียนตลอดเวลา และมีความเปนอยูอยางพอเพียง
4.ครูผูสอนปฐมวัย จัดทําแผนการจัดกิจกรรมประสบการณการเรียนรูที่มีคุณภาพ เนนพัฒนาการผูเรียนทั้ง
4 ดาน รางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา
5.ครูผูสอนปฐมวัย จัดเตรียมและสรงบรรยากาศเพื่อเอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน
6.ครูผูสอนปฐมวัย ใหการดูแลและใสใจตอสุขภาพ โภชนาการและคุณภาพของอาหาร สารอาหารที่ดี มี
คุณคาตอรางกายของเด็กอยางสม่ําเสมอ
7.ครูผูสอนปฐมวัย จัดเตรียมสื่อ แหลงขอมูล และขอมูลในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่เหมาะสมและ
หลากหลาย
8.ครูผูสอนปฐมวัย จัดเตรียมเครื่องมือและวิธีการในการประเมินพัฒนาการเด็กอยางเหมาะสม ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ โดยยึดหลักพื้นฐานพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ดาน
9.ครูผูสอนปฐมวัย มีความสนใจใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆอยูตลอดเวลา

เปาหมาย
1.เด็กๆมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมีทักษะชีวิต มี
กระบวนการคิดที่ดี เปนคนเกง คนดี ของสังคม บนพื้นฐานของความสุข
2.มีความสัมพันธที่ดีตอ กันระหวาง บาน โรงเรียนและชุมชน
3.บุคลากรมีความสุขในการสอน และมีความสุขในเรียนรูตลอดเวลา

4.บุคลากรมีการเตรียมแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
เด็ก
5.โรงเรียนมีการจัดรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม และรวมมือกับทุกฝายในการ
พัฒนาการเรียนรูใหเด็กๆใหสอดคลองกับความตองการของสังคม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
1ใเด็กๆจะเรียนรูดวยการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ในเรื่องที่เด็กๆสนใจ โดยมีครูเปนผูแนะนําและหา
แหลงขอมูลใหเด็กๆไดศึกษาผานวิธีการสังเกต ลงมือปฏิบัติและทดลองอยางมีความสุข
2.จัดกิจกรรมเผยแพรความรูของเด็กๆที่ผานการเรียนรูแบบโครงการในรูปแบบของนิทรรศการและการ
ขายของในชุมชน
3.การเรียนรูแบบโครงการบุคลากรจะตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อชวยแนะนําเด็กๆอยางถูกตอง
ชัดเจนเปนการเรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก

เอกลักษณของบานวาดฝน
บานวาดฝนมุงเนนใหเด็กเรียนรูอยางเปนสุข พัฒนาการทุกดานเทาเทียมกัน และใหเด็กเกิดทักษะชีวิตที่
จําเปนตอวัยและการดํารงชีวิต
ดังนั้นเอกลักษณของบานวาดฝน จึงมีความเปนบานหลังที่สองของเด็กๆ เด็กมาโรงเรียน มีความรูสึกเหมือน
มาบานอีกหลัง เปนครอบครัวที่ใหญขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น อยูรวมกันดวยกติกา และขอตกลงในบาน เด็กและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความใกลชิด ผูกพัน และไววางใจซึ่งกันและกัน สามารถสื่อสาร บอกเลาเรื่องราวใหกันและกันได เด็ก
เกิดความอบอุนในการมาโรงเรียน และเกิดความสุขที่จะเรียนรูรวมกัน

อัตลักษณของบานวาดฝน
บานวาดฝน เปนบานหลังที่สองของเด็กๆ ในบาน แบงเปนหองเรียน 3 หอง ทุกหองมีการจัดชั้นเรียนแบบ “
คละอายุ ” กลาวคือ มีเด็กอายุตั้งแต 3-5 ป อยูในหองเดียวกัน เรียนรู ทํากิจกรรม และเลนดวยกัน บนพื้นฐานของ
กติกา ขอตกลงที่รวมกันสรางระหวางเด็กกับคุณครู

หองคละอายุ สรางขึ้นเพื่อ เปนการจําลองสังคมเล็กใหกับเด็ก กอนที่เด็กจะกาวตอไปสูสังคมที่ขยายใหญขึ้น
ในอนาคต เด็กจะไดเรียนรูการอยูรวมกันระหวาง พี่ กับ นอง การแกปญหาความขัดแยงระหวางกัน และ การดูแลซึ่ง
กันและกัน อันเปนพื้นฐานสําคัญในการกาวไปสูสังคมภายนอกรั้วบานและรั้วโรงเรียน เด็กจะมีภูมิตานทาน ในการ
เขาสังคม และเขาใจ ยอมรับความแตกตางของแตละบุคคลไดเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีความสุขและพรอมที่จะอยู
ในสังคมทุกสังคมไดอยางมั่นคง

แผนปฏิบตั ิการประจําปของบานวาดฝน
1.การจัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กครบทุกดาน อันไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
2.การจัดโครงการเพื่อสงเสริม พัฒนา และสรางประสบการณใหกับเด็กอยางตอเนื่อง
3.การเผยแพร และแลกเปลี่ยน ความรู ประสบการณ ระหวาง บาน โรงเรียนและชุมชน
4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ ในทุกดาน เพื่อใหทันโลก และนํามาปรับ
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียนทีบ่ า นวาดฝนคาดหวัง
1.เด็กมีพัฒนาการในทุกดานเหมาะสมตามวัย ทั้ง รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และมีมโน
ทัศนที่ดีตอการเรียนรู
2.เด็กมีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และทักษะที่จําเปนในกิจกวัตรประจําวัน
3.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทตามบริบทสังคมไทย ที่เหมาะสมตามวัย
4.เด็กมีความสุข และพรอมที่จะสงตอความสุขใหกับทุกคนเกี่ยวของ
5.เด็กมีความตระหนัก และใหความรวมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
6.เด็กมีความกระตือรือรน และสนใจใครรูอยางสม่ําเสมอ

รูปแบบการจัดชัน้ เรียนของบานวาดฝน
บานวาดฝน ประกอบดวย หองเรียน 3 หองเรียน ลักษณะหองเรียน
1.หองเรียนทุกหองจะมีเด็ก ระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 อยูรว มกัน ไมเกิน 20 คน ตอหอง
2.หองเรียนจะแบงเปนมุมประสบการณ ทั้งหมด 5 มุม ไดแก
-มุมภาษา สําหรับฝกทักษะการอานและการเขียน
-มุมทักษะกลไก สําหรับฝกทักษะพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ไดแก การรอย การปน การตัด
-มุมสราง สําหรับฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ความคิดสรางสรรค
-มุมบทบามสมมติ สําหรับฝกทักษะความคิดสรางสรรค พัฒนาจินตนาการ
-มุมศิลปะ สําหรับฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก และจินตนาการความคิดสรางสรรค
3.หองเรียนจะใชทํากิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน อันไดแก
-กิจกรรมเรียนรู
-กิจกรรมเลนตามมุมประสบการณ
-กิจกรรมรับประทานอาหารวาง และอาหารกลางวัน
-กิจกรรมนอนกลางวัน

มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ไดกาํ หนดมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค จํานวน 12 มาตรฐานประกอบดวย
พัฒนาการ

มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสยั ทีด่ ี

ดานรางกาย

ตัวบงชี้ที่ 1

มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ

ตัวบงชี้ที่ 2

ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหปลอดภัยและมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ 2 กลามเนือ้ ใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกนั
ตัวบงชี้ที่ 1

เคลื่อนไหวรางกายและใชกลามเนื้อใหญเล็กไดอยาง ประสานสัมพันธกัน

ตัวบงชี้ที่ 2

มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา

มาตรฐานที่ 3 มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 1

มีความมั่นใจ กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม

ตัวบงชี้ที่ 2

รูสึกดีตอตนเองและผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ บุคคลอื่นและแสดงออกทางอารมณ

อยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมีจติ ใจทีด่ งี าม

ดานอารมณ จิตใจ

ตัวบงชี้ที่ 1

มีวินัย ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกัน

ตัวบงชี้ที่ 2

มีความซื่อสัตยสุจริต

ตัวบงชี้ที่ 3

มีความกตัญูกตเวที

ตัวบงชี้ที่ 4

มีเมตตากรุณา มีน้ําใจ รูจักชวยเหลือ แบงปน

มาตรฐานที่ 5 ชืน่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหวและรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ท่ี 1

รักการออกกําลังกาย

ตัวบงชี้ที่ 2

สนใจและรวมทํากิจกรรมศิลปะ

ตัวบงชี้ที่ 3

สนใจและรวมทํากิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหว

พัฒนาการ

ดานสังคม

ดานสติปญญา

มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค
มาตรฐานที่ 6 ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 1
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 1
รับรูคุณคา รูจักใชและดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
ตัวบงชี้ที่ 2
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานที่ 8 อยูร วมกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปน
สมาชิกที่ดขี องสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่ 1
สนใจและกระตือรือรนในการทํางานจนสําเร็จและทํา กิจกรรม รวมกันกับผูอื่นได
ตัวบงชี้ที่ 2
มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้ที่ 3
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสือ่ สารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 1
ถายทอดความรูสึกและเรื่องราวของตนเองใหผูอื่นรับรูและเขาใจได
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 1
คิดจําแนกแจกแจงโดยการแยกแยะองคประกอบ หรือ
พิจารณาความสัมพันธตามเหตุและผล
ตัวบงชี้ที่ 2
คิดแกปญหาไดขณะทํากิจกรรม กิจวัตรประจําวัน
ตัวบงชี้ที่ 3
คิดพิจารณาเหตุการณ สิ่งตางๆ ในดานที่เปนทั้งคุณและโทษ
ตัวบงชี้ที่ 4
รูจักพิจารณาคุณคาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ
ตัวบงชี้ที่ 5
คิดอยางรูเทาทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจําวัน
ตัวบงชี้ที่ 6
คิดพิจารณาตอเหตุการณ และสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางที่ดีงามและเกิดประโยชน
ตัวบงชี้ที่ 7
มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธและจํานวน
มาตรฐานที่ 11 มีจนิ ตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 1
ถายทอดความคิดจินตนาการและสรางสรรคผลงานที่มี รายละเอียด แปลกใหม
และหลากหลาย
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอ การเรียนรูและมีทกั ษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 1
สังเกตและสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัวไดดวยความสนใจ
ตัวบงชี้ที่ 2
นําความรูและทักษะตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวัน

ตัวบงชีแ้ ละสภาพที่พงึ ประสงค
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ เปนเปาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
สภาพที่พึงประสงค
สภาพที่พึงประสงค เปนพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังใหเด็กเกิดบนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือ
ความสามารถตามธรรมชาติในแตละระดับอายุ เพื่อนําไปใชในการกําหนดสาระการเรียนรูในการจัดประสบการณ
และประเมินพัฒนาการเด็กได โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้และสภาพที่พึง
ประสงค ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติมโตตามวัยและมีสุขนิสยั ทีด่ ี
ตัวบงชี้
1.น้ําหนักและ
สวนสูงตาม
เกณฑ

อายุ 3-4 ป
-น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ
ของกรมอนามัย

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

-น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ -น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ
ของกรมอนามัย
ของกรมอนามัย

2.มีสุขภาพ
1.ยอมรับประทานอาหารที่มี
อนามัย สุขนิสัยที่ ประโยชนและดื่มน้ําสะอาดเมื่อมี
ดี
ผูชี้แนะ
2.ลางมือกอนรับประทานอาหาร
และหลังจากใชหองน้ําหองสวม
เมื่อมีผชู ี้แนะ
3.นอนพักผอนเปนเวลา
4.ออกกําลังกายเปนเวลา

1.รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและดื่มน้ําสะอาดได
ดวยตนเอง
2.ลางมือกอนรับประทาน
อาหารและหลังจากใชหองน้ํา
หองสวมไดดวยตนเอง
3.นอนพักผอนเปนเวลา
4.ออกกําลังกายเปนเวลา

1.รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไดหลายชนิดและดื่ม
น้ําสะอาดไดดวยตนเอง
2.ลางมือกอนรับประทาน
อาหารและหลังจากใชหองน้ํา
หองสวมดวยตนเอง

3.รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผูอื่น

1.เลนและทํากิจกรรมอยาง
ปลอดภัยดวยตนเอง

1.เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอ
ผูอื่น อยางปลอดภัย

1.เลนและทํากิจกรรมอยาง
ปลอดภัยเมื่อมีผูชี้แนะ

3.นอนพักผอนเปนเวลา
4.ออกกําลังกายเปนเวลา

มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกนั
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

1.เคลื่อนไหว
1.เดินตามแนวที่กําหนดได
รางกายอยาง
คลองแคลว
2.กระโดดสองขาขึ้นลงอยูกับที่ได
ประสานสัมพันธ
และทรงตัวได
3.วิ่งแลวหยุดได
4.รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัว
ชวย

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป
1.เดินตอเทาไปขางหนาเปน
เสนตรงไดโดยไมตองกางแขน
2.กระโดดขาเดียวอยูกับที่ไดโดย
ไมเสียการทรงตัว
3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได
4.รับลูกบอลโดยใชมือทั้งสอง
ขาง

2.ใชมือ-ตา
1.ใชกรรไกรตัดกระดาษขาดจาก 1.ใชกรรไกรตัดกระดาษตาม
ประสานสัมพันธ กันไดโดยใชมือเดียว
แนวเสนตรงได
กัน
2.เขียนรูปวงกลมตามแบบได
2.เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได
อยางมีมุมชัดเจน
3.รอยวัสดุที่มีรขู นาด
3.รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตรได เสนผาศูนยกลาง 0.5
เซนติเมตรได

อายุ 5-6 ป
1.เดินตอเทาถอยหลังเปน
เสนตรงไดโดยไมตองกางแขน
2.กระโดดขาเดียวไปขางหนาได
อยางตอเนื่องโดยไมเสียการ
ทรงตัว
3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได
อยางคลองแคลว
4.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได
1.ใชกรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเสนโคงได
2.เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ
ไดอยางมีมุมชัดเจน
3.รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.25
เซนติเมตรได

มาตรฐานที่ 3 มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.แสดงออกทาง 1.แสดงอารมณ ความรูสึกได
อารมณไดอยาง เหมาะสมกับบางสถานการณ
เหมาะสม

1.แสดงอารมณ ความรูสึกได
เหมาะสมไดตามสถานการณ

1.แสดงอารมณ ความรูสึกได
สอดคลองกับสถานการณอยาง
เหมาะสม

2.มีความรูสึกที่ดี 1.กลาพูดกลาแสดงออก
ตอตนเองและ
ผูอื่น
2.แสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเอง

1.กลาพูดกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสมบางสถานการณ
2.แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง

1.กลาพูดกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสมตามสถานการณ
2.แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
และผูอื่น

มาตรฐานที่ 4 ชืน่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
ตัวบงชี้
1.สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผาน
งานศิลปะ ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว

อายุ 3-4 ป

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานงานศิลปะ
2.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานเสียงเพลงดนตรี
3.สนใจ มีความสุข และแสดง
ทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

1.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานงานศิลปะ
2.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานเสียงเพลงดนตรี
3.สนใจ มีความสุข และแสดง
ทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

1.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานงานศิลปะ
2.สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานเสียงเพลงดนตรี
3.สนใจ มีความสุข และแสดง
ทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

มาตรฐานที่ 5 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม
ตัวบงชี้
1.ซื่อสัตยสุจริต

อายุ 3-4 ป
1.บอกหรือชี้ไดวาสิ่งใดเปนของ
ตนเองและสิ่งใดเปนของผูอื่น

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ตองการสิ่งของของผูอื่นเมื่อมีผู ตองการสิง่ ของของผูอื่นดวย
ชี้แนะ
ตนเอง

2.มีความเมตตา 1.แสดงความรักเพื่อนและมี
กรุณา มีน้ําใจ เมตตาตอสัตวเลี้ยง
และชวยเหลือ
แบงปน
2.แบงปนผูอื่นเมือ่ มีผูชี้แนะ

1.แสดงความรักเพื่อนและมี
เมตตาตอสัตวเลี้ยง

1.แสดงความรักเพื่อนและมี
เมตตาตอสัตวเลี้ยง

2.ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นได
เมื่อมีผูชี้แนะ

2.ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นได
ดวยตนเอง

3.มีความเห็นอก 1.แสดงสีหนา หรือทาทางรับรู
เห็นใจผูอื่น
ความรูสึกผูอื่น

1.แสดงสีหนา หรือทาทางรับรู
ความรูสึกผูอื่น

1.แสดงสีหนา หรือทาทางรับรู
ความรูสึกผูอื่นอยางสอดคลอง
กับสถานการณ

4.มีความ
รับผิดชอบ

1.ทํางานที่ไดรบั มอบหมายจน
สําเร็จเมื่อมีผูชี้แนะ

1.ทํางานที่ไดรบั มอบหมายจน
สําเร็จดวยตนเอง

1.ทํางานที่ไดรบั มอบหมายจน
สําเร็จเมื่อมีผูชวยเหลือ

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวติ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

1.ชวยเหลือตนเอง 1.แตงตัวโดยมีผูชวยเหลือ
ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน 2.รับประทานอาหารดวยตนเอง
3.ใชหองน้ําหองสวมโดยมีผู
ชวยเหลือ
2.มีวินัยในตนเอง 1.เก็บของเลนของใชเขาที่เมื่อมีผู
ชี้แนะ
2.เขาแถวตามลําดับกอนหลังได
เมื่อมีผชู ี้แนะ
3.ประหยัดและ
พอเพียง

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.แตงตัวดวยตนเอง

1.แตงตัวดวยตนเองไดอยาง
คลองแคลว
2.รับประทานอาหารดวยตนเอง 2.รับประทานอาหารดวยตนเอง
อยางถูกวิธี
3.ใชหองน้ําหองสวมดวยตนเอง 3.ใชและทําความสะอาดหลังใช
หองน้ําหองสวมดวยตนเอง
1.เก็บของเลนของใชเขาที่ดวย
ตนเอง
2.เขาแถวตามลําดับกอนหลังได
ดวยตนเอง

1.ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง
1.ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผูชี้แนะ ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู
ชี้แนะ

1.เก็บของเลนของใชเขาที่อยาง
เรียบรอยดวยตนเอง
2.เขาแถวตามลําดับกอนหลังได
ดวยตนเอง
1.ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง
ประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดกลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้
1.ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

อายุ 3-4 ป
1.มีสวนรวมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเมื่อมีผูชี้แนะ
2.ทิ้งขยะไดถูกที่

2.มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความเปน
ไทย

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได
เมื่อมีผชู ี้แนะ
2.กลาวคําขอบคุณ และขอโทษ
เมื่อมีผชู ี้แนะ
3.หยุดยืนเมื่อไดยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.มีสวนรวมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อมี
ผูชี้แนะ
2.ทิ้งขยะไดถกู ที่

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดวยตนเอง

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได
ดวยตนเอง
2.กลาวคําขอบคุณ และขอโทษ
ดวยตนเอง
3.ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได
ตามกาลเทศะ
2.กลาวคําขอบคุณ และขอโทษ
ดวยตนเอง
3.ยืนตรงและรวมรองเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี

2.ทิ้งขยะไดถูกที่

มาตรฐานที่ 8 อยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุขและปฏิบตั ิตนเปนสมาชิกที่ดขี องสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.ยอมรับความ 1.เลนและทํากิจกรรมรวมกับเด็ก 1.เลนและทํากิจกรรมรวมกับ
เหมือนและความ ที่แตกตางไปจากตน
เด็กทีแ่ ตกตางไปจากตน
แตกตางระหวาง
บุคคล

1.เลนและทํากิจกรรมรวมกับ
เด็กที่แตกตางไปจากตน

2.มีปฏิสัมพันธท่ดี ี 1.เลนรวมกับเพื่อน
กับผูอื่น
2.ยิ้มหรือทักทายผูใหญและบุคคล
ที่คุนเคยไดเมื่อมีผูชี้แนะ

1.เลนหรือทํางานรวมกับเพื่อน
เปนกลุม
2.ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับ
ผูใหญและบุคคลที่คุนเคยไดดวย
ตนเอง

1.เลนหรือทํางานรวมกับเพื่อน
อยางมีเปาหมาย
2.ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับ
ผูใหญและบุคคลที่คุนเคยได
เหมาะสมกับสถานการณ

3.ปฏิบัติตนเบื้อง 1.ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อมีผู
ตนในการเปน ชี้แนะ
สมาชิกที่ดีของสัง
คม
2.ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตาม
เมื่อมีผชู ี้แนะ
3.ยอมรับการประนีประนอม
แกไขปญหาเมื่อมีผชู ี้แนะ

1.มีสวนรวมสรางขอตกลงและ
ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อมีผู
ชี้แนะ
2.ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตาม
ไดดวยตนเอง
3.ประนีประนอมแกไขปญหา
โดยปราศจากการใชความ
รุนแรงเมื่อมีผชู ี้แนะ

1.มีสวนรวมสรางขอตกลงและ
ปฏิบัติตามขอตกลงดวยตนเอง
2.ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตาม
ไดเหมาะสมกับสถานการณ
3.ประนีประนอมแกไขปญหา
โดยปราศจากการใชความ
รุนแรงดวยตนเอง

มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสือ่ สารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.สนทนาโตตอบ 1.ฟงผูอื่นพูดจนจบและพูดโตตอบ 1.ฟงผูอื่นพูดจนจบและสนทนา 1.ฟงผูอื่นพูดจนจบและสนทนา
และเลาเรื่องให เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
โตตอบสอดคลองกับเรื่องที่ฟง โตตอบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยง
ผูอื่นเขาใจ
กับเรื่องที่ฟง
2.อาน เขียนภาพ 1.อานภาพและพูดขอความดวย
และสัญลักษณได ภาษาของตน
2.เขียนขีดเขี่ยอยางมีทิศทาง

1.อานภาพ สัญลักษณ คํา
พรอมทั้งชี้หรือกวาดตามอง
ขอความตามบรรทัด
2.เขียนคลายตัวอักษร

1.อานภาพ สัญลักษณ คําดวย
การชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มตนและจุดจบ
2.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ
เขียนขอความดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดทีเ่ ปนพืน้ ฐานในการเรียนรู
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

1.มีความสามารถ 1.บอกลักษณะของสิ่งตางๆจาก
ในการคิดรวบ การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส
ยอด

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.บอกลักษณะและ
สวนประกอบของสิ่งตางๆจาก
การสังเกตโดยใชประสาท
สัมผัส
2.จับคูและเปรียบเทียบความ
แตกตางหรือความเหมือนของ
สิ่งตางๆโดยใชลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว
3.จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ
โดยใชอยางนอย 1 ลักษณะเปน
เกณฑ
4.เรียงลําดับสิ่งของหรือ
เหตุการณอยางนอย 4 ลําดับ

1.บอกลักษณะ สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆจาก
การสังเกตโดยใชประสาท
สัมผัส
2.จับคูและเปรียบเทียบความ
แตกตางหรือความเหมือนของ
สิ่งตางๆโดยใชลักษณะที่สังเกต
2 ลักษณะขึ้นไป
3.จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ
โดยใช2 ลักษณะขึ้นไปเปน
เกณฑ
4.เรียงลําดับสิ่งของหรือ
เหตุการณอยางนอย 5 ลําดับ

2.มีความสามารถ 1.ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ
ในการคิดเชิง
หรือการกระทําเมื่อมีผูชี้แนะ
เหตุผล
2.คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น

1.ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิตขึ้นใน
เหตุการณหรือการกระทําเมื่อมี
ผูชี้แนะ
2.คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือมีสวนรวมใน
การลงความเห็นจากขอมูล

1.อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิตขึ้นในเหตุการณหรือ
การกระทําดวยตนเอง
2.คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือมีสวนรวมในการลง
ความเห็นจากขอมูลอยางมี
เหตุผล

3.มีความสามารถ 1.ตัดสินใจในเรื่องงายๆ
ในการคิด
แกปญหา
2.แกปญหาโดยลองผิดลองถูก

1.ตัดสินใจในเรื่องงายๆและเริ่ม 1.ตัดสินใจในเรื่องงายๆและ
เรียนรูผลที่เกิดขึ้น
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

2.จับคูหรือเปรียบเทียบสิ่งตางๆ
โดยใชลักษณะหรือหนาที่การใช
งานเพียงลักษณะเดียว
3.คัดแยกสิ่งตางๆตามลักษณะ
หรือหนาที่การใชงาน
4.เรียงลําดับสิ่งของหรือ
เหตุการณอยางนอย 3 ลําดับ

2.ระบุปญหาและแกปญหาโดย 2.ระบุปญหาสรางทางเลือกและ
ลองผิดลองถูก
เลือกวิธีแกปญหา

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.ทํางานศิลปะ 1.สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ตามจินตนาการ ความคิด ความรูสึกของตนเอง
และความคิด
สรางสรรค

1.สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหมจากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

1.สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหมจากเดิมและมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

2.แสดงทาทาง/ 1.เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสาร
เคลื่อนไหวตาม ความคิด ความรูสึกของตนเอง
จินตนาการอยาง
สรางสรรค

1.เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึกของตนเอง
อยางหลากหลายหรือแปลก
ใหม

1.เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึกของตนเอง
อยางหลากหลายและแปลก
ใหม

ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติทดี่ ตี อการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้

อายุ 3-4 ป

1.มีเจตคติที่ดีตอ 1.สนใจฟงหรืออานหนังสือดวย
การเรียนรู
ตนเอง
2.กระตือรือรนในการเขารวม
กิจกรรม
2.มีความสามารถ 1.คนหาคําตอบของขอสงสัย
ในการแสวงหา ตางๆตามวิธีการเมื่อมีผูชี้แนะ
ความรู
2.ใชประโยคคําถามวา “ใคร ”
“ อะไร ” ในการคนหาคําตอบ

สภาพที่พงึ ประสงค
อายุ 4-5 ป

อายุ 5-6 ป

1.สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณหรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น
2.กระตือรือรนในการเขารวม
กิจกรรม

1.สนใจหยิบหนังสือมาอานและ
เขียนสื่อความคิดดวยตนเอง
เปนประจําอยางตอเนื่อง
2.กระตือรือรนในการเขารวม
กิจกรรมตั้งแตตนจนจบ

1.คนหาคําตอบของขอสงสัย
ตางๆตามวิธีการของตนเอง

1.คนหาคําตอบของขอสงสัย
ตางๆโดยใชวิธีการที่
หลากหลายดวยตนเอง
2.ใชประโยคคําถามวา
“เมื่อไหร ” “ อยางไร ” ใน
การคนหาคําตอบ

2.ใชประโยคคําถามวา
“ที่ไหน ” “ ทําไม ” ในการ
คนหาคําตอบ

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป ของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน กําหนดกรอบโครงสราง
เวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก 1 – 3 ปการศึกษา
ระดับชั้น

อายุเด็ก (เริ่มจาก)

อนุบาล 1

อายุ 3 – 4 ป (เริ่มนับจากเดือน พ.ค.)

อนุบาล 2

อายุ 4 – 5 ป (เริ่มนับจากเดือน พ.ค.)

อนุบาล 3

อายุ 5 – 6 ป (เริ่มนับจากเดือน พ.ค.)

เวลาเรียนสําหรับเด็กของโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน ใน 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียน

เวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1

เริ่มปลาย พ.ค. – ก.ย

ภาคเรียนที่ 2

เริ่มตน พ.ย. – ก.พ.

ระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 160 วัน และใชเวลาในการเรียนรู 8 ชั่วโมงตอวัน

ตารางกิจวัตรประจําวัน

สาระการเรียนรูร ายป
สาระการเรียนรู ประกอบไปดวย สาระที่ควรรู และประสบการณสําคัญ โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝนไดจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา และไดกําหนดแผนการจัดประสบการณลวงหนา เพื่อใหการจัดการเรียนรูสอดคลองและ
ครอบคลุม บรรลุตามสภาพที่พึงประสงคของมาตรฐานในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

โรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน ไดกําหนดสาระการเรียนรูรายป โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ใชมาตรฐานการศึกษาทั้ง 12 มาตรฐาน มาสราง สาระที่ควรรู และประสบการณสําคัญ ใหสอดคลองกับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก ทั้ง 3 ระดับอายุ ดังตอไปนี้

สาระการเรียนรูร ายป
ระดับอนุบาล 1 อายุ 3-4 ป
พัฒนาการ
ดานรางกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.
รางกายเจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.น้ําหนักและสวนสูงตาม 1.น้ําหนักและสวนสูงตาม

-การรักษาสุขภาพอนามัย -การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

เกณฑ

เกณฑของกรมอนามัย

สวนตน

2.มีสุขภาพอนามัย สุข

1.ยอมรับประทานอาหารที่มี

การรับประทานอาหารที่มี การรูจักเลือกรับประทาน

นิสัยที่ดี

ประโยชนและดื่มน้ําสะอาด

ประโยชน

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน
อาหารที่มีประโยชน

เมื่อมีผูชี้แนะ
2.ลางมือกอนรับประทาน

การลางมืออยางสม่ําเสมอ การรูจักวิธีการลางมือที่ถูกตอง

อาหารและหลังจากใชหองน้ํา และถูกวิธี

และลางมืออยางสม่ําเสมอกอน

หองสวมเมื่อมีผูชแ้ี นะ

และหลังทํากิจกรรม

3.นอนพักผอนเปนเวลา

การนอนพักผอนให

การรูจักนอนพักผอนตามเวลา

เพียงพอเหมาะสมกับวัย

และเพียงพอกับความตองการ
ตามวัย

4.ออกกําลังกายเปนเวลา

การออกกําลังกายให

การรูจักเลือกวิธีการออกกําลัง

เหมาะสมกับวัย

กายใหเหมาะสมกับวัย

3.รักษาความปลอดภัย

1.เลนและทํากิจกรรมอยาง

-ความปลอดภัยในการเลน -การรูจักระมัดระวังตนเองใน

ของตนเองและผูอื่น

ปลอดภัยเมื่อมีผูชี้แนะ

และทํากิจกรรม

การเลนและทํากิจกรรม

พัฒนาการ
ดานรางกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กลามเนื้อใหญและ
กลามเนื้อเล็กแข็งแรง

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.เคลื่อนไหวรางกายอยาง 1.เดินตามแนวที่กําหนดได

-การเดินตามเสนหรือแนว -การเคลื่อนที่ตามเสนหรือแนว

คลองแคลว ประสาน

ที่กําหนด

สัมพันธและทรงตัวได

ใชไดอยางคลองแคลว

ที่กําหนด โดยไมออกนอกเสน

2.กระโดดสองขาขึ้นลงอยูกับที่ -การกระโดดสองขาเหนือ -การเคลื่อนไหวดวยการ
ได

พื้น

และประสานสัมพันธกัน

กระโดดสองขาเหนือพื้นอยูกับ
ที่

3.วิ่งแลวหยุดได

-การวิ่งและหยุด

-การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ โดย
การวิ่ง และหยุดไดทันที

4.รับลูกบอลโดยใชมือและ

-การรับลูกบอลดวยสองมือ -การเคลื่อนไหวที่ใชประสาน

ลําตัวชวย

สัมพันธของการใชกลามเนื้อใหญในการจับ หรือรับลูกบอล

2.ใชมือ-ตาประสาน

1.ใชกรรไกรตัดกระดาษขาด

สัมพันธกัน

จากกันไดโดยใชมือเดียว
2.เขียนรูปวงกลมตามแบบได

-การใชกรรไกร

-การรูจักวิธีการหยิบ จับ
กรรไกร และตัดกระดาษได

-การเขียนรูปวงกลม

-การเขียนภาพ รูปวงกลม ตาม
แบบได

3.รอยวัสดุที่มีรูขนาด

-การรอย

-การหยิบจับ และรอยวัสดุทีมี

เสนผาศูนยกลาง1เซนติเมตร

เสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร

ได

ขึ้นไปได

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ดานอารมณ จิตใจ มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.แสดงออกทางอารมณ

1.แสดงอารมณความรูสึกได

-การแสดงอารมณ

ไดอยางเหมาะสม

เหมาะสมกับบางสถานการณ ความรูสึก

ประสบการณสําคัญ
-การแสดงสีหนา ทาทาง
คําพูดสะทอนความรูสึกของ
ตนเอง

ความสุข
2.มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 1.กลาพูดกลาแสดงออก

-การพูดโตตอบกับผูอื่น

และผูอื่น

-การพูดสะทอนความรูสึกของ
ตนเองและผูอื่น

2.แสดงความพอใจในผลงาน -การมีอัตลักษณเฉพาะ

-การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม

ของตน

ความสามารถของตนเอง

ตนและเชื่อวาตนเองมี
ความสามารถ

มาตรฐานที่ 4
ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

1.สนใจ มีความสุขและ

1.สนใจ มีความสุขและ

แสดงออกผานงานศิลปะ

แสดงออกผานงานศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว

-การมีสุนทรียภาพ ศิลปะ

-การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ

2.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพทาง

-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง

แสดงออกผานเสียงเพลง

ดนตรี

และดนตรี

3.สนใจ มีความสุขและแสดง

-การเคลื่อนไหวตาม

-การฟงเพลง การรองเพลง

ทาทาง หรือเคลื่อนไหว

จังหวะและดนตรี

และการแสดงปฏิกิริยาโตตอบ

ดนตรี

ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

เสียงดนตรี

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.ซื่อสัตยสุจริต

1.บอกหรือชี้ไดวาสิ่งใดเปน

-ตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง -การฟงนิทานเกี่ยวกับ

มีคุณธรรม จริยธรรม

ของตนเองและสิ่งใดเปนของ

และผูอื่น

คุณธรรม จริยธรรม

และมีจิตใจที่ดีงาม

ผูอื่น
-การแสดงออกทาง

-การรวมสนทนา และ

อารมณและความรูสึกตอ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง

คน และสัตว อยาง

จริยธรรม

เหมาะสม

-การเห็นอกเห็นใจผูอื่น

ดานอารมณ จิตใจ มาตรฐานที่ 5

2.มีความเมตตากรุณา มี

1.แสดงความรักเพื่อนและมี

น้ําใจและชวยเหลือแบงปน เมตตาตอสัตว

ประสบการณสําคัญ

-การเลี้ยงสัตว
2.แบงปนผูอื่นไดเมื่อมีผูชี้แนะ -การมีคุณธรรม จริยธรรม -การฟงนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
-การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่นับถือ
3.มีความเห็นอกเห็นใจ

1.แสดงสีหนาหรือทาทางรับรู -การเห็นอกเห็นใจผูอื่น

-การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่น

ผูอื่น

ความรูสึกผูอื่น

มีความสุข เห็นใจเมื่อผูอื่น
เศราหรือเสียใจ และการ
ชวยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอื่น
ไดรับบาดเจ็บ

4.มีความรับผิดชอบ

1.ทํางานที่ไดรับมอบหมายจน -การมีอัตลักษณเฉพาะ

-การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม

สําเร็จเมื่อมีผูชวยเหลือ

ความสามารถของตนเอง

คนและเชื่อวาตนเองมี
ความสามารถ

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6

ตัวบงชี้
1.ชวยเหลือตนเองในการ

สภาพที่พึงประสงค
1.แตงตัวโดยมีผูชวยเหลือ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ

2.รับประทานอาหารดวย

ตนตามหลักปรัชญาของ

ตนเอง

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

-การปฏิบัติกิจวัตร

-การชวยเหลือตนเองในกิจวัตร

ประจําวัน

ประจําวัน

เศรษฐกิจพอเพียง
3.ใชหองน้ําหองสวมดวย
ตนเอง
2.มีวินัยในตนเอง

1.เก็บของเลนของใชเขาที่เมื่อ -การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มี -การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
มีผูช้แี นะ

3.ประหยัดและพอเพียง

สวนรวมและบทบาท

ของหองเรียน

สมาชิกของสังคม

-การใหความรวมมือในการ

2.เขาแถวตามลําดับกอนหลัง

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ

ไดเมื่อมีผูชี้แนะ

-การดูแลหองเรียนรวมกัน

1.ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม

-การปฏิบัติตนตามแนวทาง

ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู

และรักษาสาธารณสมบัติ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ชี้แนะ

พอเพียง
-การใชวัสดุและสิ่งของ
เครื่องใชอยางคุมคา

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

ดานสังคม

มาตรฐานที่ 7

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ 1.มีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

รักธรรมชาติ

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม

-การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อ และรักษาสาธารณสมบัติ

รักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายใน

มีผูช้แี นะ

และภายนอกหองเรียน

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม

-การเพาะปลูกและการดูแล

และความเปนไทย

2.ทิ้งขยะไดถกู ที่

ตนไม
-การสนทนาขาวและ
เหตุการณที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน
-การทํางานศิลปะที่นําวัสดุ
หรือสิ่งของเครื่องใชที่ใชแลวมา
ใชซ้ําหรือแปรรูปแลวนํา
กลับมาใชใหม

2.มีมารยาทตาม

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย -การปฏิบัติตนตาม

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยและรัก

ไดเมื่อมีผูชี้แนะ

ทองถิ่นที่อาศัยและประเพณี

ความเปนไทย

2.กลาวคําขอบคุณและขอโทษ ความเปนไทย

ไทย

ไดเมื่อมีผูชี้แนะ

-การเลนบทบาทสมมติการ

3.หยุดยืนเมื่อไดยินเพลงชาติ

ปฏิบัติตนในความเปนคนไทย

ไทยและเพลงสรรเสริญพระ

-การรวมกิจกรรมวันสําคัญ

บารมี

วัฒนธรรมทองถิ่นและ

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ยอมรับความเหมือนและ 1.เลนและทํากิจกรรมรวมกับ

1.รูจักที่มาและหนาที่ของ

การเลนหรือทํากิจกรรม

ความแตกตางระหวาง

ตน

รวมกับกลุมเพื่อน

เด็กที่แตกตางไปจากตน

อยูรว มกับผูอื่นไดอยางมี บุคคล

2.เคารพสิทธิของตนเอง

ความสุขและปฏิบัติตน

และผูอื่น

เปนสมาชิกที่ดีของสังคม 2.มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 1.เลนรวมกับเพื่อน

1.การเลนหรือทํากิจกรรม -การเลนและทํางานรวมกับ

ในระบอบประชาธิปไตย

2.ยิ้มหรือทักทายผูใหญและ

รวมกับเพื่อน

อันมีพระมหากษัตริย

บุคคลที่คุนเคยไดเมื่อมีผูช้แี นะ 2.การมีมารยาทที่ดี

ทรงเปนประมุข

-การอยูรวมกันในสังคม

ผูอื่น

3.ปฏิบัติตนเบื้องตนใน

1.ปฏิบตั ิตามขอตกลงเมื่อมีผู

-การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี

การเปนสมาชิกที่ดีของ

ชี้แนะ

ของสังคม

สังคม

2.ปฏิบัติตนเปนผูนาํ และผู

-การใหความรวมมือในการ

ตามเมื่อมีผูช้แี นะ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ

3.ยอมรับการประนีประนอม

-การรวมสนทนาและ

แกไขปญหาเมื่อมีผูชี้แนะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-การมีสวนรวมในการเลือกวิธี
แกปญหา

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.สนทนาโตตอบและเลา

1.ฟงผูอื่นพูดจนจบและพูด

-ทักษะการฟง การสรุป

-การฟงเพลง นิทาน คําคลอง

เรื่องใหผูอื่นเขาใจ

โตตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง

ใจความ การตั้งคําถาม

จอง บทรอยกรอง หรือเรื่องราว

และการตอบคําถาม

ตางๆ

-การบอกเลาเรื่องราว

-การฟงเสียงในสิ่งแวดลอม

ใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย

2.เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ

-การฟงและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา
-การพูดแสดงความคิด
ความรูสึกและความตองการ
-การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเอง หรือ
พูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
2.อาน เขียน ภาพและ

1.อานภาพและพูดขอความ

-อานภาพในหนังสือ

-อานหนังสือภาพ นิทาน

สัญลักษณได

ดวยภาษาของตน

นิทาน

หลากหลายประเภท/รูปแบบ

2.เขียนขีดเขี่ยอยางมีทิศทาง

-รูจักคําศัพท พยัญชนะ

-การอานอยางอิสระตามลําพัง

ตัวเลข เปนภาพสัญลักษณ การอานรวมกัน การอานโดย
-การขีดเสนลีลามือ 13

มีผูช้แี นะ

เสน

-การสังเกตตัวอักษรในชื่อของ
ตนหรือคําคุนเคย
-การเขียนคําที่มีความหมาย
กับตัวเด็กหรือคําคุนเคย

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู
ทักษะทางคณิตศาสตร

ประสบการณสําคัญ

1.มีความสามารถในการ

1.บอกลักษณะของสิ่งตางๆ

-การสังเกตลักษณะ

คิดรวบยอด

จากการสังเกตโดยใชประสาท (Numeracy skill)

สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีความสามารถในการ

สัมผัส

-จํานวนและการ

และความสัมพันธของสิ่งตางๆ

คิดที่เปนพื้นฐานในการ

2.จับคูหรือเปรียบเทียบสิ่ง

ดําเนินการ

โดยใชประสาทสัมผัสอยาง

เรียนรู

ตางๆโดยใชลักษณะหรือ

-แบบรูปและความสัมพันธ เหมาะสม

หนาที่การใชงานเพียง

-การวัดและเรขาคณิต

-การจับคู การเปรียบเทียบและ

ลักษณะเดียว

-ตําแหนงและทิศทาง

การเรียงลําดับสิ่งตางๆตาม

3.คัดแยกสิ่งตางๆตาม

-รูปเรขาคณิต 3และ 2 มิติ ลักษณะ ความยาว ความสูง

ลักษณะหรือหนาที่การใชงาน -เงิน

น้ําหนัก ปริมาตร

4.เรียงลําดับสิ่งของหรือ

-การคัดแยก การจัดกลุมและ

เหตุการณอยางนอย 3 ลําดับ

-สถิติและความนาจะเปน

การจําแนกสิ่งตางๆตาม
ลักษณะ
-การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณตาม
ชวงเวลา
-การเลนกับสื่อตางๆที่เปนทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
-การนับและการแสดงจํานวน
ของสิ่งตางๆในชีวิตประจําวัน

2.มีความสามารถในการ

1.ระบุผลที่เกิดขึ้นใน

คิดเชิงเหตุผล

เหตุการณหรือการกระทําเมื่อ ทางวิทยาศาสตรและ

สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีผูช้แี นะ

และความสัมพันธของสิ่งตางๆ

3.มีความสามารถในการ

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การสังเกตลักษณะ
เทคโนโลยี

2.คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่ -สังเกต จับคู เปรียบเทียบ

โดยใชประสาทสัมผัสอยาง

อาจจะเกิดขึ้น

จําแนก จัดกลุม

เหมาะสม

1.ตัดสินใจในเรื่องงายๆ

เรียงลําดับ

-การสังเกตสิ่งตางๆและ

คิดแกปญหาและตัดสินใจ 2.แกปญหาโดยลองผิดลองถูก -ตั้งคําถามและระบุปญหา สถานที่จากมุมมองที่ตางกัน
อยางงาย

-การบอกและแสดงตําแหนง

-วางแผนการสืบเสาะหา

ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง

ความรู

ตางๆดวยการกระทํา ภาพวาด

-การแกปญหา

ภาพถาย และรูปภาพ

-รวบรวมขอมูล

-การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ

-คาดคะเน ลงความ

และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ

คิดเห็น ใหเหตุผล

หรือการกระทํา

-สื่อสารกระบวนการและ

-การคาดเดาหรือการ

สิ่งที่คนพบ

คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อยางมีเหตุผล
-การมีสวนรวมในการลง
ความเห็นจากขอมูลอยางมี
เหตุผล
-การตัดสินใจและมีสวนรวม
ในกระบวนการแกปญหา

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ทํางานศิลปะตาม

1.สรางผลงานศิลปะเพื่อ

สรางสรรคผลงานดวย

-การรับรูและแสดงความคิด

จินตนาการและความคิด

สื่อสารความคิด ความรูสึก

ตนเอง

ความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของ

สรางสรรค

ของตนเอง

เลนและชิ้นงาน

ความคิดสรางสรรค

-การสรางสรรคชนิ้ งานโดยใช
รูปราง รูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย
2.แสดงทาทางเคลื่อนไหว 1.เคลื่อนไหวทาทางเพื่อ

การเคลื่อนไหวตาม

การแสดงความคิดสรางสรรค

ตามจินตนาการอยาง

สื่อสารความคิด ความรูสึก

จินตนาการความคิด

ผานภาษา ทาทาง การ

สรางสรรค

ของตนเอง

สรางสรรค

เคลื่อนไหวและศิลปะ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.มีเจตคติที่ดีตอการ

1.สนใจฟงหรืออานหนังสือ

ทักษะภาษา การฟงและ

เรียนรู

ดวยตนเอง

การอานนิทาน

ประสบการณสําคัญ
-การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ

มีเจตคติที่ดีตอการ

2.กระตือรือรนในการเขารวม ใหความรวมมือในการทํา การสํารวจสิ่งตางๆ และแหลง

เรียนรู และมี

กิจกรรม

กิจกรรมดวยตนเอง

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ การมีสวนรวมในการรวบรวม

ความสามารถในการ

2.มีความสามารถในการ

1.คนหาคําตอบของขอสงสัย

แสวงหาความรูได

แสวงหาความรู

ตางๆตามวิธกี ารเมื่อมีผูชี้แนะ ทางวิทยาศาสตร

เหมาะสมกับวัย

-การสังเกต

เรียนรูรอบตัว
ขอมูลและนําเสนอขอมูลจาก
การสืบเสาะหาความรูใน

2.ใชประโยคคําถามวา “ใคร” -การตั้งคําถาม

รูปแบบตางๆและแผนภูมิอยาง

“ อะไร “ ในการคนหา

งาย

คําตอบ

-การสืบเสาะหาคําตอบ

ระดับอนุบาล 2 อายุ 4-5 ป
พัฒนาการ
ดานรางกาย

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

มาตรฐานที่ 1.

1.น้ําหนักและสวนสูง

1.น้ําหนักและสวนสูงตาม

-การรักษาสุขภาพ

-การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี

รางกายเจริญเติบโต

ตามเกณฑ

เกณฑของกรมอนามัย

อนามัยสวนตน

ในกิจวัตรประจําวัน

ตามวัยและมีสุขนิสัยที่

2.มีสุขภาพอนามัย สุข

1.ยอมรับประทานอาหารที่ -การปฏิบัติตนตาม

-การรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มี

ดี

นิสัยที่ดี

มีประโยชนและดื่มน้ํา

กิจวัตรประจําวันได

ประโยชนดวยตนเอง

สะอาดไดดวยตนเอง

เหมาะสมกับวัย ดวย

2.ลางมือกอนรับประทาน

ตนเอง

-การรูจักวิธีการลางมือที่ถูกตอง และลาง

อาหารและหลังจากใช

มืออยางสม่ําเสมอกอนและหลังทํา

หองน้ําหองสวมไดดวย

กิจกรรม

ตนเอง
3.นอนพักผอนเปนเวลา

-การรูจักนอนพักผอนตามเวลาและ
เพียงพอกับความตองการตามวัย

4.ออกกําลังกายเปนเวลา

การออกกําลังกายให

-การรูจักเลือกวิธีการออกกําลังกายให

เหมาะสมกับวัย

เหมาะสมกับวัยและชวยเวลา

3.รักษาความปลอดภัย

1.เลนและทํากิจกรรมอยาง -การเลนและการทํา

-การรูจ ักระมัดระวังตนเองในการเลนและ

ของตนเองและผูอื่น

ปลอดภัยดวยตนเอง

ทํากิจกรรมทั้งตามลําพังและกับผูอื่น

กิจกรรมตามลําพังและ
กับผูอื่น

พัฒนาการ
ดานรางกาย

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู
-การเดินและทรงตัว

ประสบการณสําคัญ

มาตรฐานที่ 2

1.เคลือ่ นไหวรางกาย

1.เดินตอเทาไปขางหนา

กลามเนื้อใหญและ

อยางคลองแคลว

เปนเสนตรงไดโดยไมตอง

ที่กําหนด โดยไมออกนอกเสนและไมกาง

กลามเนื้อเล็กแข็งแรง

ประสานสัมพันธและ

กางแขน

แขน

ใชไดอยางคลองแคลว

ทรงตัวได

2.กระโดดขาเดียวอยูกับที่

และประสานสัมพันธ

ไดโดยไมเสียการทรงตัว

กัน

3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

-การกระโดดขาเดียว

-การเคลื่อนทีแ่ ละทรงตัวบนเสนหรือแนว

-การเคลื่อนไหวดวยการกระโดดขาเดียว
โดยไมลม

-การวิ่งและหยุดเมื่อเจอ -การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ โดยการวิ่ง หยุด
สิ่งกีดขวางและสามารถ เมื่อเจอสิ่งกีดขวางและหลบหลีกสิ่งกีด
หลบได

ขวางวิ่งไปตอได

4.รับลูกบอลโดยใชมือทั้ง 2 -การรับลูกบอล

-การเคลื่อนไหวที่ใชประสานสัมพันธของ

ขาง

การใชกลามเนื้อ-ใหญในการจับ หรือรับ
ลูกบอล

2.ใชมือ-ตาประสาน

1.ใชกรรไกรตัดกระดาษ

สัมพันธกัน

ขาดตามแนวเสนตรงได
2.เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม

-การใชกรรไกร

-การรูจักวิธีการหยิบ จับ กรรไกร และตัด
กระดาษได

-การเขียนรูปสี่เหลี่ยม

-การเขียนภาพ รูปวงกลม ตามแบบได

-การรอย

-การหยิบจับ และรอยวัสดุทีมี

แบบไดอยางมีมุมชัดเจน
3.รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.5
เซนติเมตรได

เสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตรขึ้นไปได

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

ดานอารมณ

มาตรฐานที่ 3

1.แสดงออกทาง

1.แสดงอารมณความรูสึก

-การแสดงอารมณ

-การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข

จิตใจ

มีสุขภาพจิตดีและมี

อารมณไดอยาง

ไดตามสถานการณ

ความรูสึก

เห็นใจเมื่อผูอื่นเศราหรือเสียใจและการ

ความสุข

เหมาะสม

ชวยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับบาดเจ็บ

2.มีความรูสึกที่ดีตอ

1.กลาพูดกลาแสดงออก

ตนเองและผูอื่น

อยางเหมาะสมบาง

-การพูดโตตอบกับผูอื่น -การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและ
ผูอื่น

สถานการณ
2.แสดงความพอใจใน

-การมีอัตลักษณเฉพาะ -การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม

ผลงานและความสามารถ

ตนและเชื่อวาตนเองมี

ของตนเอง

ความสามารถ

มาตรฐานที่ 4

1.สนใจ มีความสุขและ

1.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพ

ชื่นชมและแสดงออก

แสดงออกผานงาน

แสดงออกผานงานศิลปะ

ศิลปะ

ทางศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปะ ดนตรี และการ

2.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพทาง

การเคลื่อนไหว

เคลื่อนไหว

แสดงออกผานเสียงเพลง

ดนตรี

ความสามารถของตนเอง
-การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ
-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและดนตรี

ดนตรี
3.สนใจ มีความสุขและ

-การเคลื่อนไหวตาม

-การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง

แสดงทาทาง หรือ

จังหวะและดนตรี

ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี

เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

ดานอารมณ

มาตรฐานที่ 5

1.ซื่อสัตยสุจริต

1.ขออนุญาตหรือรอคอย

-มารยาทในสังคม

-การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

จิตใจ

มีคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่น

และมีจิตใจที่ดีงาม

เมื่อมีผูชี้แนะ
2.มีความเมตตากรุณา

1.แสดงความรักเพื่อนและมี -คุณธรรม จริยธรรม

-การรวมสนทนา และแลกเปลี่ยนความ

มีน้ําใจและชวยเหลือ

เมตตาตอสัตว

คิดเห็นเชิงจริยธรรม

แบงปน

-การเห็นอกเห็นใจผูอื่น
2.ชวยเหลือและแบงปน

-การเลี้ยงสัตว

ผูอื่นไดเมื่อมีผชู ้แี นะ

-การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
-การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ

3.มีความเห็นอกเห็นใจ 1.แสดงสีหนาหรือทาทาง
ผูอื่น

-การเห็นอกเห็นใจผูอื่น -การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข

รับรูความรูสึกผูอื่น

เห็นใจเมื่อผูอื่นเศราหรือเสียใจ และการ
ชวยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับบาดเจ็บ

4.มีความรับผิดชอบ

1.ทํางานที่ไดรับมอบหมาย -วินัยและความ

-การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม

จนสําเร็จเมื่อมีผูชี้แนะ

ความสามารถของตนเอง

รับผิดชอบ

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6

ตัวบงชี้
1.ชวยเหลือตนเองใน

สภาพที่พึงประสงค
1.แตงตัวดวยตนเอง

การปฏิบัติกิจวัตร

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

-การปฏิบัติกิจวัตร

-การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี

ประจําวัน

ในกิจวัตรประจําวัน

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ ประจําวัน

2.รับประทานอาหารดวย

-การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน

ตนตามหลักปรัชญา

ตนเอง

-การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใชอยาง

ของเศรษฐกิจพอเพียง

คุมคา
3.ใชหองน้ําหองสวมดวย
ตนเอง
2.มีวินัยในตนเอง

1.เก็บของเลนของใชเขาที่

-การมีวินักและความ

ดวยตนเอง

รับผิดชอบตอตนเองและ หองเรียน
สังคม

-การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
-การใหความรวมมือในการปฏิบัติ

2.เขาแถวตามลําดับ

กิจกรรมตางๆ

กอนหลังไดดวยตนเอง

-การดูแลหองเรียนรวมกัน

3.ประหยัดและพอเพียง 1.ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม -การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา

ประหยัดและพอเพียงเมื่อมี

และรักษาสาธารณ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผูชี้แนะ

สมบัติ

-การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน
-การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใชอยาง
คุมคา

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ดูแลรักษาธรรมชาติ

1.มีสวนรวมดูแลรักษา

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม -การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษา

และสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และรักษาสาธารณ

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

เมื่อมีผูชี้แนะ

สมบัติ

หองเรียน

รักธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม

-การเพาะปลูกและการดูแลตนไม

และความเปนไทย

2.ทิ้งขยะไดถกู ที่

-การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจําวัน
-การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของ
เครือ่ งใชที่ใชแลวมาใชซ้ําหรือแปรรูปแลว
นํากลับมาใชใหม

2.มีมารยาทตาม

1.ปฏิบัติตนตามมารยาท

-การปฏิบัติตนตาม

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทอง

วัฒนธรรมไทยและรัก

ไทยไดดวยตนเอง

วัฒนธรรมทองถิ่นและ

ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

ความเปนไทย

2.กลาวคําขอบคุณและขอ

ความเปนไทย

-การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนใน

โทษดวยตนเอง

ความเปนคนไทย

3.ยืนตรงเมื่อไดยินเพลง

-การรวมกิจกรรมวันสําคัญ

ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ยอมรับความเหมือน

1.เลนและทํากิจกรรม

-การมีปฏิสัมพันธและ

และความแตกตาง

รวมกับเด็กที่แตกตางไป

การอยูรวมกับบุคคลและ ใหญ

จากตน

สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก

อยูรว มกับผูอื่นไดอยาง ระหวางบุคคล

-การเลนรายบุคคล กลุมยอยและกลุม
-การเลนมุมประสบการณตางๆ

มีความสุขและปฏิบัติ

-การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุม

ตนเปนสมาชิกที่ดีของ

เพื่อน

สังคมในระบอบ

2.มีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

1.เลนหรือทํางานรวมกับ

-การเลนและทํางานรวมกับผูอื่น

ประชาธิปไตย อันมี

ผูอื่น

เพื่อนเปนกลุม

-การทําศิลปะแบบรวมมือ

พระมหากษัตริยทรง

2.ยิ้มหรือทักทายผูใหญและ

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทอง

เปนประมุข

บุคคลที่คุนเคยไดดวย

ถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

ตนเอง
3.ปฏิบัติตนเบื้องตนใน

1.มีสวนรวมสรางขอตกลง

-การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

การเปนสมาชิกที่ดีของ

และปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อ

-การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ

สังคม

มีผูช้แี นะ

คิดเห็น

2.ปฏิบัติตนเปนผูนาํ และผู

-การมีสวนรวมในการเลือกวิธีแกปญหา

ตามไดดวยตนเอง

-การมีสวนรวมในการแกปญหาความ

3.ประนีประนอมแกไข

ขัดแยง

ปญหาโดยปราศจากการใช
ความรุนแรงเมื่อมีผูช้แี นะ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.สนทนาโตตอบและ

1.ฟงผูอื่นพูดจนจบและ

-การใชภาษาในการ

เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

สนทนาโตตอบสอดคลอง

สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ กรอง หรือเรื่องราวตางๆ

กับเรื่องที่ฟง

กับบุคคลรอบตัวเด็ก

ใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย

ประสบการณสําคัญ
-การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอย
-การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา
-การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของ

2.เลาเรื่องเปนประโยค

ตนเอง หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ

อยางตอเนื่อง

ตนเอง
-การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ
และความสัมพันธของสิ่งตางๆ

2.อาน เขียน ภาพและ

1.อานภาพสัญลักษณ คํา

-อานหนังสือภาพ นิทานหลากหลาย

สัญลักษณได

พรอมทั้งชี้หรือกวาดตามอง

ประเภท/รูปแบบ

ขอความตามบรรทัด

-การอานและชี้ขอความ โดยกวาดสายตา

2.เขียนคลายตัวอักษร

ตามบรรทัดจากซายไปขวาจากบนลงลาง
-การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก
หรือคําคุนเคย
-การเขียนรวมกันตามโอกาสและการ
เขียนอิสระ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.มีความสามารถใน

1.บอกลักษณะและ

ทักษะทางคณิตศาสตร

-การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การ

การคิดรวบยอด

สวนประกอบของสิ่งตางๆ

(Numeracy skill)

เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของสิ่ง

มีความสามารถในการ

จากการสังเกตโดยใช

-จํานวนและการ

ตางๆโดยใชประสาทสัมผัสอยาง

คิดที่เปนพื้นฐานใน

ประสาทสัมผัส

ดําเนินการ

เหมาะสม

การเรียนรู

2.จับคูแ ละเปรียบเทียบ

-แบบรูปและ

-การจับคู การเปรียบเทียบและการ

ความแตกตางหรือความ

ความสัมพันธ

เรียงลําดับสิ่งตางๆตามลักษณะ ความ

เหมือนของสิ่งตางๆโดยใช

-การวัดและเรขาคณิต

ยาว ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร

ลักษณะที่สังเกตพบเพียง

-ตําแหนงและทิศทาง

-การคัดแยก การจัดกลุมและการจําแนก

ลักษณะเดียว

-รูปเรขาคณิต 3และ 2

สิ่งตางๆตามลักษณะ

3.จําแนกและจัดกลุมสิ่ง

มิติ

-การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือ

ตางๆโดยใชอยางนอย 1

-เงิน

เหตุการณตามชวงเวลา

ลักษณะเปนเกณฑ

-สถิติและความนาจะ

-การเลนกับสื่อตางๆที่เปนทรงกลม ทรง

4.เรียงลําดับสิ่งของหรือ

เปน

สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย

เหตุการณอยางนอย 4

-การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน

ลําดับ

ของสิ่งตางๆ
-การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือ
เหตุการณตามชวงเวลา

2.มีความสามารถใน

1.ระบุสาเหตุหรือผลที่

ทักษะพื้นฐาน

-การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่

การคิดเชิงเหตุผล

เกิดขึ้นในเหตุการณหรือ

กระบวนการทาง

เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทํา

การกระทําเมื่อมีผูช้แี นะ

วิทยาศาสตรและ

-คาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ

2.คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่ง เทคโนโลยี

เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล

ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีสวน

-สังเกต จับคู

-การมีสวนรวมในการลงความเห็นจาก

รวมในการลงความเห็น

เปรียบเทียบ จําแนก จัด ขอมูลอยางมีเหตุผล

จากขอมูล

กลุม เรียงลําดับ

-การตัดสินใจและมีสวนรวมใน

3.มีความสามารถใน

1.ตัดสินใจในเรื่องงายๆ

-ตั้งคําถามและระบุ

กระบวนการแกปญหา

การคิดแกปญหาและ

และเริ่มเรียนรูผลที่เกิดขึ้น

ปญหาอยางงาย

ตัดสินใจ

2.ระบุปญหาและแกปญหา -วางแผนการสืบ
โดยลองผิดลองถูก

เสาะหาความรู
-การแกปญ
 หา
-รวบรวมขอมูล
-คาดคะเน ลงความ
คิดเห็น ใหเหตุผล
-สื่อสารกระบวนการ
และสิ่งที่คนพบ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.ทํางานศิลปะตาม

1.สรางผลงานศิลปะเพื่อ

จินตนาการและ

สื่อสารความคิด ความรูสึก ตนเอง

ผานสื่อ วัสดุ ของเลนและชิ้นงาน

ความคิดสรางสรรค

ของตนเอง โดยมีการ

-การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปราง

ดัดแปลงและแปลกใหม

รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย

ความคิดสรางสรรค

สรางสรรคผลงานดวย

ประสบการณสําคัญ
-การรับรูและแสดงความคิด ความรูสึก

จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
2.แสดงทาทาง

1.เคลื่อนไหวทาทางเพื่อ

การเคลื่อนไหวตาม

เคลื่อนไหวตาม

สื่อสารความคิด ความรูสึก จินตนาการความคิด

จินตนาการอยาง

ของตนเองอยาง

สรางสรรค

หลากหลายหรือแปลกใหม

สรางสรรค

การแสดงความคิดสรางสรรคผา นภาษา
ทาทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.มีเจตคติที่ดีตอการ

1.สนใจซักถามเกี่ยวกับ

ทักษะภาษา การฟงและ

เรียนรู

สัญลักษณหรือตัวหนังสือที่พบ การอานนิทาน

ประสบการณสําคัญ
-การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ

มีเจตคติที่ดีตอการ

เห็น

เรียนรู และมี

2.กระตือรือรนในการเขารวม ใหความรวมมือในการทํา -การสํารวจสิ่งตางๆ และแหลง

ความสามารถในการ

กิจกรรม

กิจกรรมดวยตนเอง

เรียนรูรอบตัว

แสวงหาความรูได

2.มีความสามารถในการ

1.คนหาคําตอบของขอสงสัย

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การสืบเสาะหาความรูเพื่อ

เหมาะสมกับวัย

แสวงหาความรู

ตางๆตามวิธีการของตน

ทางวิทยาศาสตร

คนหาคําตอบของขอสงสัย

-การสังเกต

ตางๆ

-การตั้งคําถาม

-การมีสวนรวมในการรวบรวม

2.ใชประโยคคําถามวา “ที่

ไหน” “ ทําไม “ ในการคนหา -การสืบเสาะหาคําตอบ

ขอมูลและนําเสนอขอมูลจาก

คําตอบ

การสืบเสาะหาความรูใน
รูปแบบตางๆและแผนภูมิอยาง
งาย

ระดับอนุบาล 3 อายุ 5-6 ป
พัฒนาการ
ดานรางกาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

1.น้ําหนักและสวนสูงตาม 1.น้ําหนักและสวนสูงตาม

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

-การรักษาสุขภาพอนามัย -การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

รางกายเจริญเติบโตตาม เกณฑ

เกณฑของกรมอนามัย

สวนตน

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน

วัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2.มีสุขภาพอนามัย สุข

1.รับประทานอาหารที่มี

-การปฏิบัติตนตามกิจวัตร -การเลือกรับประทานอาหารที่

นิสัยที่ดี

ประโยชนไดหลายชนิดและดื่ม

ประจําวันไดเหมาะสมกับ มีประโยชนดว ยตนเอง

น้ําสะอาดไดดวยตนเอง

วัย ดวยตนเอง

2.ลางมือกอนรับประทาน

-การรูจักวิธีการลางมือที่

อาหารและหลังจากใชหองน้ํา

ถูกตอง และลางมืออยาง

หองสวมไดดวยตนเอง

สม่ําเสมอกอน

3.นอนพักผอนเปนเวลา

-การนอนพักผอนเพียงพอกับ
ความตองการตามวัย

4.ออกกําลังกายเปนเวลา

การออกกําลังกายให

-การออกกําลังกายในชวงเวลา

เหมาะสมกับวัย

ที่เหมาะสม
-การปฏิบัติตนใหปลอดภัยใน

3.รักษาความปลอดภัย

1.เลนและทํากิจกรรมและ

-การเลนและการทํา

ของตนเองและผูอื่น

ปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย

กิจกรรมตามลําพังและกับ กิจวัตรประจําวัน
ผูอื่น

-การฟงนิทาน เรื่องราว
เหตุการณเกี่ยวกับการปองกัน
และรักษาความปลอดภัย
-การเลนบาทบามสมมติ

พัฒนาการ
ดานรางกาย

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
1.เดินตอเทาถอยหลังเปน

สาระการเรียนรู
-การเดินและทรงตัว

ประสบการณสําคัญ

มาตรฐานที่ 2

1.เคลื่อนไหวรางกาย

-การเคลื่อนทีถ่ อยหลังและทรง

กลามเนื้อใหญและ

อยางคลองแคลว ประสาน เสนตรงไดโดยไมตองกางแขน

ตัวบนเสนหรือแนวที่กําหนด

กลามเนื้อเล็กแข็งแรง

สัมพันธและทรงตัวได

โดยไมออกนอกเสน

ใชไดอยางคลองแคลว

2.กระโดดขาเดียวไปขางหนา

และประสานสัมพันธกัน

ไดอยางตอเนื่องโดยไมเสียการ

กระโดดขาเดียวไปขางหนา

ทรงตัว

โดยไมลม

3.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได

-การกระโดดขาเดียว

-การวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง

อยางคลองแคลว

-การเคลื่อนไหวดวยการ

-การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ โดย
การวิ่ง และหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
อยางคลองแคลว

4.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก

-การรับลูกบอล

พื้นได

-การเคลื่อนไหวที่ใชประสาน
สัมพันธของการใชกลามเนื้อใหญในการจับ หรือรับลูกบอล
หลากหลายรูปแบบ

2.ใชมือ-ตาประสาน

1.ใชกรรไกรตัดกระดาษขาด

สัมพันธกัน

ตามแนวเสนโคงได

-การใชกรรไกร

-การรูจักวิธีการหยิบ จับ
กรรไกร และตัดกระดาษได
หลากหลายเสน

2.เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ -การเขียนรูปสามเหลี่ยม

-การเขียนภาพ รูปสามเหลี่ยม

ไดอยางมีมุมชัดเจน

ตามแบบได

3.รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.25 ซม ได

-การรอย

-การหยิบจับ และรอยวัสดุทีมี
เสนผาศูนยกลาง 0.25 ซม ได

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ดานอารมณ จิตใจ มาตรฐานที่ 3
มีสุขภาพจิตดีและมี

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.แสดงออกทางอารมณ

1.แสดงอารมณความรูสึกได

ไดอยางเหมาะสม

สอดคลองกับสถานการณอยาง ผูอื่นรอบตัวเด็ก

ความสุข เห็นใจเมื่อผูอื่นเศรา

เหมาะสม

หรือเสียใจและการชวยเหลือ

ความสุข

-การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ประสบการณสําคัญ
-การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมี

ปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับ
บาดเจ็บ
2.มีความรูสึกที่ดีตอ

1.กลาพูดกลาแสดงออกอยาง

-การพูดสะทอนความรูสึกของ

ตนเองและผูอื่น

เหมาะสมตามสถานการณ

ตนเองและผูอื่น

2.แสดงความพอใจในผลงาน

-การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม

และความสามารถของตนเอง

ความสามารถของตนเอง

และผูอื่น
มาตรฐานที่ 4

1.สนใจ มีความสุขและ

ชื่นชมและแสดงออกทาง แสดงออกผานงานศิลปะ
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

1.สนใจ มีความสุขและ

-การมีสุนทรียภาพ ศิลปะ -การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ

แสดงออกผานงานศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว 2.สนใจ มีความสุขและ

-การสรางสรรคสงิ่ สวยงาม
-การมีสุนทรียภาพทาง

แสดงออกผานเสียงเพลงดนตรี ดนตรี

-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
และดนตรี
-การเลนเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ

3.สนใจ มีความสุขและแสดง

-การเคลื่อนไหวตาม

-การฟงเพลง การรองเพลง และ

ทาทาง หรือเคลื่อนไหว

จังหวะและดนตรี

การแสดงปฏิกิริยาโตตอบ

ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

เสียงดนตรี

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ดานอารมณ จิตใจ มาตรฐานที่ 5

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ซื่อสัตยสุจริต

1.ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ

-มารยาทในสังคม

-การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม

ตองการสิ่งของของผูอื่นดวย

และมีจิตใจที่ดีงาม

ตนเอง
2.มีความเมตตากรุณา มี

1.แสดงความรักเพื่อนและมี

น้ําใจและชวยเหลือ

เมตตาตอสัตว

จริยธรรม
-คุณธรรม จริยธรรม

-การรวมสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง

แบงปน

จริยธรรม
2.ชวยเหลือและแบงปนผูอื่น

-การเห็นอกเห็นใจผูอื่น

ดวยตนเอง

-การเลี้ยงสัตว
-การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
-การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ

3.มีความเห็นอกเห็นใจ

1.แสดงสีหนาหรือทาทางรับรู

-การเห็นอกเห็นใจผูอ ื่น

-การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมี

ผูอื่น

ความรูสึกผูอื่นอยางสอดคลอง

ความสุข เห็นใจเมื่อผูอื่นเศรา

กับสถานการณ

หรือเสียใจ และการชวยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผูอื่นไดรับ
บาดเจ็บ

4.มีความรับผิดชอบ

1.ทํางานที่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จดวยตนเอง

-วินัยและความรับผิดชอบ

-การปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม
ความสามารถของตนเอง

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ชวยเหลือตนเองในการ 1.แตงตัวดวยตนเองไดอยาง

-การปฏิบัติกิจวัตร

-การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ประจําวัน

สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจําวัน

คลองแคลว

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ

2.รับประทานอาหารดวย

-การชวยเหลือตนเองในกิจวัตร

ตนตามหลักปรัชญาของ

ตนเองอยางถูกวิธี

ประจําวัน

เศรษฐกิจพอเพียง

3.ใชและทําความสะอาดหลังใช

-การประกอบอาหารไทย

หองน้ําหองสวมดวยตนเอง

-การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใช
อยางคุมคา

2.มีวินัยในตนเอง

3.ประหยัดและพอเพียง

1.เก็บของเลนของใชเขาทีอ่ ยาง -การมีวินัยและความ

-การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี

เรียบรอยดวยตนเอง

รับผิดชอบตอตนเองและ

ของหองเรียน

สังคม

-การใหความรวมมือในการ

2.เขาแถวตามลําดับกอนหลัง

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ

ไดดวยตนเอง

-การดูแลหองเรียนรวมกัน

1.ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม

ประหยัดและพอเพียงดวย

และรักษาสาธารณสมบัติ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ตนเอง

-การปฏิบัติตนตามแนวทาง
พอเพียง
-การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน
-การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใช
อยางคุมคา

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ 1.ดูแลรักษาธรรมชาติและ

-การอนุรักษสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม

และรักษาสาธารณสมบัติ รักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ

สิ่งแวดลอมดวยตนเอง

รักธรรมชาติ

-การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแล
ภายนอกหองเรียน

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม

2.ทิ้งขยะไดถกู ที่

-การเพาะปลูกและการดูแล

และความเปนไทย

ตนไม
-การสนทนาขาวและเหตุการณ
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน
-การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใชที่ใชแลวมาใช
ซ้ําหรือแปรรูปแลวนํากลับมาใช
ใหม
2.มีมารยาทตาม

1.ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

-การปฏิบัติตนตาม

-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยและรัก

ไดตามกาลเทศะ

วัฒนธรรมทองถิ่นและ

ทองถิ่นที่อาศัยและประเพณี

ความเปนไทย

2.กลาวคําขอบคุณและขอโทษ

ความเปนไทย

ไทย

ดวยตนเอง

-การเลนบทบาทสมมติการ

3.ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ

ปฏิบัติตนในความเปนคนไทย

ไทยและเพลงสรรเสริญพระ

-การรวมกิจกรรมวันสําคัญ

บารมี

-การละเลนพื้นบานของไทย

พัฒนาการ
ดานสังคม

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 8

สภาพที่พึงประสงค

1.ยอมรับความเหมือนและ 1.เลนและทํากิจกรรมรวมกับ
ความแตกตางระหวาง
เด็กทีแ่ ตกตางไปจากตน
อยูรว มกับผูอื่นไดอยางมี บุคคล
ความสุขและปฏิบัติตน
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
2.มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 1.เลนหรือทํางานรวมมือกับ
ทรงเปนประมุข
เพื่อนอยางมีเปาหมาย
2.ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับ
ผูใหญและบุคคลที่คุนเคยได
เหมาะสมกับสถานการณ

3.ปฏิบตั ิตนเบื้องตนใน
การเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

-การมีปฏิสัมพันธและการ -การเลนรายบุคคล กลุมยอย
อยูรว มกับบุคคลและ
และกลุมใหญ
สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก
-การเลนมุมประสบการณตางๆ
-การเลนหรือทํากิจกรรม
รวมกับกลุมเพื่อน
-การเลนนอกหองเรียน
-การรวมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-การเลนและทํางานรวมกับ
ผูอื่น
-การทําศิลปะแบบรวมมือ
-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่อาศัยและประเพณี
ไทย
1.มีสวนรวมสรางขอตกลงและ
-การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
ปฏิบัติตามขอตกลงดวยตนเอง
ของสังคม
2.ปฏิบัติตนเปนผูนาํ และผูตาม
-การรวมสนทนาและ
ไดเหมาะสมกับสถานการณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.ประนีประนอมแกไขปญหา
-การมีสวนรวมในการเลือกวิธี
โดยปราศจากการใชความ
แกปญหา
รุนแรงดวยตนเอง
-การมีสวนรวมในการ
แกปญหาความขัดแยง

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.สนทนาโตตอบและเลา

1.ฟงผูอื่นพูดจนจบและสนทนา -การใชภาษาในการ

-การฟงเพลง นิทาน คําคลอง

เรื่องใหผูอื่นเขาใจ

โตตอบอยางตอเนื่องเชื่อมโยง

สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ

จอง บทรอยกรอง หรือเรื่องราว

กับเรื่องที่ฟง

กับบุคคลรอบตัวเด็ก

ตางๆ

ใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย

-การฟงและปฏิบัติตาม
2.เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได

คําแนะนํา
-การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเอง หรือ
พูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
-การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ
-การพูดสรางสรรคในการเลน
และการกระทําตางๆ
-การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด
-การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใชใน
การสื่อสาร

2.อาน เขียน ภาพและ

1.อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวย

-อานหนังสือภาพ นิทาน

สัญลักษณได

การชี้หรือกวาดตามอง

หลากหลายประเภท/รูปแบบ

จุดเริ่มตนและจุดจบของ

-การเห็นแบบอยางของการ

ขอความ

อานที่ถูกตอง

2.เขียนชื่อของตนเองตามแบบ

-การสังเกตทิศทางการอาน

เขียนขอความดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง

ตัวอักษร คํา และขอความ
-การอานและชี้ขอความ โดย
กวาดสายตาตามบรรทัดจาก
ซายไปขวาจากบนลงลาง
-การเห็นแบบอยางของการ
เขียนที่ถกู ตอง
-การเลนเกมทางภาษา
-การเขียนคําที่มีความหมายกับ
ตัวเด็กหรือคําคุนเคย
-การเขียนรวมกันตามโอกาส
และการเขียนอิสระ
-การคิดสะกดคําและเขียนเพื่อ
สื่อความหมายดวยตนเองอยาง
อิสระ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู
ทักษะทางคณิตศาสตร

ประสบการณสําคัญ

1.มีความสามารถในการ

1.บอกลักษณะและ

-การสังเกตลักษณะ

คิดรวบยอด

สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง (Numeracy skill)

สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

มีความสามารถในการ

หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ

-จํานวนและการ

และความสัมพันธของสิ่งตางๆ

คิดที่เปนพื้นฐานในการ

จากการสังเกตโดยใชประสาท

ดําเนินการ

โดยใชประสาทสัมผัสอยาง

เรียนรู

สัมผัส

-แบบรูปและความสัมพันธ เหมาะสม

2.จับคูและเปรียบเทียบความ

-การวัดและเรขาคณิต

-การจับคู การเปรียบเทียบและ

แตกตางและความเหมือนของ

-ตําแหนงและทิศทาง

การเรียงลําดับสิ่งตางๆตาม

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

-เงิน

น้ําหนัก ปริมาตร

3.จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ

-สถิติและความนาจะเปน

-การบอกและแสดงตําแหนง

โดยใชตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไป

ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง

เปนเกณฑ

ตางๆดวยการกระทํา ภาพวาด

4.เรียงลําดับสิ่งของหรือ

ภาพถาย และรูปภาพ

เหตุการณอยางนอย 5 ลําดับ

-การคัดแยก การจัดกลุมและ
การจําแนกสิ่งตางๆตาม
ลักษณะ
-การตอของชิ้นเล็กเติมในชิ้น
ใหญใหสมบูรณ และการแยก
ชิ้นสวน
-การบอกและเรียงลําดับ

กิจกรรมหรือเหตุการณตาม
ชวงเวลา
-การเลนกับสื่อตางๆที่เปนทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
-การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ
จํานวนของสิ่งตางๆ
-การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณตาม
ชวงเวลา
-การทําซ้ํา ตอเติมและการ
สรางแบบรูป
2.มีความสามารถในการ

1.อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ

ทักษะพื้นฐาน

-การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ

คิดเชิงเหตุผล

ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือ

กระบวนการทาง

และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ

การกระทําดวยตนเอง

วิทยาศาสตรและ

หรือการกระทํา

2.คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

เทคโนโลยี

-การใชภาษาทางคณิตศาสตร

และมีสวนรวมในการลง

-สังเกต จับคู เปรียบเทียบ กับเหตุการณในชีวิตประจําวัน

ความเห็นจากขอมูลอยางมี

จําแนก จัดกลุม

-คาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่

เหตุผล

เรียงลําดับ

อาจจะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล

1.ตัดสินใจในเรื่องงายๆและ

-ตั้งคําถามและระบุปญหา -การมีสวนรวมในการลง

3.มีความสามารถในการ

คิดแกปญหาและตัดสินใจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
2.ระบุปญหา สรางทางเลือก

อยางงาย

ความเห็นจากขอมูลอยางมี

-วางแผนการสืบเสาะหา

เหตุผล

และเลือกวิธีแกปญหา

ความรู

-การตัดสินใจและมีสวนรวมใน

-การแกปญหา

กระบวนการแกปญหา

-รวบรวมขอมูล
-คาดคะเน ลงความ
คิดเห็น ใหเหตุผล
-สื่อสารกระบวนการและ
สิ่งที่คนพบ

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 11
มีจินตนาการและ

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

ประสบการณสําคัญ

1.ทํางานศิลปะตาม

1.สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร สรางสรรคผลงานดวย

-การรับรูและแสดงความคิด

จินตนาการและความคิด

ความคิด ความรูสึกของตนเอง

ความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน

สรางสรรค

โดยมีการดัดแปลงและแปลก

และชิ้นงาน

ใหมจากเดิมและมีรายละเอียด

-การสรางสรรคชิ้นงานโดยใช

เพิ่มขึ้น

รูปราง รูปทรงจากวัสดุที่

ความคิดสรางสรรค

ตนเอง

หลากหลาย
2.แสดงทาทางเคลื่อนไหว 1.เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสาร การเคลื่อนไหวตาม

การแสดงความคิดสรางสรรค

ตามจินตนาการอยาง

ความคิด ความรูสึกของตนเอง

จินตนาการความคิด

ผานภาษา ทาทาง การ

สรางสรรค

อยางหลากหลายและแปลก

สรางสรรค

เคลื่อนไหวและศิลปะ

ใหม

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู

1.มีเจตคติที่ดีตอการ

1.สนใจหยิบหนังสือมาอาน

ทักษะภาษา การฟงและ

เรียนรู

และเขียนสื่อความคิดดวย

การอานนิทาน

ประสบการณสําคัญ
-การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ

มีเจตคติที่ดีตอการ

ตนเองเปนประจําอยาง

เรียนรู และมี

ตอเนื่อง

ความสามารถในการ

2.กระตือรือรนในการรวม

ใหความรวมมือในการทํา -การสํารวจสิ่งตางๆ และแหลง

แสวงหาความรูได

กิจกรรมตั้งแตตนจนจบ

กิจกรรมดวยตนเอง

2.มีความสามารถในการ

1.คนหาคําตอบของขอสงสัย

ทักษะพื้นฐานกระบวนการ -การสืบเสาะหาความรูเพื่อ

แสวงหาความรู

ตางๆโดยใชวิธีการที่

ทางวิทยาศาสตร

คนหาคําตอบของขอสงสัย

หลากหลายดวยตนเอง

-การสังเกต

ตางๆ

-การตั้งคําถาม

-การมีสวนรวมในการรวบรวม

-การสืบเสาะหาคําตอบ

ขอมูลและนําเสนอขอมูลจาก

เหมาะสมกับวัย

2.ใชประโยคคําถามวา

เรียนรูรอบตัว

“เมื่อไหร” “ อยางไร “ ใน

การสืบเสาะหาความรูใน

การคนหาคําตอบ

รูปแบบตางๆและแผนภูมิอยาง
งาย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บานวาดฝนมีความเชื่อและมีปรัชญาบนพื้นฐาน “ความสุข และ ความอบอุน” วาเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหเด็กเกิด
เจตคติที่ดีในการเรียนรู นําไปสูผลสัมฤทธิท่ดี ขี องการเรียนรู ตอยอดไปยังการเรียนรูไปในระดับที่สูงขึ้นไปได อยางดีและ
มั่นคง ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของบานวาดฝนจึงเนน “ การเลน ” เปนสื่อกลางในการเรียนรูของเด็ก โดย
บูรณาการการเรียนรูของเด็กผานการเลนนั่นเอง รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูของบานวาดฝน สามารถแบงได
เปน 2 รูปแบบ คือ
1.การจัดประสบการณการเรียนรูแบบศูนยการเรียน (Learning Center )
-เด็กๆจะเรียนรูผานการเลนในมุมประสบการณท่ีคุณครูจัดเตรียมไว ทั้งแบบถาวร และแบบเปลี่ยนแปลงตาม
เรื่องที่เรียนรู กิจกรรมมุงเนนใหเด็กทํากิจกรรมดวยตนเองตามความถนัด หรือความสนใจ โดยมีคุณครูเปนผูชี้แนะ และ
กระตุนใหเด็กไดทํากิจกรรมครบทุกมุมประสบการณ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาในทุกดาน
2.การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)
-เด็กๆจะเรียนรู พื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตร ผานกิจกรรมโครงการ ซึ่ง
มุงเนนการเรียนรูตามความสนใจของเด็ก และการนําความรูที่ไดไปใชตอในชีวิตประจําวัน
ดังจะเห็นไดวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้ง สองรูปแบบ มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เนนเด็กเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู เรียนรูผา นกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ และการเลน เพื่อใหเกิดเจตคติท่ดี ีตอการเรียนรู
คุณครูจะลําดับสิ่งที่เด็กๆเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของเด็ก ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และสภาพที่พึง
ประสงคของเด็ก จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
คุณครูจะเตรียมสื่อ ของเลน วัสดุอุปกรณ และ กิจกรรม ตามสาระที่ควรเรียนรู และประสบการณท่เี ด็กควรไดรับ
ดังนี้
1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวับชื่อ นามสกุล รูปรางหนาตา อวัยวะตางๆ วิธีระวังรักษารางกาย
ใหสะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน การรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย การรูจักประวัติความเปนมาของตนเอง และครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น การรูจักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรั บฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น การกํากับตนเอง การเลนและทําสิ่งตางๆดวยตนเองตามลําดับหรือกับผูอื่น การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง ความ

ภาคภูมิใจ ในตนเอง การสะทอนการรับรูอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอื่น การแสดงออกทางอารมณและ
ความรูสึกอยางเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม
2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และ
บุคคลตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือใกลชิด และมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน สถานที่สําคัญ วันสําคัญ อาชีพของคนใน
ชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณสําคัญของชาติไทย การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปน
ไทย หรือแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นอื่น
3.ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธของมนุษย พืช สัตว ตลอดจนการรูจักเกีย่ วกับ ดิน น้ํา ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
แรงและพลังงานในชีวิตประจําวัน ที่แวดลอมเด็ก รวมทั้วการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการรักษาสาธารณสมบัติ
4.สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับ การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการใชหนังสือและตัวหนังสือ รูจักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก จํานวน
สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของสิ่งตางๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน การใชงาน และการ
เลือกใชสิ่ของเครื่องใช ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารตางๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน อยาง
ประหยัด ปลอดภัย และรักษษสิ่งแวดลอม
การจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรู ครอบคลุม สาระที่ควรเรียนรูทั้งหมด จะใช “ นิทาน ” เปนสื่อกลางในการ
จัดกิจกรรม และเชื่อมโยงไปสูสาระที่ควรเรียนรูทั้ง 4 ขอ โดยไมไดเรียงลําดับ แตใน 1 ปการศึกษา เด็กๆจะตองเรียนรู
ครบทั้ง 4 ขอ สอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

การจัดประสบการณการเรียนรูแ บบศูนยการเรียน (Learning Center )
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ
เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการผานการเลนของเด็ก
ศูนยการเรียนเปนรูปแบบการจัดประสบการณแบบบูรณาการอยางเปนธรรมชาติ เนื่องจากเด็กเรียนรูเกี่ยวกับ
มโนทัศนตางๆ ผานการเลนที่หลากหลายอยางกลมกลืนกับชีวิต การเลนเปนงานของเด็กและเด็กตองการที่จะเลน ในการ
เลน เด็กไดพัฒนาทักษะการปญหาโดยการลองทํา สิ่งตางๆ ในวิธีการที่หลากหลาย พรอมทั้งเฝาคอยคนหาวิธีการที่ดี
ที่สุด ในการเลน เด็กไดใชภาษาสื่อสารการทํากิจกรรมของตน มีการขยายวงคําศัพทและปรับเปลี่ยนแกไขการใชภาษา
ของตนขณะพูดอยางอัตโนมัติ เชนเดียวกับการเรียนรูที่จะฟงผูอื่นพูด ขณะที่เลน เด็กคอยๆ เรียนรูถงึ ความแตกตางของ
ผูคน บทบาท และทักษะในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อใหเลนดวยกันไดอยางมีความสุขและสนุกสนาน การเลนจึงเปรียบ
เสมือนอาหารหลักในการบํารุงพัฒนาการเด็กอยางถวนทั่ว ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา
ดังนั้น การเลนจึงเปนองคประกอบที่จําเปนในการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
การจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเลนในลักษณะที่บูรณาการองคความรู
ตางๆ อยางเปนธรรมชาติ นั่นคือ เด็กไดพูดคุย ซักถาม หยอกลอ และชวยเหลือกันขณะทํากิจกรรมรอยดอกรักบูชาพระ
(ภาษา) ไดใชกลามเนื้อเล็กในการถักทอเศษผา (ทักษะกลไก) ไดทาํ งานรวมกันกับเพื่อน (ทักษะทางสังคม) ไดจัดลําดับ
สิ่งของบนโตะ (คณิตศาสตร) ไดคนพบการทําฟองสบูจากสื่อตางๆ ที่จัดเตรียมให (วิทยาศาสตร) ไดทําตามขั้นตอนของ
ภาพที่กําหนดให (การอาน) ไดวาดภาพไอศกรีมที่ชอบ (การเขียน) ไดเคาะขวดดนตรีน้ําหลากสีตางระดับพรอมกับการฮัม
เพลง (สุนทรียะ) ทั้งหมดนี้คือการบูรณาการ กลาวคือ การเรียนรูเกิดขึ้นทั่วบริเวณและตลอดเวลาในชวงของกิจกรรมศูนย
การเรียน ศูนยการเรียนจึงเปนรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอยางยิ่ง
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ)
ความหมายและความสําคัญของศูนยการเรียน
นักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา การพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพนั้นเปนผลมาจาก
การสงเสริมพัฒนาการตั้งแตชวงปฐมวัย พัฒนาการทางสติปญญาในชวงปฐมวัย เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนา
สติปญญาในระดับที่สูงขึ้น การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับ เด็กปฐมวัยจึงตองเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสาทสัมผัส
ทุกๆ ดานในการรับรูสิ่งตางๆ ใหมาก กลาวคือ สติปญญาจะพัฒนาเร็วหรือชาขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือ
ประสบการณที่เด็กไดรับ ในแตละวัน การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมจึงควรมุงความสําคัญมาสูเด็ก โดยใหโอกาสเด็กได

เลือกทํากิจกรรมดวยตนเองตามที่ตนสนใจ เรียน สํารวจ หยิบจับ และทดลองจากประสบการณตรง สวนครูเปนผูสังเกต
อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ดูแลความปลอดภัย และประเมินผลการเรียนรู
รูปแบบ ศูนยการเรียน Learning Center ของบานวาดฝน
การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน
เปนการเปลี่ยนแปลงหองเรียนที่สอนแบบธรรมดามาเปนหองเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน หรือเปน
ศูนยกิจกรรมสําหรับเด็ก โดยมุงใหเด็กไดมีประสบการณในการลงมือทํากิจกรรมตางๆ ที่ครูจัดเตรียมไวและเรียนรูดวย
ตนเองผานวัสดุอุปกรณตางๆ ในลักษณะของการทํางานกลุมและการศึกษาเปนรายบุคคล
ศูนยการเรียนของบานวาดฝนจะมีลักษณะดังนี้
(1) ศูนยการเรียนตามวัตถุประสงคหรือศูนยการเรียนหลัก หมายถึง ศูนยการเรียนที่ออกแบบกิจกรรมใหสัมพันธ
สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูที่สอนแตละครั้ง จึงมีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู วัตถุประสงคเพื่อการ
ประเมิน และทําการประเมินอยางชัดเจน ศูนยการเรียนลักษณะนี้มักเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปเรื่อยๆ แลวแตความ
สรางสรรคและความสามารถในการคิดออกแบบกิจกรรมของครู
(2) ศูนยการเรียนแบบถาวรหรือศูนยการเรียนเสริม หมายถึง ศูนยการเรียน ที่ออกแบบกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทํางาน
อยางอิสระตามความสนใจและความถนัดที่ตางกัน ทั้งนี้ เพื่อผอนคลายความตึงเครียดของเด็กที่ยังไมพรอมในการเรียนรู
ศูนยการเรียนลักษณะนี้มักปรากฏ ใหเห็นเหมือนๆ กันในทุกๆ หองเรียน อาจแตกตางกันเฉพาะวัสดุอุปกรณท่ี
เปลี่ยนแปลง
การจัดศูนยการเรียนในหองเรียนของบานวาดฝน
เปนแบบเนนสื่อการเรียนรู ศูนยการเรียนแบบเนนสื่อการเรียนรู ไดแก
-ศูนยภาษา
-ศูนยทักษะกลไก
-ศูนยสราง
-ศูนยบาทบาทสมมติ
-ศูนยศิลปะ

สือ่ การเรียนรู
ศูนยการเรียนเปนรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการประเภทหนึ่งที่พึ่งพิงสื่อการเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อเปนเครื่องมือในการนําเด็กไปสูการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางเขาใจ สื่อการเรียนรูมีหลายประเภทและ
แนวทางในการจัดหาและใชสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กมีดังนี้
1. ประเภทของสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กวัยอนุบาล
สื่อที่ครูอนุบาลสามารถนํามาใชพัฒนาเด็กมีมากมายหลายชนิด เชน
1.1 สื่อที่เปนสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน หองเรียน โรงเรียน บาน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสื่อที่เปน
สภาพแวดลอมทางบุคคล เชน ครู เด็ก พอแม บุคคลในชุมชน
1.2 สื่อที่เปนของจริง ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่เปนธรรมชาติ เชน ทราย น้ํา ดินเหนียว พืช ผัก ผลไม และสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น เชน เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องนุงหม
1.3 สื่อที่เปนเครื่องเลน เกม และการละเลน ซึ่งครอบคลุมเครื่องเลนที่สรางขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่หาไดใน
ทองถิ่น และเครื่องเลนที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยี เกม และการละเลนพื้นเมืองของทองถิ่นไทยที่นํามาปรับใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก
1.4 สื่อที่เปนปริศนาคําทาย เพลง นิทาน หนังสือเด็ก ซึ่งครอบคลุมปริศนาคําทาย ที่มีลักษณะเปนประโยค
บอกเลาหรือคํากลอน เชน อะไรเอยตนเทาขาใบวาเดียว เพลงที่นาํ มาใช ควรเปนเพลงที่มีเนื้อหาและทวงทํานองเหมาะสม
กับเด็ก สนุกสนาน เนื้อรองสั้น รวมทั้งเพลงที่ใชรอ งเพื่อใหจังหวะในการเลนเกมตางๆ นิทานที่นํามาใชเปนสื่อควรเปน
เรื่องใกลตัวเด็ก เทพนิยายหรือตํานานที่ใหความรูและสงเสริมจินตนาการ ใหแงคิดและคติสอนใจ ใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ขนาดความยาวของนิทานและจํานวนตัวหนังสือควรพิจารณาใหสอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการของ
เด็ก หนังสือเด็กควรมีภาพประกอบคําบรรยายที่ใหแนวคิดอันเปนประโยชน รวมทั้งใหความบันเทิงแกเด็ก ตัวหนังสือควร
มีขนาดโตเหมาะสมกับวัย พิมพชัดเจน มีภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ภาพใหญชัดเจน สีสดใสเปนธรรมชาติ
รูปเลมพอเหมาะ แข็งแรงและคงทน
ประโยชนของศูนยการเรียน
การจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนกอใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอครูและเด็กในเรื่องตางๆ ดังนี้

สําหรับครู
1. ชวยทําใหมีเวลาปฏิสัมพันธกับเด็กมากขึ้น
2. ชวยทําใหมีการจัดกลุมไดยดื หยุน มีกิจกรรมหลากหลาย
3. เอื้อตอรูปแบบการเรียนรูของเด็กที่แตกตางกัน
4. เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ตอบสนองความสนใจและระดับความสามารถ ที่แตกตางกันของ
เด็ก
5. เปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบลงมือกระทําโดยไดปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ ที่หลากหลาย กอใหเกิด
ประสบการณตรงที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก
6. สงเสริมพฤติกรรมทางบวกของเด็ก เพราะเด็กไดมีสวนรวมในการทํางาน และมีโอกาสเลือกทํางาน
สําหรับเด็ก
1. สรางบรรยากาศการเรียนรูตามความสนใจของเด็ก
2. สงเสริมความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมและพัฒนาความมั่นใจตามระดับ
ความสามารถในการแกปญหาของตน
3. สงเสริมภาพลักษณของตนเอง โดยเรียนรูวาตนเองมีอิทธิพลตอโลกแวดลอมในขณะที่ทํากิจกรรมในศูนย
การเรียน
4. สงเสริมความสามารถเชิงสรางสรรค การกําหนดทิศทางการเลนของตนเอง และการเลือกใชวัสดุอุปกรณ
5. สงเสริมการแสวงหาความรูดวยตนเอง
6. ขยายชวงความสนใจใหมีระยะที่ยาวนานขึ้น
7. พัฒนาความกาวหนาในการเลนระดับที่สูงขึ้น
8. พัฒนาความรับผิดชอบในฐานะที่ตนเปนผูสรางเชนเดียวกับการรูจักระมัดระวัง การรักษาและดูแลวัสดุ
อุปกรณในการเรียนรูที่ตนเองใช
9. พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณ โดยพัฒนาจากสิ่งที่เปนรูปธรรมในการเลน สูการนําเสนอความคิด
ที่เปนนามธรรม
10. พัฒนาทักษะพื้นฐานที่ดีในการรูหนังสือ เชน การพูด การฟง การอาน และการเขียน
11. พัฒนาทักษะทางสังคมในการทํางานเปนกลุมยอยและการทํางานเปนรายบุคคล เคารพในสิทธิ เปนโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการติดตอสัมพันธกับผูอื่น
12. ฝกฝนกระบวนการคิดและการแกปญหาผานวัสดุอุปกรณชนิดตางๆ
13. เปนการเรียนรูการมีประสบการณเชิงบูรณาการอยางมีความหมาย
14. เปนการเรียนรูที่จะวางแผนและดําเนินการใหสําเร็จตามแผน รวมทั้งการพัฒนาสมาธิและความมุงมั่นใน
การทํางาน
15. เปนการฝกการตัดสินใจในการรูจักเลือกทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง

16. เปนการขยายประสบการณในการพูดและการใชคําศัพทในขณะที่ทํากิจกรรม
17. เปนการเขาใจผูอื่นตามบทบาทของการมีสวนรวมในการเลนและผลที่ตามมา

การเตรียมหองเรียน
หองเรียนแบบศูนยการเรียนจําเปนตองมีการเตรียมการใหพรอมกอนที่จะมีการใชงาน เหตุผลประการสําคัญ
คือ เปนการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของหองเรียนแบบเดิมๆ ใหมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจการเรียนรู นั่น
หมายความวา การควบคุมการเรียนรูถูกถายโอนบทบาทจากครู ไปสูเด็กมากขึ้น โตะเรียนไมสามารถจะตั้งเปนแถวยาว
หนากระดานอีกตอไปได เพราะศูนยการเรียนตองการใหอิสระเด็กในการเคลื่อนไหวอยางกระฉับกระเฉง ดังนั้น เด็กจึง
ตองสามารถจัดกระทํากับวัสดุอุปกรณตางๆ ไดตามความตองการ หองเรียนแบบศูนยการเรียนจึงตองเปนหองเรียนที่มี
สภาพแวดลอมที่เชิญชวนตอการทํากิจกรรมของเด็ก สิ่งที่ตองคํานึงในการจัดหองเรียนสําหรับศูนยการเรียนมีดังนี้
1. มีที่สําหรับทุกคนที่จะนั่งทํางานในแตละศูนย
2. มีที่สําหรับนั่งรวมกลุมเล็กๆ บนพื้น
3. มีที่สําหรับทุกคนนั่งรวมกลุมใหญ (ในวงกลม)
4. มีที่สําหรับการจัดศูนยการเรียน
5. มีที่สําหรับวางโตะและวัสดุอุปกรณของครู
6. มีที่สําหรับเก็บของใชและวัสดุอุปกรณของเด็ก
นอกจากนี้ การเตรียมหองเรียนแบบศูนยการเรียนที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดยังตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ
เหลานี้เพิ่มเติมดวย
1. การกําหนดขอบเขตของศูนยการเรียน
เด็กจําเปนที่จะตองรูถึงขอบเขตการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนวา เริ่มตนตรงไหนและจบลงตรงไหน การ
กําหนดขอบเขตที่มองเห็นไดชัดเจนชวยนําพาใหเด็กเกิดการเรียนรูแบบกํากับตนเองไดดีย่งิ ขึ้น ถาไมมีตัวกั้นพื้นที่ เด็กก็จะ
วิ่งเขาวิ่งออกระหวางศูนยการเรียนอยางไรทิศทางการจัดตั้งตัวกั้นพื้นที่ทําใหเด็กเรียนรูท่จี ะจัดการกับพฤติกรรมของ
ตนเอง เชนเดียวกับการสราง ความตั้งใจและความมุงมั่นในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนนั้นๆ ตัวกั้นพื้นที่ยังชวยใน
การกําจัด สิ่งเราที่รบกวนตางๆ ทางสายตาของเด็กอันอาจเปนเหตุใหเด็กเสียสมาธิและความสนใจในการทํากิจกรรมเมื่อ
เห็นเด็กคนอื่นๆ วิ่งไปวิ่งมาในหอง
การจัดตั้งตัวกั้นพื้นจําเปนตองคํานึงถึงระดับสายตาของเด็กเปนสําคัญ การนั่งบนพื้นหรือคลานไปรอบๆ
พื้นหองเรียนชวยใหเขาถึงสภาพการณวาเด็กจะเห็นอะไรบาง การเลือกตัวกั้นพื้นที่ จึงควรมีขนาดที่สัมพันธหรือเหมาะสม

กับขนาดของตัวเด็ก สําหรับเด็กเล็กความสูงอาจประมาณ 2 ฟุตครึ่ง-3 ฟุต ไมจําเปนตองใชตูหรือกําแพงที่สูงถึงเพดานใน
การกั้นพื้นที่ศูนยการเรียน นอกจากนี้ ตัวกั้นพื้นที่ยงั รวมไปถึง ขอบเขตของเสื่อ ไมระแนง กลองใสวัสดุตางๆ หรือการใช
กระถางตนไม ซึ่งนับวาเปนตัวกั้นพื้นที่ที่มีชีวิตจึงเหมาะกับศูนยการเรียนที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ เปนตน ดังนั้น ราคาหรือ
ความซับซอนของตัวกั้นพื้นที่จึงไมใชเรื่องสําคัญ แตสิ่งสําคัญอยูที่วา แตละศูนยการเรียนมีตัวกั้นพื้นที่ที่เปนที่เขาใจอยาง
ชัดเจนของเด็กหรือไม ประโยชนอีกประการของตัวกั้นพื้นที่ที่เตี้ยๆ คือ ครูสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมตางๆ ของเด็กวา
เกิดอะไรขึ้นขณะที่ทํางานในแตละศูนยการเรียนไดอยางงายดาย
2. การจราจรในหองเรียน
การจราจรในหองเรียนอาจหมายรวมถึงความคลองตัวในการทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางสะดวกของเด็กดวย
การคํานึงถึงการจราจรระหวางศูนยการเรียนที่จัดตั้งขึ้น ชวยลดความวุนวายหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางไมคาดคิดใน
ระหวางการทํากิจกรรม อีกทั้งยังเปนการประหยัดเวลาเพื่อใหเกิดการเรียนรูสําหรับเด็กมากยิ่งขึ้น แตถาศูนยการเรียนใด
บรรจุดวยกิจกรรมยอยๆ ที่ตอเนื่องกันก็อาจทิ้งระยะหางเพียงเล็กนอยระหวางกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการ
ตอบสนองการเรียนรูอยางตอเนื่องของเด็ก เทคนิคหนึ่งที่ชวยใหการจราจรในหองเรียนไมติดขัดคือ การเวียนศูนยการ
เรียนตามเข็มนาฬิกา (วนขวา) หรือตรงกันขามกับเข็มนาฬิกา (วนซาย)
3. พื้นที่หองเรียน
เด็กเล็กตองการพื้นที่หองเรียนที่มีบริเวณกวาง แสงสวางที่เพียงพอ และอากาศถายเท ไดสะดวก หองเรียน
แบบศูนยการเรียนจึงตองมีพื้นที่เปนสองเทาของจํานวนเด็กที่เขามาทํากิจกรรม ในศูนยการเรียนหรือมี ขนาดใหญ
เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย ตอการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวการสงเสริมพัฒนาการ และการตอบสนองความตองการใน
การเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กในทุกๆ ดาน หรือถาวางแผนไววา 50% ในแตละวันจะเปนการ
ทํางาน ในศูนยการเรียน ก็ตองพิจารณาจัด 50% ของพื้นที่ทั้งหมดนั้นสําหรับการจัดศูนยการเรียนขนาดของหองเรียน
และความเพียงพอของวัสดุอุปกรณมีผลตอการตัดสินใจในการเพิ่มหรือลดจํานวนศูนยการเรียนในหองเรียนเพื่อใหมี
ทางเลือกที่มากขึ้น บางครั้งครูแตละหองก็สามารถใชพื้นที่รวมกันไดในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน โดยเพิ่มจํานวนศูนย
การเรียนใหมากขึ้นเพื่อใหเด็กทุกคนสามารถเขาถึงกิจกรรมศูนยการเรียนไดอยางทั่วถึง การรูพื้นฐานพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก ในหองเรียนจะชวยใหครูสามารถออกแบบศูนยเสริม โดยเลือกวัสดุอุปกรณที่ใชในศูนยการเรียน และศูนย
หลักไดงายและเหมาะสมยิ่งขึ้น การผสมผสานของศูนยเสริมและศูนยหลักจะชวยใหหองเรียนมีความหลากหลายอยาง
นาสนใจ
การกําหนดพื้นที่ในการจัดตั้งศูนยการเรียน หมายถึง 1) ความสัมพันธของพื้นที่กับธรรมชาติของแตละศูนย
(ลักษณะเฉพาะของศูนยน้นั ๆ) เชน ศูนยไมบล็อกตองใชพื้นที่มากเนื่องจากเด็กมักเลนกันหลายคน ศูนยหนังสือใชพื้นที่

นอย แตควรอยูในบริเวณที่สงบ มีความสบายและมีแสงสวางเพียงพอ 2) การใชพื้นที่ใหเปนประโยชนในการทํากิจกรรม
การวางแผนใหมีเนื้อที่เพียงพอสําหรับการเคลื่อนไหว การจราจรในหองเรียนหรือการเดินทางนําไปยังศูนยการเรียน
ตางๆ ไมจําเปนตองมีโตะและเกาอี้สําหรับศูนยการเรียนทุกศูนย ไมควรปลอยใหมีเนื้อที่วางกลางหองมากเกินไป ทั้งนี้
เพื่อปองกันการที่เด็กจะวิ่งจากมุมหองหนึ่งไปยังอีกมุมหองหนึ่ง ศูนยการเรียนจึงไมจําเปนตองอยูมุมหองเสมอไป และ 3)
ความสัมพันธของพื้นที่กับระดับการใชเสียงในศูนยการเรียน
การกําหนดพื้นที่ในหองเรียนแบบศูนยการเรียนมีหลายลักษณะตามวัตถุประสงคในการทํากิจกรรม ซึ่งสรุปไดดังนี้
3.1 พื้นที่ในการใชเสียง
สิ่งสําคัญในการจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบศูนยการเรียนคือ ตองแยกกิจกรรมที่สงบออกจากกิจกรรมที่
ตองใชเสียง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางศูนยการเรียนที่มักเกิดเสียงดัง เชน ศูนยบทบาทสมมติ ศูนย
ดนตรี ศูนยไมบล็อก และศูนยงานไม เปนตน ตัวอยาง ศูนยการเรียนที่ตองการความสงบ เชน ศูนยหนังสือ ศูนยศิลปะ
ศูนยวิทยาศาสตรและศูนยคณิตศาสตร เปนตน หลักงายๆ ของการจัดพื้นที่คือ รวมกลุมกิจกรรมศูนยการเรียนที่ใชเสียงไว
ดวยกัน และกิจกรรมศูนยการเรียนที่สงบไวดวยกัน
3.2 พื้นที่ที่ตองใชบริเวณ
ศูนยการเรียนแตละศูนยตองใชบริเวณในการทํากิจกรรมแตกตางกัน บางศูนย ตองใชบริเวณกวาง
มากกวาศูนยอื่นๆ เพราะอาจทําใหเลอะเทอะ จึงควรใหใชพื้นที่บริเวณนอกหองเรียน เชน ศูนยทราย ศูนยน้ํา ศูนย
เคลื่อนไหว และศูนยการเลนกลางแจง เปนตน
3.3 พื้นที่กลุมใหญ
แมวาศูนยการเรียนจะเอื้อตอการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย ก็ตามพื้นที่ในการทํา
กิจกรรมกลุมใหญก็ยังเปนสิ่งที่ตองคงอยู การพบกันและพูดคุยกันอยางพรอมหนาพรอมตา การฟงคําชี้แจงตางๆ
ตลอดจนการรวมกันอานหนังสือนิทานสนุกๆ หรือเลาเรื่องราวที่ประสบพบเห็น ลวนเกิดขึ้นในพื้นที่กลุมใหญ ครูจึงควร
พิจารณาถึงการเลือกพื้นที่กลุมใหญวาจะเปนมุมใดมุมหนึ่งของหองเรียนที่มีขนาดใหญพอสําหรับเด็กทุกคนไดนั่งอยาง
สบาย
3.4 พื้นที่ในการเก็บสิ่งของ
ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับพื้นที่ในการเก็บสิ่งของมี 2 ประการคือ 1) พื้นที่ในการเก็บของใชสวนตัวของเด็ก เชน กระเปา
รองเทา ที่นอน แกวน้ํา แปรงสีฟน เปนตน และ 2) พื้นที่ในการเก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมศูนยการเรียน เชน
ศูนยศิลปะจําเปนตองมีวัสดุที่หลากหลายไวใชสรางสรรคชิ้นงาน ศูนยคณิตศาสตรจําเปนที่จะตองมีวัสดุในการหยิบจับ
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่เปนนามธรรม เปนตน ครูจึงควรพิจารณาสิ่งเหลานี้ใน

การเตรียมการหองเรียน โดยพยายามจัดพื้นที่ในการเก็บสิ่งของตางๆ ใหเอื้ออํานวยตอความสะดวกในการทํางานของ
เด็กที่สุด รวมทั้งการสรางระบบในการใชงาน
3.5 พื้นที่ในการนําเสนอผลงาน
พื้นที่ในการนําเสนอผลงานประเภทตางๆ ควรจัดตั้งใหอยูใกลกับกิจกรรมในศูนยการเรียนที่ผลิตผลงานประเภทนั้นๆ
เชน ศูนยการขีดเขียนควรตั้งอยูใกลกับบอรดที่แสดงผลงานการขีดเขียนนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสในการพูดคุยถึง
ชิ้นงานของตนและแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิธีนี้นับวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการสงเสริมการทํางานของเด็ก
3.6 พื้นที่สําหรับวัสดุภัณฑท่ตี ิดตั้งถาวร
แมจะดูวาเปนเรื่องไรสาระที่ครูจะตองคํานึงถึงปลั๊กไฟ ตูติดฝาผนัง หองน้ําและอางลางมือ เพราะสิ่ง
เหลานี้มีผลตอการใชพื้นที่ในหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ คงไมใชเรื่องสนุกนักที่จัดศูนยคอมพิวเตอรไวมุมหองที่ไมมี
ปลั๊กไฟหรือมีปลั๊กไฟหางออกไป 30 ฟุต หรือจัดศูนยศิลปะไวคนละดานกับหองน้ําหรืออางลางมือ ถาหองเรียนมีพื้นที่
กวางขวางและมีเฟอรนิเจอรเพียงพอก็อาจจะจัดเปนศูนยการเรียนถาวรที่สอดคลองกับพื้นที่นั้นๆ และเปลี่ยนเฉพาะวัสดุ
อุปกรณหรือกิจกรรมในศูนยการเรียนก็ได
4. จํานวนเด็ก
โดยปกติแลวควรมีครู 1 คน ตอเด็ก 20-25 คน ซึ่งเปนจํานวนพอเหมาะที่ครูจะสามารถดูแลเด็กไดท่วั ถึง
และใกลชิด การจัดศูนยการเรียนจะมีกี่ศูนยก็ไดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใช ศูนยการเรียนสวนใหญเหมาะกับการใช
งานของเด็กจํานวน 4-6 คน บางศูนยการเรียนอาจมีคนนอยกวาในการทํากิจกรรม เชน ศูนยกอสราง หรือบางศูนยการ
เรียนอาจมีคนมากกวา เชน ศูนยศิลปะ ศูนยงานปน
5. กิจกรรมในศูนยการเรียน
ศูนยการเรียนควรเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูสิ่งใหมและฝกฝนทักษะที่เรียนมาแลว เนนการมีสวนรวมใน
การลงมือกระทํากับกิจกรรมหรือกับวัสดุอุปกรณอยางกระฉับกระเฉงฝกการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธของเด็กรวมกับ
ผูอื่น โดยมุงสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ของเด็กอยางองครวม รวมทั้งสนองตอบความตองการที่เหมาะสมตามวัย
ดังนั้น การเลือกสื่อและวัสดุอุปกรณตางๆ จึงควรมีหลากหลายเพื่อเขาถึงระดับพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการเลือกสื่อที่
เปนของจริง ของจําลอง สัญลักษณ และสื่อปลายเปดตางๆ เชน แทงไม กลองเล็กๆ เศษผาลักษณะตางๆ ซึ่งลวนชวย
ผลักดันการใชจินตนาการของเด็กไดดี อันเปนการสงเสริมใหเด็กที่มีความพรอมเพียงพอที่จะเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรม
ยิ่งขึ้นตอไป

เทคนิคการจัดการในหองเรียน
การมีระบบการจัดการในหองเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถทําใหครูและเด็กประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
การเรียนรู เทคนิคการจัดการในหองเรียนที่ครูนิยมใชในการจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนมีรายละเอียดดังนี้
1. สัญลักษณและสี
การใชสัญลักษณและสีอยางเปนระบบชวยใหเด็กทําหนาที่ไดอยางอิสระและประสบความสําเร็จในการทํา
กิจกรรมภายใตสภาพแวดลอมที่ซับซอน การใชสัญลักษณและสีเปนวิธี ที่งายและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับ
การจราจรในหองเรียน ทําใหเด็กรูตําแหนงของศูนยการเรียนและจัดการการเคลื่อนไหวของตนเองไดอยางราบรื่นตาม
แผนที่ครูไดกําหนดไวลวงหนา เด็กวัยอนุบาลมีความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกับสัญลักษณและสีไดรวดเร็ว แมวาจะยัง
ไมมีทักษะในการอานก็ตาม เมื่อเริ่มกิจกรรมศูนยการเรียน ครูจะกําหนดสัญลักษณและสี ประจําศูนยการเรียนเพื่อให
เด็กไดสังเกตเด็กที่ยังไมไดทํากิจกรรมในศูนยการเรียนใดก็จะทราบและเขาไปทํากิจกรรมในศูนยการเรียนนั้นใหครบ
นอกจากนี้ การจัดวัสดุอุปกรณใหเปนระบบระเบียบยังชวยใหเด็กทําหนาที่อยางมีความรับผิดชอบและมีอิสรภาพดวย
วิธีการจัดการ เชน ทางเขาศูนยการเรียนแตละศูนยจะมีแผนปายบอกชื่อศูนยการเรียน มีสัญลักษณและสี
ประจําศูนยการเรียน มีไมหนีบผาสีหนีบไวแสดงจํานวนเด็กที่อนุญาตใหเขาทํางาน ที่ศูนยการเรียนนั้นๆ ในแตละครั้ง
ตัวอยางเชน ศูนยการอานจะมีแผนภาพที่มีสัญลักษณหนังสือคูกับคําและใชไมหนีบผาสีฟาทั้งหมด เมื่อเด็กเขาศูนยนี้ เด็ก
จะหยิบไมหนีบผาสีฟามาหนีบที่เสื้อ ของตนเองและเมื่อทํางานเสร็จก็จะนําไมหนีบผาสีฟานั้นหนีบกลับคืนไวที่เดิม หรือ
ศูนยศิลปะอาจใชสัญลักษณเปนรูปภาพแปรงทาสีติดบนไมไอศกรีมสีเหลือง ศูนยวิทยาศาสตรอาจใชสัญลักษณเปนรูป
ดอกไมทาสีติดบนไมไอศกรีมสีชมพู ซึ่งสัญลักษณนี้จะแขวนไวที่ทางเขาของศูนยการเรียนนั้นๆ เปนตน
2. สัญญาการเรียน
สัญญาการเรียนคือ การทําขอตกลงรวมกันระหวางครูกับเด็กเกี่ยวกับการทํากิจกรรม ในศูนยการเรียนเปน
รายบุคคล ซึ่งครอบคลุมทั้งคําแนะนําของครูและความสนใจของเด็กการทําสัญญาเรียนเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมพฤติกรรมการทํางานของเด็กชวยในการกําหนดโครงสรางสภาพแวดลอม/การวางแผนกิจกรรมในอนาคต/การ
จัดโปรแกรมการเรียนตามความตองการของเด็กเปนรายบุคคล เปนการจัดระบบจราจรภายในหองเรียนเปนการ
ตรวจสอบควบคุมการใชศูนยการเรียน และเปนการประเมินผลการทํากิจกรรมของเด็กในแตละวัน สัญญาการเรียนมี
ประโยชนสําหรับเด็กเชนกันคือ ทําใหเด็กสามารถจัดการกับกิจกรรม ในศูนยการเรียนไดตามความตองการและตาม
ระดับความสามารถของตน ซึ่งเปนตัวสะทอนถึงตารางสอนในการทํางานของเด็ก ทั้งนี้เด็กอาจแบงชวงเวลาที่ทํากิจกรรม
ในศูนยการเรียนที่มุงเนน การเลือกดวยตนเอง หรือมุงเนนการทํากิจกรรมอิสระที่วางแผนโดยครู หรือทั้งสองลักษณะ
ควบคู กันไป เพื่อฝกความรับผิดชอบตอการทํางานของเด็กในแตละวัน นอกจากนี้ ผูปกครองยังไดรับประโยชนจากการ

ใชสัญญาการเรียนคือ ทําใหสามารถติดตามความกาวหนาในการทํากิจกรรมประจําวันของเด็กไปพรอมๆ กับครู เชน
การใชเปนใบรายงานผลและใหเด็กนํากลับบานในแตละวัน เปนตน
3. การกําหนดจํานวนเด็ก
จํานวนของเด็กที่จะเขาไปทํากิจกรรมในแตละศูนยการเรียนขึ้นอยูกับการวางแผนและตัดสินใจของครู โดย
ตองพิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในศูนยการเรียนนั้นๆ บางครั้งถาตองการใหเด็กมีเวลาคิดสะทอนความคิดของ
ตนเองอาจใหเด็กใชเวลาทํากิจกรรมเพียงลําพังคนเดียวหรือ 2 คน ถาตองการใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธและรวมมือกัน
ทํางานกับผูอื่นอาจตองการใหเด็กทํากิจกรรมในศูนยการเรียน 4-5 คน ก็ได เมื่อกําหนดจํานวนเด็กในศูนยการเรียนแลว
จะตองดําเนินการจัดสื่อตอไปใหรูวา ศูนยการเรียนนั้นตองการเด็กเขาไปทํากิจกรรมกี่คน มีตัวอยางวิธีการตางๆ ที่
สามารถนํามาพิจารณาประกอบการปฏิบัติไดดังนี้
(1) การจัดเกาอี้สําหรับนั่งทํากิจกรรมเทาจํานวนเด็กที่กําหนดในแตละศูนยการเรียน เชน ศูนยภาษา
ตองการใหเด็กทํากิจกรรม 6 คน การจัดเกาอี้ไวในศูนยการเรียนก็ควรมีจํานวน 6 ตัว
(2) การทําสัญลักษณแสดงจํานวนเด็กที่ใหทํากิจกรรมในศูนยการเรียนในแตละชวงเวลาที่กําหนด
(3) การใชปายสัญลักษณประจําศูนยการเรียนแขวนไว มีตะกราใสไมหนีบวางเอาไว ตามจํานวนเด็กที่
อนุญาตใหเขาไปทํากิจกรรมในศูนยการเรียนนั้น เมื่อเด็กเขาไปทํางาน ก็ใชไมหนีบหนีบไวที่ปาย ถาไม หนีบหมด คนอื่น
ก็เขามาทํากิจกรรมไมได
(4) การทําหวงใหแขวนปายชื่อเด็กไวตรงปายสัญลักษณประจําศูนยการเรียน เมื่อหวง มีปายชื่อเต็ม คน
อื่นก็เขาไปทํากิจกรรมไมได
4. การจัดตารางเวลา
การจัดตารางเวลาในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็กอาจจะ
ตองการเวลามากกวาในการเลือกทํากิจกรรมอะไรสักอยาง ตัวอยางตารางเวลา สําหรับการทํากิจกรรมในศูนยการเรียน
ของเด็กอายุ 3-4 ป และ 5-6 ป อาจควรใชเวลาประมาณ 45 นาที สวนเด็กประถมศึกษาตอนตนอาจใชเวลาประมาณ 30
นาที
การใชเวลาในการจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนแบงเปน 3 สวน ดังนี้
ชวงแรก หมายถึง การพบกันทั้งกลุมใหญ หรือเรียกวา กิจกรรมรวม/กิจกรรมวงกลม ชวงเวลานี้ครูและเด็ก
ทั้งหองไดรวมพูดคุย สนทนาและเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกัน วางแผนการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนรวมกัน แนะนํา
กิจกรรมใหม ทบทวนคําสั่งและขอตกลงในการทํากิจกรรมตางๆ เตือนเด็กใหตั้งใจทํากิจกรรม ตอบขอสงสัยและคําถามที่
เกี่ยวของกับกิจกรรม ชวงนี้ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที

ชวงที่สอง หมายถึง ชวงเวลาการทํากิจกรรมในศูนยการเรียน เวลาจะมากนอยขึ้นอยูกับอายุของเด็กและ
ความยากงายของกิจกรรม ชวงตนๆ ป อาจจะใชเวลา 10-15 นาที ในแตละศูนย แลวคอยๆ เพิ่มเวลาไปไดตลอดทั้งป การ
จัดระบบใหเด็กเขาไปทํางานในศูนยการเรียน Holliman (1996) เสนอวิธีการไว 2 วิธี ดังนี้
(1) ระบบการหมุนเวียน ระบบนี้อาจจะตองมีการกําหนดเลาสําหรับการทํากิจกรรม ในแตละศูนยการ
เรียนใหชัดเจน เมื่อเด็กทํากิจกรรมตามเวลาที่กําหนดเสร็จ ก็จะตองยายจากศูนยการเรียนหนึ่งไปอีกศูนยการเรียนหนึ่ง
(2) ระบบการเลือกดวยตนเอง ระบบนี้เด็กจะมีสัญญาการเรียน หรือแผนงานเปนสิ่งที่นําทางใหเด็ก
รับผิดชอบทํากิจกรรมไดอยางเปนระบบ เด็กจะเลือกทํากิจกรรมในศูนยการเรียน ดวยตนเองและบันทึกการทํากิจกรรม
นั้นลงไปในสัญญาการเรียนของตน หรือมีแผนงานวาตนไดเขาไปทํากิจกรรมในศูนยการเรียนใดไปบางแลว
การพิจารณาเลือกวิธีการในการจัดเด็กเขาศูนยการเรียนอยางไรขึ้นอยูกับวาระบบใดจะทําใหผูใชมีความ
สบายใจและทําไดสะดวก แตถาเปนการเริ่มตนกับเด็กที่ยังเล็กอาจจะดี ถาเริ่มดวยระบบการหมุนเวียน เพราะเปนระบบที่มี
โครงสรางการทํางานที่ชัดเจนมากกวา เมื่อเด็กไดพัฒนาการทํากิจกรรมไดอยางอิสระดวยตนเองแลวจึงคอยเปลี่ยนมาใช
ระบบการเลือกดวยตนเอง อยางไรก็ตาม อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการไดในแตละป วิธีการที่เหมาะกับหองหนึ่งอาจจะไม
เหมาะกับอีกหองหนึ่งก็ได
ชวงที่สาม หมายถึง ชวงเวลาของการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรูกับเด็กทั้งชั้นอาจมีการพูดคุยถึง
กระบวนการทํากิจกรรมในศูนยการเรียน ผลงานที่ทําในศูนยการเรียน เชน เลาถึงการทดลองและผลการทดลองในศูนย
วิทยาศาสตร นําเสนอภาพที่วาดหรืองานประดิษฐที่ทําจากศูนยศิลปะตอหนาเพื่อนๆ เปนตน ชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่จะ
ไดประเมินผลการจัดศูนยการเรียนวากิจกรรมที่จัดใหแกเด็กในแตละศูนยมีความยาก-งายเพียงใด เหมาะสมกับวัยของ
เด็กหรือไม และเด็กใหความสนใจในกิจกรรมใดมาก-นอยกวากัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสําหรับครูในการวางแผนหรือ
ออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกเด็กตอไป
เมื่อเด็กไดทาํ กิจกรรมในศูนยการเรียนเสร็จแลว หรืออาจเปนชวงเวลากอนเขาสูชวงที่สามหรือหลังชวงที่
สาม แลวแตสถานการณท่เี กิดขึ้นในแตละครั้ง ครูอาจมีสัญญาณใหเด็กทราบถึงเวลาในการเริ่มเก็บวัสดุอุปกรณและการ
ทําความสะอาด ทั้งนี้ควรใหสัญญาณเพื่อใหเด็กไดเตรียมตัวกอนลงมือปฏิบัติ สัญญาณอาจจะเปนการใชเสียงเพลง การ
ปรบมือ หรือปดไฟชั่วคราว ในหองก็ได ในการนี้ ครูควรจะกระตุนเด็กทุกคนใหชวยกันจัดเก็บเช็ดลาง ถึงแมวาจะไมใชสิ่งที่
ตนเองทําทิ้งไวก็ตาม เพื่อเปนการสรางวินัยและฝกความรับผิดชอบ ที่สําคัญคือ ครูเองก็ตองทําตัวเปนแบบอยางในการ
จัดเก็บเช็ดลางเชนกัน และยังตองคอยดูแลชวยเหลือใหคําแนะนําตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่นอีก
ดวย

บทบาทครู
การจัดประสบการณแบบศูนยการเรียนทําใหครูมีบทบาทในการสอนเปลี่ยนไปจากเดิมบทบาทหลักของครูที่จัด
ประสบการณแบบศูนยการเรียนมีดังนี้
1. การเปนผูเตรียมการ
ครูตองเตรียมการใหพรอมโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาถึงลักษณะ วิธีการจัด ตลอดจนวิธีการใชศูนย
การเรียนอยางละเอียดใหเขาใจลึกซึ้งทุกแงมุมและทุกขั้นตอน การรูเห็น เพียงผิวเผินและไมลึกซึ้งแลวนําไปจัด มักจะไม
ประสบผลสําเร็จ จนสุดทายตองลมเลิกไปเพราะศูนยการเรียนแบบนี้มีลักษณะการจัดที่มีเหตุผลประกอบและมีวิธีใชที่
ละเอียดซับซอนทุกขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนสามารถชวยสงเสริมเด็กใหเกิดการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณไดทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ครูยังตองเตรียมการในเรื่องการจัดหองเรียน การออกแบบกิจกรรม การคัดสรรวัสดุอุปกรณ
และแหลงสืบคนขอมูลเพื่อประกอบการเรียนรู กอนที่จะใหเด็กไดทํากิจกรรมศูนยการเรียน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพการณ
ตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวันดวย เชน ฝนตก ประเพณีหรือวันสําคัญตางๆ เปนตน
2. การเปนผูประสานงาน
ความกาวหนาของการเรียนรูจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ กับเด็ก เพราะครูคน
เดียวไมสามารถดําเนินการตางๆ ไดเพียงลําพัง ครูจึงตองทําหนาที่ในการประสานงานที่ดีโดยเฉพาะกับผูบริหารและ
ผูปกครอง เพื่อใหไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่และราบรื่นในการจัดศูนยการเรียนที่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
การเรียนรู
การที่ผูบริหารสามารถสนับสนุนครูไดอยางดีนั้น จําเปนตองมีความเขาใจ เห็นคุณคา เห็นความสําคัญ
และมีเจตคติที่ดีตอการจัดศูนยการเรียนดวย ครูจึงตองหาวิธีการตางๆ ที่จะสราง สิ่งเหลานี้ เชน การหาเอกสาร/ตํารา มา
นําเสนอผูบริหาร การไปทัศนศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการ
เรียน การฟงบรรยาย เปนตน
เมื่อผูเกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน ขั้นตอไปคือ การจัดหาครุภัณฑที่จําเปน ตองใช ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได 2 วิธี ดังนี้
(1) การเลือกซื้อหรือสั่งทําขึ้นใหม เพื่อใหไดสัดสวนที่ถกู ตองตามมาตรฐาน
(2) การดัดแปลงหรือตอเติมจากวัสดุครุภัณฑที่มีอยูแลว หรือจัดหาไดจากทองถิ่น หรือจัดซื้อวัสดุมาทําเอง
เพื่อใหไดลักษณะตามความตองการหรือใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐาน นับวาเปนวิธีการที่ประหยัดวิธีหนึ่ง
3. การเปนผูสังเกต
ในชวงเวลาที่กิจกรรมศูนยการเรียนดําเนินอยู ครูจะเปนผูเฝามองเด็ก สังเกตการณทาํ งานรวมกันของเด็ก
จดบันทึกการใชภาษาที่เด็กใชทําการประเมินการใชทักษะบางอยางของเด็กอยางเฉพาะเจาะจง หรือสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล การบันทึกขอมูลเหลานี้ก็เพื่อใชในแฟมสะสมขอมูลหรือใชเปนขอมูลเพื่อดู
พัฒนาการในดานตางๆ ของเด็กเปนสําคัญ นอกจากนี้ ขอมูลเหลานั้นยังสามารถใชในการวางแผนและออกแบบศูนย
การเรียนใหมๆ ในครั้งตอๆ ไป เพื่อใหไดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กไดเหมาะสมยิ่งขึ้น

4. การเปนผูกํากับการเรียนรูและอํานวยความสะดวก
ขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมในศูนยการเรียนดวยการลงมือจัดกระทําวัสดุอุปกรณที่ครูกําหนดและจัดเตรียม
ดวยตนเอง ครูจึงตองศึกษาถึงลักษณะการจัดศูนยการเรียน ตลอดจนวิธีการใชศูนยการเรียนอยางละเอียดทุกขั้นตอน
เพื่อปองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นอยางไมคาดคิดและยังเปนการนําขอมูลที่ไดนั้นไปใชออกแบบกิจกรรมในศูนยการเรียนที่
สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็กตอไป
5. การเปนแหลงความรู
ขณะที่ครูเดินดูเด็กทํากิจกรรมในศูนยการเรียนไปรอบๆ หอง เทากับวาครูเปนแหลงความรูสําหรับเด็กที่
ตองการความชวยเหลือ ในบทบาทนี้ ครูเปนผูฟงและผูถามคําถามที่ดี เพื่อชวยเด็กในการพัฒนาทักษะการแกปญหา ถา
เด็กคนไหนมีความยากลําบากในการเรียนรู ครูก็สามารถเขาไปรวมเลนหรือทํากิจกรรมนั้นๆ รวมกับเด็กไดในชวงเวลา
สั้นๆ ทั้งนี้เพื่อการเปนแบบอยางแกเด็กนั่นเอง การเขาไปรวมเลนเชนนี้ทาํ ใหเด็กรูสึกถึงความอบอุน ความเปนมิตร และ
ชวยสนับสนุนใหเด็กไดมีความมุงมั่นในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนมากยิ่งขึ้น สิ่งสําคัญที่ควรระมัดระวังคือ การเขา
ไปมีอิทธิพลหรือควบคุมความคิดหรือการทํากิจกรรมของเด็ก แตครูควรจะทําในลักษณะที่ตนเปนเพียงสมาชิกของกลุม
เทานั้น นอกจากนี้ครูยังทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญในการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่ทําดวย
6. การเปนผูจัดเตรียมสภาพแวดลอม
ครูเปนผูจัดเตรียมสภาพแวดลอมซึ่งรวมถึงสื่อและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่บรรจุอยูใน ศูนยการเรียน เนื่องจาก
กิจกรรมในศูนยการเรียนมีลักษณะที่เนนการลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณภายใตสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่คุนเคย
และเปนมิตร ความหลากหลายในการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมศูนยการเรียนชวยสงเสริมใหเด็กสามารถ
เรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางเขาใจ และมีประสบการณที่หลากหลายเชนกัน ประเภทของสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กวัย
อนุบาลที่ควรมุงเนนคือ สื่อและวัสดุอุปกรณจากธรรมชาติ
7. การเปนผูประเมิน
ครูควรประเมินศูนยการเรียนในดานตางๆ เหลานี้ตลอดเวลา ไดแก ความปลอดภัยในการทํากิจกรรม การ
คาดเดากิจกรรม พื้นที่ในการทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอมการจัดเตรียมโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกๆ ดาน
ความตองการศูนยการเรียนหรือสิ่งใหมๆ ที่เด็กสนใจ ความเพียงพอของโอกาสในการรูหนังสือ ความทาทายการเรียนรู
ในดานตางๆ ของเด็ก การมีโอกาสในการใชศูนยการเรียนอยางทั่วถึงของเด็ก เปนตน การสังเกตในชวงเวลาการทํา
กิจกรรมในศูนยการเรียนสามารถนําไปสูการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนศูนยการเรียนที่เหมาะสมกับความตองการของ
เด็กยิ่งขึ้น
ขอปฏิบัติในการเขาศูนยการเรียนมีดังนี้
1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน
เด็กตองการเวลาอยางจริงจังในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน การมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับศูนยการเรียน
ศูนยใดศูนยหนึ่งอยางแทจริงยอมเปนสิ่งที่พึงประสงคมากกวาการไดไปแวะเวียนทํากิจกรรมในศูนยการเรียนหลายๆ
ศูนยอยางฉาบฉวย ระยะเวลาในการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนที่เหมาะสมสําหรับเด็กควรครอบคลุมถึงการเลือกวัสดุ

อุปกรณ การกําหนดบทบาท การสนทนาถึงกิจกรรม และการลงมือเลนของเด็ก เพราะอยางนอยที่สุดตองใชเวลา
ประมาณ 30 นาที กวาการเลนจะเกิดขึ้น โดยปกติแลว การจัดเวลาในการเขาศูนยการเรียนแตละครั้งจะประมาณ 45
นาที ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งยิ่งชวยสงเสริมการมีปฏิสัมพันธในการเลนของเด็กที่ดีขึ้น
สําหรับครูที่เพิ่งเริ่มทดลองจัดศูนยการเรียน (ระยะเริ่มตน) อาจใชเวลาประมาณ 30 นาทีตอวันในการทํา
กิจกรรมศูนยการเรียน หรืออาจใชศูนยการเรียนในลักษณะที่เปนกิจกรรมเสริมสําหรับเด็กภายหลังจากเสร็จสิ้นการทํา
กิจกรรมหลักที่กําหนด (กิจกรรมวงกลม) แตเมื่อครูมีประสบการณและเขาใจธรรมชาติของศูนยการเรียนมากขึ้น ครูจะ
สามารถนําศูนยการเรียนมาใช เพื่อบูรณาการกับการจัดประสบการณการเรียนรูประจําวันสําหรับเด็กได
2. ขั้นตอนการเขาศูนยการเรียน
2.1 อธิบายหรือแนะนําการใชศูนยการเรียน และขอตกลง
ถาเด็กไมเคยใชศูนยการเรียนมากอน ไมวาเด็กจะอายุเทาไรก็จําเปนตองเรียนรูถึงการทํางานของ
การจัดประสบการณแบบนี้ วิธีท่มี ีประสิทธิภาพในการเรียนรูคือ การอธิบายวาเด็กสามารถเลนอะไรไดบางและเลนสิ่ง
เหลานั้นอยางไร ขั้นตอนนี้ตองทําทุกครั้ง โดยเฉพาะครั้งแรกๆ ตองอธิบายทุกกิจกรรม ครั้งตอๆ ไป เมื่อเด็กเริ่มคุนเคย
อาจอธิบายเฉพาะกิจกรรมที่เพิ่มเติมเขามาใหมเทานั้น
นอกจากนี้ ครูยังตองแนะนําการใชวัสดุอุปกรณตางๆ ในศูนยการเรียน รวมทั้ง สรางขอตกลงหลัก
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมศูนยการเรียนนั้นอยางสั้นๆ ใหกับเด็กทั้งหองไดรับทราบ เชน การเก็บของใหเปนระเบียบ การเลน
ควรแบงปนกัน การกําหนดจํานวนผูที่จะเขาเลนในแตละกิจกรรม เปนตน ทั้งนี้ เพื่อฝกเด็กในเรื่องสิทธิหนาที่และความ
รับผิดชอบตอตนเอง ตอเพื่อน และตอสังคมเล็กๆ ในหองเรียน อันเปนพื้นฐานในการปฏิบัติตนในสังคมใหญเมื่อเด็ก
เติบโตขึ้นตอไป การคุนเคยกับการเลนกิจกรรมตางๆ ของเด็กจะเปนสัญญาณบงบอกแกครูวา ควรเพิ่มขอตกลงกับเด็กที
ละนอยๆ ไดแลว
ขณะที่สรางขอตกลงรวมกันกับเด็ก ยังชวยใหเด็กไดมีโอกาสสํารวจอยางคราวๆ กอนลงมือทํา
กิจกรรม เขาใจถึงลักษณะศูนยการเรียน และเตรียมความคิดตนเองเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในศูนยการเรียนลวงหนา
สวนการรวบรวมสิ่งของบางอยางในแตละศูนยการเรียน มาอยูในชวงกิจกรรมวงกลม และใหเด็กสนุกกับการทายวา วัสดุ
อุปกรณนั้นมาจากศูนยการเรียนใดก็เปนอีกเทคนิคหนึ่งในการเพิ่มความเขาใจใหกับเด็กเกี่ยวกับศูนยการเรียนมากขึ้น
2.2 วางแผนเพื่อจัดสรรเด็กเขาศูนยการเรียน
การเลือกทํากิจกรรมในศูนยแตละศูนยการเรียนของเด็กขึ้นอยูกับการวางแผนลวงหนาของเด็กเอง
หรือการวางแผนแบบรวมมือกันระหวางเด็กกับครูก็ได เมื่อเด็กเริ่มเรียนรูถงึ การเลือกศูนยการเรียน จดบันทึกการเลื อก
ของตนเอง และยายจากศูนยการเรียนหนึ่งไปยังอีก ศูนยการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมได เปนสัญญาณที่แสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจในการเลือกศูนยการเรียนใหมเมื่อทําศูนยหนึ่งเสร็จสิ้นแลว สําหรับเด็กที่ขาดประสบการณในการเลือกอาจมี
ความยากลําบาก ในกระบวนการตัดสินใจ ครูสามารถชวยเหลือเด็กเหลานี้ไดโดยการจํากัดตัวเลือกใหจนกวาเด็กจะรูสึก
มั่นใจในทางเลือกหลากหลายที่มีใหนั้น เมื่อเด็กยิ่งมีประสบการณในการเลือกทางเลือกก็ยิ่งควรเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น
ตาม

ระยะเวลาในการทํางานในแตละศูนยการเรียน ควรสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของเด็ก ยิ่งเด็กมี
โอกาสไดเลือกศูนยการเรียนดวยตนเอง ความมุงมั่นในการเลนตามความสนใจก็ยิ่งขยายขึ้น สมาธิในการทํางานก็ย่งิ
ยาวนานขึ้น แตละวันเด็กจึงควรมีโอกาสไดเลือกศูนยการเรียนที่จะทํากิจกรรมดวยตนเอง อยางไรก็ตาม ครูสามารถใชวิธี
จัดการที่หลากหลายในการเลือกศูนยการเรียนของเด็กได นอกจากนี้ การจัดสภาพพื้นที่ทางกายภาพภายในศูนยการ
เรียนสามารถใชเปนตัวควบคุมจํานวนของเด็กในศูนยนั้นๆ ไดเชนกัน การมีกระดานขาหยั่ง 2 อัน และเกาอี้ลอมโตะอีก 4
ตัว ในศูนยศิลปะชวยสื่อสารแกเด็กวา ศูนยนี้สามารถทํางานได 6 คน บางครั้งบอรดสําหรับวางแผนงานก็สามารถชวยให
เด็กเขาใจถึงระบบการเลือกศูนยการเรียน และยังสามารถระบุไดถึงทิศทางในการเลือกศูนยการเรียนอื่นตอไปไดดวย
ดังนั้น เพื่อใหงายตอความเขาใจของเด็ก บอรดสําหรับวางแผนงานจึงควรมีเครื่องหมาย ภาพ หรือคํางายๆ ที่นําเสนอ
ศูนยการเรียนที่วางในแตละวัน ครูสามารถใชบอรดสําหรับวางแผนงานในชวงของกิจกรรมวงกลม เพื่อชวยใหเด็กเห็นวา
ศูนยการเรียนศูนยไหนที่วางบาง องคประกอบในบอรดสําหรับวางแผนงานนั้นควรระบุถึงศูนยเสริมใดบางที่วาง ศูนยหลัก
ใดบางที่เพิ่มใหม และถาศูนยการเรียนใดปดก็ใหแสดงสัญลักษณที่ชัดเจนใหเด็กไดรูดวย
บอรดสําหรับวางแผนงานอาจจะมีตะขอเทาจํานวนพื้นที่ที่วางในศูนยการเรียนนั้น เด็กจะนําชื่อของตนมาวางที่
บอรดสําหรับวางแผนงานเพื่อแสดงถึงการเลือกศูนยการเรียนที่ตนสนใจ บอรดสําหรับวางแผนงานลักษณะนี้
เปรียบเสมือนหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นถึงการเลือกเขาศูนยการเรียนของเด็กเชนเดียวกับการมีพื้นที่วางในศูนย เมื่อ
เด็กออกจากศูนยก็จะเอาชื่อตัวเอง ไปดวยจึงทําใหเกิดที่วาง บอรดสําหรับวางแผนงานนี้ควรจัดวางไวกอนเขาศูนย การทํา
เชนนี้จะชวยลดความวุนวายของการจราจรในหองและยังเปนตัวนําทางใหเด็กรูวาศูนยการเรียนไหนควรจะตัดสินใจเลือก
ตอไป อยางไรก็ตาม ระบบไหนดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพ ยอมขึ้นอยูกับวาเทคนิคไหนเปนที่ถนัดของครูและใชไดผลกับเด็ก
ในหองของตน เทคนิคที่เลือกสรรนั้นควรใชงาน อยางสม่ําเสมอและเปนที่เขาใจของเด็กในการปฏิบัติตามขั้นตอน เด็ก
เรียนรูการใชศูนยการเรียนไดเร็ว ถาไดรับการอธิบายและการสาธิตวิธีใชตั้งแตเริ่มแรก
ตัวอยางวิธีการจัดระบบการเลือกศูนยการเรียน ไดแก ครูกําหนดเด็กในการเขา ศูนยการเรียนดวยตนเอง ครูใชสื่อ
ลักษณะตางๆ ในการแบงกลุมเด็กเพื่อเลือกศูนยการเรียน เชน กระปองวางแผน กระดานวางแผน กงลอวางแผน เปนตน
หรือเด็กเลือกศูนยการเรียนที่ตนสนใจอยางอิสระ
2.3 ทํากิจกรรมที่ออกแบบไวในศูนยการเรียน
ใหโอกาสเด็กเลือกเลนกิจกรรมตามสบาย ตามสะดวก และตามใจชอบ โดยครู คอยแนะนําใหความ
ชวยเหลือตามความตองการของเด็ก เทคนิคในการปลอยใหเด็กเขาศูนยการเรียนควรคํานึงถึงการใหโอกาสแกเด็กทุกคน
อยางเทาเทียมกัน
2.4 รวมกันกับเด็กสรุปกิจกรรมศูนยการเรียน ปญหา และการแกไข
3. การเวียนศูนยการเรียน
ครูบางคนคิดวา การที่เด็กไดรับประสบการณในการทํากิจกรรมทุกศูนยการเรียนเปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็ก
แตไมวาระบบบริหารจัดการในการเลือกศูนยการเรียนจะเปนอยางไรสิ่งที่ตองคํานึงถึงในแตละวันก็คือ โอกาสของเด็กใน
การเลือกทํากิจกรรมในศูนยการเรียนที่ตนสนใจ ซึ่งนับวาเปนโอกาสที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาความเปนปจเจกบุคคลที่

สําคัญ อยางไรก็ตามพบวาครูสวนใหญใชศูนยการเรียนเปนเครื่องมือในการจัดสรรโอกาสใหเด็กไดทาํ งานรวมกับเพื่อนที่
ตนคุนเคย การจัดกลุมเด็กลักษณะนี้อาจกอใหเกิดขอจํากัดไดโดยไมรูตัว โดยเฉพาะโอกาสในการฝกฝน การมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมและการพัฒนาความกาวในการบริหารจัดการของเด็กการเลือกศูนยการเรียนจึงตองใชวิธีการ
หลายๆ วิธีสลับกันไป เชน จัดกลุมตามความสนใจ ความสามารถ ความตองการ และรูปแบบการเรียนรูของเด็ก สรุปแลว
เด็กควรไดหมุนเวียนการใชศูนยการเรียนทั้งกับเพื่อนสนิทกลุมเดียวกันและกับเพื่อนตางกลุมบาง
4. การทําความสะอาด
การทําความสะอาดเปนขั้นตอนสุดทายในการทํากิจกรรมศูนยการเรียน นอกจากเด็กไดเรียนรูถงึ การเลือก
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมแลว ยังควรที่จะตองมีประสบการณในการเก็บสิ่งของตางๆ เขาที่ดวย ครูสามารถ
ชวยเหลือกระบวนการดังกลาวใหงายขึ้นไดโดยจัดเตรียมกลองหรือตะกราไวสําหรับเก็บของในแตละศูนยการเรียน ซึ่งมี
สัญลักษณ ภาพ หรือคํางายๆ บอกไวดวยการมีสวนรวมในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ ในศูนยการเรียนชวยพัฒนา
พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบสําหรับเด็กวัยอนุบาล
การนําเสนอผลงาน
ขณะที่ทํากิจกรรมในศูนยการเรียน เด็กสรรคสรางชิ้นงานตางๆ มากมาย เชน ตึกจําลอง กอนเมฆยัดกระดาษ
ภาพวาดระบายสี เพลง หุนมือ หมวก หนังสือเลมเล็ก และงานประดิษฐตางๆ การนําเสนอผลงานหรือการจัดเก็บผลงานที่
สรางสรรคเหลานี้จําเปนตองหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะสะทอนถึงการมองเห็นคุณคาในการทํางานของเด็ก
เชนเดียวกับคุณคาในการเรียนรูถึงสิ่งที่ ตนทําในศูนยการเรียนนั้นๆ รูปแบบในการนําเสนอผลงานมีความหลากหลาย
แตกตางกันไปตามความถนัดของบุคคลและลักษณะของชิ้นงาน เชน การนําเสนอรูปถายผลงานที่สรางสรรคจากไมบล็อก
การเขียนบรรยายกิจกรรมไวใตภาพถายที่เด็กกําลังเลน การใชบอรดที่จัดวางไว ระดับต่ําๆ ในการนําเสนอผลงานทาง
ศิลปะ การจัดวางโตะเล็กๆ สําหรับงานเขียนและชิ้นงานประดิษฐตางๆ ของเด็ก การวางโชวหนังสือเลมใหญที่รวมกันทํา
ในศูนยหนังสือ เปนตน การทําเชนนี้ นอกจากเปนการสงเสริมการเรียนรูอยางมีความหมายแลว ยังทําใหผูปกครองยิ่ง
สนุกและเพลิดเพลินกับการทํางานของบุตรหลาน การเขียนชื่อเด็กหรือใชสัญลักษณและภาพติดที่ชิ้นงานก็เปนการสราง
โอกาสการรูหนังสือไดอีกทางหนึ่งดวย
การประเมินกิจกรรมในศูนยการเรียน
การกําหนดวิธีการการประเมินกิจกรรมในศูนยการเรียนมี 2 วิธีการ ดังนี้
1. การประเมินโดยเด็ก
การประเมินลักษณะนี้เหมาะสมเปนอยางยิ่ง ถากิจกรรมนั้นมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว เด็กก็จะ
สามารถตรวจสอบคําตอบไดทนั ที ถาทําผิดก็หาวิธีใหมเพื่อใหไดคําตอบที่ถูก เทคนิคในการสรางกิจกรรมที่เอื้อตอการ
ตรวจสอบคําตอบไดดวยตนเองมีดังนี้
1.1 การใชสัญลักษณโดยสี รูปภาพ ตัวอักษร หรือตัวเลข

เทคนิคนี้มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะเด็กสามารถตรวจสอบภาพที่จัดเปนหมวดหมูไดทันทีดวย
การดูสัญลักษณหลังภาพ เชน การใชวงกลมสีตางๆ เพื่อแยกประเภทภาพตามกลุมผัก ผลไม เปนตน อยางไรก็ตาม
สําหรับเด็กเล็กๆ อาจยังสับสนกับการใชสัญลักษณโดยตัวอักษร หรือตัวเลข จึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับวัย
1.2 การใชรูปภาพตัดตอ
รูปภาพตัดตอเหมาะสมกับกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการจับคูและเรียงลําดับ เมื่อชิ้นสวนของภาพ
ที่ตองการนํามาจับคูหรือเรียงลําดับสามารถตอกันไดอยางสมบูรณ เด็กก็สามารถตรวจสอบไดโดยทันทีวาตนเองทํา
กิจกรรมนั้นไดถูกตองแลว
1.3 การปกปดคําตอบ
ในกิจกรรมนั้นๆ อาจมีคําตอบเฉลยไวเรียบรอยแลว เชน คําตอบที่ถูกตองของเกมการศึกษาประเภท
การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง ครูอาจปดคําตอบไวดวยกระดาษหรือภาพ เมื่อเด็กตองการตรวจสอบคําตอบก็สามารถเปดดูไดเอง
2. การประเมินโดยครู
การสอนโดยใชศูนยการเรียนทําใหงายในการวัดและประเมินผลความกาวหนาของเด็กแตละคน ขณะที่เด็ก
กําลังทํากิจกรรมในศูนยการเรียนทําใหครูมีโอกาสดู แนะนํา และมีปฏิสัมพันธ กับเด็กมากขึ้น อีกบทบาทหนึ่งของครูจึง
ตองสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลเพื่อการประเมิน ตามสภาพจริง อยางไรก็ตาม ในการประเมินผลจําเปนตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับปรัชญาที่กําหนดไวในการใชศูนยการเรียน และประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของเด็กให
ครบทุกดานทั้งสติปญญา รางกาย อารมณและสังคม ดังนั้น การสอบถามหรือการตรวจดูผลงานจะชวยใหครูไดขอมูลใน
การประเมินผลที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการสอนซ้ําหรือแนะนําชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลตอไป วิธีการประเมินผลที่ทําใหได
ขอมูลเกี่ยวกับเด็กและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีดังนี้
2.1 การสังเกตและการบันทึก
ในศูนยการเรียนเด็กมีอิสระในการทํางาน ซึ่งเปนโอกาสที่ดีสําหรับครูในการสังเกตเด็กไดตั้งแต
เริ่มตนคือ การเลือกเขาไปทํางาน การทํางานกับอุปกรณตางๆ กระบวนการทํางานการทํางานรวมกับคนอื่น และสุดทาย
ผลงานที่ไดของเด็ก เมื่อสังเกตแลวควรตองมีการบันทึกผลการสังเกตเกี่ยวกับเด็กแตละคนไวตามวัน-เวลา และ
สถานการณที่เกิดขึ้น การบันทึกขอมูลควรทํา เปนประจํากับเด็กทุกคน อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง แลวคอยๆ เพิ่มจํานวน
เมื่อคิดวาจัดการไดดี
ในการบันทึกผลการสังเกตอาจทําในรูปของเปนแบบบันทึก เขียนชื่อ-นามสกุล วัน-เวลา และขอมูล
เกี่ยวกับเด็กเทาที่จําเปน เขียนบันทึกพฤติกรรมเด็กจากการสังเกตลงไปตามที่เห็น เพื่อเปนขอมูลเชิงประจักษ (อยาเพิ่ง
ตีความขอมูล) แลวรวบรวมเก็บใสแฟมประจําตัวเด็กตอไปเพื่อใชในการสรุปพฤติกรรมนั้นๆ อีกครั้งอยางเที่ยงตรง และ
นําเสนอภาพความกาวหนาของเด็กในรูปความเรียงตอไป
2.2 การสนทนาพูดคุยกับเด็ก
การทํางานในศูนยการเรียนเปดโอกาสใหครูไดสนทนาพูดคุยกับเด็กแบบไมเปนทางการในขณะที่เด็ก
ทํางานกับสื่ออุปกรณ หรือทํางานกับเพื่อน อาจมีการตั้งคําถามเพื่อทําใหไดทราบวา เด็กคิดอยางไร คนพบอะไรจากการ

ทํางาน และแกปญหาที่เผชิญหนาอยูอยางไร นอกจากนี้ครูยังสามารถพูดคุยกับเด็กเพื่อพิจารณาผลงานวา ผลงานชิ้นใด
ควรนําไปไวในแฟมสะสมงานหรือเพื่อกระตุนใหเด็กพูดเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับผลงานของตนเอง และอาจชวยพิจารณา
รวมกันวา ผลงานของเด็กชิ้นใดที่นา จะสงไปใหผูปกครอง
2.3 การสนทนาพูดคุยกับผูปกครอง
การสนทนาพูดคุยกับผูปกครองจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กประทับใจในโรงเรียน เกี่ยวกับความ
สนใจของเด็กขณะที่อยูท่บี าน และเกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของเด็ก นอกเหนือจากที่โรงเรียน ครูและผูปกครองยังได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลเด็ก การชวยกันแกปญหาและการรวมมือกันเพื่อพัฒนาเด็ก
นอกจากนี้ การสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการทําใหครูไดทราบถึงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูปกครองและครอบครัวของ
เด็กซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนในการทําความเขาใจกับพฤติกรรมตางๆ ที่เด็กแสดงออกที่โรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบโครงการ (Project Approach)
การสอนแบบโครงการเปนวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่สามารถสงเสริมใหเด็กรูจักตัดสินใจ เห็นผลการกระทําที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม และเด็กจะมีประสบการณจากการปฏิสัมพันธกับบุคคล วัตถุสิ่งของและสิ่งแวดลอม จุดประสงคของ
โครงการ คือการเรียนรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง มากกวาการหาคําตอบที่ถูกตอง
โครงการ คือ การสืบคนหาขอมูลอยางลึกตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ปกติการสืบคนจะทําโดยเด็กกลุมเล็กๆ หรือเด็ก
ทั้งชั้นรวมกัน
จุดเดนของโครงการ คือ ความพยายามที่จะคนหาคําตอบจากคําถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง ไมวาคําถามนั้นจะมาจาก
เด็ก จากครูก็ตาม
งานโครงการจะไมแยกเปนรายวิชา แตจะบูรณาการทุกวิชาเขาดวยกันโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยตองการครูเปนผู
ชี้แนะ และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงการ
เวลาที่ใช แตละโครงการนั้นอาจใชเวลาหลายวัน หลายสัปดาห หรือหนึ่งสัปดาหขึ้นอยู กับหัวเรื่อง อายุ และความ
สนใจของเด็ก (Katz1994)
กระบวนการการเรียนรูในหนังสือ Project Approach "A Practical Guide for Teachers" ของ Sylvia C.
Chard (1992,1994) ไดกลาวถึง
ลักษณะโครงสรางของการปฏิบตั ิโครงการไว 5 ขอ คือ
1. การอภิปรายกลุม
ในงานโครงการ ครูสามารถแนะนําการเรียนรูใหเด็ก และชวยใหเด็กแตละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนทํากับ
เพื่อน การพบประสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมยอย หรือกลุมใหญ
2. การศึกษานอกสถานที่
สําหรับเด็กปฐมวัย การทัศนศึกษานอกหองเรียน จะชวยใหเด็กมีประสบการณตรง มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่มี
ความรูเชี่ยวชาญในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ ซึ่งถือเปนประสบการณเรียนรูขั้นแรกของงานศึกษาคนควา
3. การนําเสนอประสบการณเดิม
เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณเดิมในหัวเรื่องที่ตนสนใจ มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นที่เหมือนหรือ
แตกตางกับเพื่อน รวมทั้งแสดงคําถามที่ตองการสืบคนในหัวเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้เด็กสามารถเสนอประสบการณท่ตี นมี

ดวยวิธีการอันหลากหลายเสมือน ไมวาจะเปนการเขียนภาพ การเขียน การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร การเลน
บทบาทสมมติ และการกอสรางแบบตางๆ
4. การสืบคน
งานโครงการเปดกวางใหใชแหลงคนควาขอมูลอยางหลากหลายตามหัวเรื่องที่สนใจเด็กสามารถสัมภาษณพอ
แม ผูปกครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอกโรงเรียน สามารถหาคําตอบของตนดวยการศึกษานอกสถานที่
สัมภาษณวิทยากรทองถิ่นที่มีความรอบรูในหัวเรื่อง อาจสํารวจวิเคราะหวัตถุสิ่งของดวยตนเอง เขียนโครงราง หรือใชแวน
ขยายสองดูวัตถุตางๆ หรืออาจใชหนังสือในชั้นเรียนหรือในหองสมุดทําการคนควา
5. การจัดแสดง (จัดนิทรรศการ)
การจัดแสดงทําไดหลายรูปแบบ อาจใชฝาผนังหรือปายจัดแสดงงานของเด็ก เปนการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู
ที่ไดจากการสืบคนแกเพื่อนในชั้น ครูสามารถใหเด็กในชั้นไดรับทราบความกาวหนาในการสืบคนโดยจัดใหมีการ
อภิปราย หรือการจัดแสดง ทั้งจะเปนโอกาสใหเด็กและครูไดเลาเรื่องงานโครงการที่ทําแกผมู าเยี่ยมเยียนโรงเรียนอีกดวย
การสอนแบบโครงการมีประโยชนตอ เด็กปฐมวัยอยางไร?
การจัดการสอนแบบโครงการเปนที่สนใจของนักการศึกษาจึงไดนําไปใชและวิจัยสรุปถึงประโยชนที่มีตอเด็กดังนี้
-เด็กจะเห็นคุณคาของตนเอง เปนแนวทางใหเด็กพึ่งพาตนเองได
-สงเสริมใหเด็กมีโอกาสที่จะประยุกตใชทักษะที่มีอยู
-เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถที่เกิดจากตัวเด็กเองในงานและกิจกรรมที่ทํา
-เด็กรูจักตัดสินใจวาควรทําอะไร และผูใหญยอมรับในความตองการของเด็ก
-เด็กสามารถเรียนรูดวยตนเอง อยางมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็กไดเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ รูจัก
ประยุกตใชความรู สงเสริมใหเด็กมีวิธีการทํางานอยางมีแบบแผน
-สามารถนํารูปแบบการสืบคนความรูไปใชไดในชีวิตจริง
-สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและครอบครัว เนื่องจากการสอนแบบโครงการ พอแม ผูปกครองจะตอง
รวมมือกับครูสนับสนุนการเรียนรูของเด็กทุกรูปแบบ

การประเมินพัฒนาการเด็ก
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในดานตางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง แลวนํามาเรียบเรียงอยางเปนระบบเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ
ใหแกเด็ก
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูเปนสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคูไปกับการจัดประสบการณตามปกติในกิจวัตร
ประจําวัน ครูท่ปี ระเมินอยางตอเนื่องและเปนระบบจะสามารถใชหลักสูตรและจัดประสบการณไดอยางเหมาะสมกับวัย
และความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก
หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
บานวาดฝนยึดหลักการประเมินพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีดังนี้
1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก
2. ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป
3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับกิจกรรมประจําวัน
4. ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือ และจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
5. ประเมินตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจําวัน ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช
แหลงขอมูลหลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบ
วิธกี ารประเมินพัฒนาการเด็กของบานวาดฝน
-ใชการสังเกต
-การบันทึกพฤติกรรม
-การสนทนากับเด็ก
-การสัมภาษณ
-การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยางมีระบบ
แนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงมีแนวทางดังตอไปนี้
1. ใชเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย กลาวคือ ครูตองศึกษา
พัฒนาการทุกดานของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อกําหนดตัวบงชี้ในเครื่องมือการประเมิน
การที่ครูรูพัฒนาการและเขาใจจุดหมายการเรียนรูที่ชัดเจนและเหมาะสมจะทําใหครูสามารถประเมินพัฒนาการและผล
การเรียนรูอยางแทจริงได

2. ใชเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยควรเปนการประเมิน
แบบไมเปนทางการ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินที่เหมาะสมคือ การสังเกตหรือการสนทนากับเด็ก แลวบันทึก
อยางเปนระบบ วิธีการบันทึกอาจใชวิธีการสํารวจรายการ การจดบันทึกพฤติกรรม มาตราสวนประเมินคา อาจใชวิธีการ
บันทึกวีดิทัศน บันทึกเสียง เก็บตัวอยางงาน หรือใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) ทั้งนี้ ครูควรเรียนรูวิธีใชเครื่องมือในแตละ
ประเภท และเลือกใชเครื่องการประเมินที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถสะทอนการเรียนรูของเด็กอยางแทจริง
3. บูรณาการการสอนกับการประเมิน การประเมินถือเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ การประเมินอยางตอเนื่อง
ทําใหครูทราบพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เขาใจเด็ก และรูวาจะพัฒนาเด็กอยางไรตอไป งานที่สําคัญของครูใน
สวนนี้ คือ ครูตองทบทวนวาจะประเมินพัฒนาการตามรายการใด เลือกใชเครื่องมือประเมินชนิดใด ประเมินในชวงเวลา
ใดในกิจกรรมประจําวันที่จัดขึ้น การวางแผนการประเมินที่เหมาะสมและยืดหยุนไดจะชวยใหครูสามารถจัดประสบการณ
โดยทําการประเมินควบคูกันไปไดอยางราบรื่น
4. เนนที่ความกาวหนาของเด็ก ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ครูควรบันทึกสิ่งที่เด็กสามารถทําได เพื่อเปน
การประเมินความกาวหนาของเด็ก ไมควรมุงสังเกตสิ่งที่เด็กยังไมสามารถทําได การทราบสิ่งที่เด็กทําไดจะชวยใหครู
สามารถแนะนํา สนับสนุนใหเด็กกาวไปสูพัฒนาการในขั้นที่สูงขึ้นได การเนนที่ความกาวหนาของเด็กนี้ถือเปนการ
วินิจฉัยและชวยแกปญหาใหแกเด็กไดเปนอยางดี
5. ใหความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต ขณะที่เด็กรวมกิจกรรมครูควรใหความสนใจกับกระบวนการในการเรียนรู
ของเด็ก เชน ขณะที่เด็กกําลังลงชื่อมาโรงเรียน เมื่อครูสังเกตกระบวนการทํางานของเด็ก จะพบวาเด็กบางคนใชวิธีคัดลอก
ชื่อของตนโดยมองจากชื่อที่ปกที่เสื้อ ทําใหผลงานการเขียนมีลักษณะกลับหัว บางคนอาจเขียนไดอยางคลองแคลวจาก
ความจําของตนเองโดยที่ผลผลิตมีลักษณะใกลเคียงกับคนที่เขียนโดยการคัดลอกจากแบบที่ครูเตรียมไว หากไมสังเกต
กระบวนการยอมทําใหครูไมสามารถใหความชวยเหลือเด็กไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามครูควรใหความสนใจและควร
ตรวจสอบทั้งกระบวนการและผลผลิตควบคูกันไป
6. ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจําเปนตองประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กจากบริบทที่หลากหลาย
เพื่อใหไดผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก การดวนสรุปจากบริบทใดบริบทหนึ่งอาจทําใหไมไดผลการประเมิน
ที่แทจริง เนื่องจากเด็กอาจจะทํากิจกรรมในบริบทหนึ่งไดดีกวาอีกบริบทก็ได
7. ประเมินเด็กเปนรายบุคคล การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครูตองเฝาสังเกตเด็กแตละคน เพื่อใหรูจัก
เด็กเปนรายบุคคล การประเมินนอกจากจะทําใหครูทราบความกาวหนาของเด็กแลว ยังชวยใหครูทราบความสนใจ
ทัศนคติ ความคิด เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางแผนการชวยเหลือสนับสนุนเด็กไดอยางเหมาะสมอีกดวย

8. ใหเด็กมีโอกาสประเมินตนเอง เด็กควรไดรับการกระตุนใหคิดไตรตรองเพื่อประเมินความกาวหนาของตนเอง การที่
เด็กมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาของตนเอง จะชวยใหเด็กภูมิใจ และเกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองตอไป
โดยครูอาจนําแฟมสะสมงานของเด็กมาใชในการใหเด็กไดมีสวนรวมในการประเมินตนเอง
วิธกี ารประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็กปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยควรเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ โดยวิธีการที่
เหมาะสมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ไดแก
1. เก็บรวบรวมขอมูล ครูควรวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลควบคูกับการจัดประสบการณ โดยเปนการวางแผนลวงหนา
ทั้งนี้ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีดังนี้
1.1 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือคําพูดของเด็ก ครูควรใชเวลาในการสังเกตและเฝาดูเด็ก เพื่อใหทราบวา
เด็กแตละคนมีจุดเดน ความตองการ ความสนใจ และตองการความชวยเหลือในเรื่องใด ทั้งนี้ ครูตองกําหนดเวลา
แนวทางที่ชัดเจน และจดบันทึกไวเพื่อนํามาใชในวิเคราะหและสรุป ทั้งนี้ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือคําพูดของ
เด็กอาจทําไดดังตัวอยางตอไปนี้
1.2 การสนทนากับเด็ก ครูสามารถใชการสนทนากับเด็กไดท้งั แบบรายบุคคลและเปนกลุมอยางสอดคลองกับ
กิจวัตรประจําวัน เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็น พัฒนาการดานการใชภาษา ฯลฯ เชน เมื่อครูเลา
นิทานใหเด็กฟงแลว ครูอาจถามคําถามใหเด็กแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟง เพื่อใหรูความคิดของเด็ก ทั้งนี้ ครูควรจด
บันทึกคําพูดของเด็กไวเพื่อการวิเคราะหและปรับการจัดประสบการณใหเหมาะสมตอไป ในกรณีท่ตี องการสนทนากับเด็ก
เปนรายบุคคล ครูควรพูดคุยในสภาวะที่เหมาะสม ไมทําใหเด็กเครียดหรือเกิดความวิตกกังวล
1.3 การเก็บตัวอยางผลงานที่แสดงความกาวหนาของเด็ก เปนวิธีการที่ครูรวบรวมและจัดระบบตัวอยางผลงานที่
แสดงความกาวหนาของเด็กจากชิ้นงานที่เด็กสรางขึ้นในกิจวัตรประจําวัน ครูควรกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการเก็บ
รวบรวมผลงาน เชน เก็บตัวอยางผลงานการตัดกระดาษที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานการตัดกระดาษของเด็ก
เดือนละ 1 ชิ้นงาน แลวนํามาจัดรวบรวมไวอยางเปนระบบ เปนตน การเก็บสะสมผลงานอยางตอเนื่องนี้ ครูตองประเมิน
วาผลงานแตละชิ้นแสดงความกาวหนาของเด็กอยางไร ไมใชการนํามาเก็บรวมกันไวเฉยๆ ครูอาจใหเด็กมีสวนรวมใน
การเลือกและจัดเก็บผลงาน และครูสามารถนําผลงานที่จัดรวบรวมไวอยางเปนระบบมาใชในการสื่อสารกับผูปกครองให
รับทราบเกี่ยวกับความกาวหนาของเด็กดวย

2. วิเคราะหและจัดทําบันทึกขอมูลของเด็ก
2.1 บันทึกขอมูลเด็กรายบุคคล การทําบันทึกขอมูลเด็กรายบุคคลจะชวยใหครูรูจักความสามารถที่แทจริงของเด็ก
ทําใหครูติดตามความกาวหนาของเด็กไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังชวยใหครูประเมินเด็กอยางครอบคลุมทุกรายการประเมิน
ครูที่ทําบันทึกขอมูลเด็กเปนรายบุคคลจะสามารถชวยสงเสริมความสามารถของเด็ก หรือใหความชวยเหลือเด็กไดอยาง
เหมาะสม
2.2 บันทึกขอมูลเด็กทั้งชั้นเรียน การทําบันทึกขอมูลเด็กทั้งชั้นเรียนชวยใหครูรูวาเด็กในหองเรียนที่รบั ผิดชอบมี
ความสามารถหรือมีพัฒนาการในแตละดานเปนอยางไร สงผลใหครูสามารถออกแบบการจัดประสบการณไดเหมาะสม
กับเด็กในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงใหเห็นความกาวหนาของเด็กทั้งชั้นเรียน การสรุปเชนนี้ควรทําเปนระยะอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสม
การสรางรอยตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
บานวาดฝนมีความตระหนักถึงความกังวล ภาวะความเครียด ของเด็กและผูปกครอง ในการขึ้นไปเรียนรูในระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้นเพื่อเชื่อมรอยตอระหวาง การศึกษาปฐมวัย กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทางโรงเรียนได
เตรียมการดังนี้
ผูบ ริหารสถานศึกษา
-ใหความสําคัญกับรอยตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
-สอบถาม ถึงเปาหมายของผูปกครองในการเรียนตอระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1ของเด็กตั้งแตวันแรกที่มาเขาเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กตามแนวทางที่เหมาะสมกับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เด็กจะไปตอ
-ใหความรู ความเขาใจ การเตรียมตัวและจัดอบรมใหกับบุคลากรครู และผูปกครองในเรื่องของรอยตอระหวาง
การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
-จัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริม พัฒนา ใหกับเด็กครบทุกดานอยางเต็มศักยภาพ และพรอมที่จะไปตอในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
บุคลากรครูผสู อน
-เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเปนรายบุคคล เพื่อสงตอผูสอนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งจะทําให
ผูสอนในระดับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1มีขอมูลชวยเหลือเด็กในการปรับตัวเขากัการเรียนรูใหมตอไป

-พูดคุยกับเด็กถึงประสบกาณท่ดี ๆี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหเด็กเกิดเจตคติที่
ดีตอการเรียนรู
-จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ที่ชวยสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณพื้นฐานที่
สอดคลองกับการสรางรอยเชื่อมตในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
การสรางความสัมพันธระหวาง โรงเรียน บานและชุมชน
-ครูและผูปกครองมีการติดตอสื่อสารอยางใกลชิด ทั้งชวงเวลามาสง และ มารับเด็ก
-ครูและผูปกครองมีการติดตอสื่อสารผานสมุดรายงานพัฒนาการประจําสัปดาหของเด็ก
-ครูและผูปกครองมีการนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุยในเรื่องของพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 1 ครั้งตอ 1 ภาคเรียน
-ครูและผูกครองมีการนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย และเรียนรู เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในการประชุมใหญ
1 ครั้งตอ 1 ภาคเรียน
-ผูปกครองมีสวนรวมในการนําเสนอ ชี้แนะ เรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก
-ผูปกครองรับทราบการดําเนินงานของทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ และรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาใหดี
และเหมาะสมกับเด็กมากที่สุด
-ชุมชน เปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงทรัพยากรที่ดีในการเรียนรูของเด็ก
-เด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่สานสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน ในกิจกรรมตางๆ ไดแก บานวาดฝน
เกมส การเรียนรูแบบโครงการ และประสบการณตรงในการจัดกิจกรรม
“ บานวาดฝน ” มีความเชื่ออยางยิ่งวา “ ความสุขและความอบอุน ”
ที่เด็กๆไดรับจากเรานั้น จะเปนพื้นฐานทางจิตใจที่ดีใหกับเด็กในการพัฒนาเปนมนุษย
ที่เต็มเปยมไปดวย ศักยภาพตอไปในภายภาคหนาอยางแนนอน
ความสุขของเด็ก

คือการไดเลนอยางอิสระ

การเลนของเด็ก

คือการเริ่มตนของการเรียนรู

คณะผูจดั ทําหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลบานวาดฝน
นางสาวศิรินพร สันติเมทนีดล

ประธาน

นางสุมาลี เจียรสุนันท

กรรมการผูจัดทํา

นางสาวสมกมล วัฒนาศรีโรจน

กรรมการผูจัดทํา

