
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ ก าหนดการจัดประสบการณ์ 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 
- บรูณาการกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม
ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2560 ฉบบัปรับปรุง 
พทุธศกัราช 2561 
- Project Approach (DLP) 
- Whole  Language 
- STEM EDUCATION 
- กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 
แหง่ประเทศไทย 
- วรรณกรรมเป็นฐาน 
- Executive Function (EF) 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านทักษะวิชาการ 
 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาไทย 

- ภาษาองักฤษ , ภาษาจีน 

- สปช. 
- ศิลปะ 
- ASESN 
- เชาว์ปัญญา 
- พละ/วา่ยน า้ 
- ดนตรี 
- คอมพิวเตอร์ 
- Intensive  English Programme 
 
 
 

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 

- ภายใน/ภายนอกโรงเรียน 

- ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

- ทศันศกึษา 
- นวตักรรม 

- เทคโนโลยี 
- เกษตรการศกึษา 
- การละเลน่พืน้บ้านแบบไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 การประเมินพัฒนาการจากครู ผู้ปรกครองและเด็กปฐมวัย 

สังเกต/สัมภาษณ์/เอกสาร บันทกึบุคคล/รายกลุ่ม การปฏิบัติจริง แฟ้มสะสมผลงาน 

 ศักยภาพเดก็ปฐมวัย 



 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช (2560-2564)  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรที่สัมพันธ์  และ

เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี    

ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เด็กปฐมวัยทุกระดับช้ันได้เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ สังเกต ทดลองใช้ประสาทสัมผัส          

ตั้งค าถามแลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ    สืบเสาะหาความรู้อย่างง่าย ๆ ด้วยตนเองตั้งแต่ระดับช้ันปฐมวัย 

1-3 โรงเรียนได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  1  โครงงาน  20  กิจกรรม  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประทศไทย  ได้รับรางวัลโครงงาน

คุณภาพ ระดับดี                     

 มีแผนงาน/โครงการปฏิบัติการประจ าปี   ได้แก่  แผนงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย  งานสุขอนามัยเพื่อสุขภาพ  โครงการ

อาหารอาหารเสริม (นม)   มีการตรวจสุขภาพเด็กประจ าปี   จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเฝ้า ระวังภาวะทุพโภชนาการของเด็ก      

ในภาคเรียน       ที่ 1 เด็กได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ า  การทรงตัวในน้ าชอบและสนุกกับการเรียน  เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว  

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและการเล่นเกมต่าง ๆ  เพื่อฝึกความมั่นใจกล้าแสดงออก  การออกก าลังกาย

และมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  งานสุขอนามัยเพื่อสุขภาพให้ความรู้เด็กในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสิ่งเสพติด เรียนรู้การระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เสี่ยงอันตราย 

มีสนามเด็กเล่นสนามขนาดใหญ่ที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย  งานหนูน้อยรู้รักพิทักษ์ความพอเพียงการจัดการขยะคัดกรองและน ามาประดิษฐ์

เป็นของเล่นของใช้แก่เด็ก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อหนูน้อย  เด็กได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยจากเรื่อง

ใกล้ตัว  เช่นการเดินขึ้น-ลงบันได  การข้ามถนน ภัยจากสิ่งเสพติด  เด็กได้รับความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยฝ่ายกิจการนักเรียน

ได้จัดท าใบรับ-ส่งเด็ก  และใบรับกลับก่อนเวลา มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยติดกล้องวงจรปิดและยามรักษาความปลอดภัยไม่ให้รถหรือ

บุคคลภายนอกภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยพละการ    

 นอกจากน้ีโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  มีจุดเน้นที่ส าคัญคือ การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการลงมือกระท าผ่านการเล่นอย่าง

มีเป้าหมาย ให้เด็กเป็นคนดี  มีวินัย มีปัญญา มีความสุข ปลูกฝังคุณธรรมในเด็กไทย บูรณาการ 6 กิจกรรมร่วมกับกิจกรรมประจ าวัน  มุ่งเน้น

ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  การจัดการเรียนรู้ STEM Education  การจัดการเรียนรู้ Executive Function (EF) การจัดการ

เรียนรู้ตามแนวการสอนแบบไฮสโคป (High/Scope) นวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ( Whole Language Approach )  

กิจกรรม cooking  แสนอร่อย  กิจกรรมพ่อแม่ช่วยสอนลูก  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีประสบการณ์ตอบสนองความสนใจและสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว มีมุมเสริมประสบการณ์ในช้ันเรียน เช่น  มุมบทบาทสมมติ  มุมธรรมชาติ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมหนังสือ  มุมบล็อก เป็นต้น             

มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เด็กทุกคนได้ฝึกประสบการณ์จากสื่อมัลติมิเดีย  มีห้องดนตรี  ห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการทดลอง

ครบครัน   กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กให้มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  บูรณาการทักษะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน คณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์เรียนรู้  แบบ Project  Approach  DLP ( Discovery Learning  Process ) เด็กได้คิด

วางแผนลงมือปฏิบัติ  สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

 การสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐานเด็กได้พัฒนาการอ่านหนังสือนิทาน และน าเรื่องราวจากนิทานที่สนใจเพิ่มพูนประสบการณ์   

งานหนูน้อยคนเก่ง  โครงการหนูน้อยรักการอ่าน  กิจกรรม English for kindergarten มีครูต่างชาติ และบุคลากรที่มีความสามารถด้าน

ภาษาจัดการเรียนรู้เสริมในแต่ละสัปดาห์  จัดโปรแกรม IEP (Intensive  English  Programme)   ทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ปฐมวัย 1-3           

มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้จากครูผู้ ช านาญการด้านภาษาอังกฤษโดยตรง  มีสมาร์ททีวีจอภาพขนาดใหญ่  55 นิ้ว ทุกห้องเรียน                      

มีเครื่องปรับอากาศท่ีเย็นสบาย   เด็กได้เรียนรู้ภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ช้ันปฐมวัย 1-3   มีสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย  เด็กมีความสุข

และสนุกกับเรียนภาษาจีน งาน ASEAN for kindergarten World  เด็กทุกคนได้เรียนรู้ ASEAN การประกอบอาหารทีเ่ด็กได้ลงมือปฏิบัติ

จริง   

 



 แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมเด็กดีศรีบอสโก รณรงค์ให้เด็กปฐมวัยมีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนเป็นคนดีของ

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  สมุดบันทึกความดี  ให้เด็กเห็นความส าคัญของการท าความดี และกระตุ้นให้เด็กปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี  งานเด็ก

ดีมีวินัยงามอย่างไทยมีการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม  ปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมตามวัย  ทั้งการไหว้  การปฏิบัติตน

ต่อ 

ผู้ใหญ่และการอยู่ร่วมกันในสังคมตามวิถีไทย  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความสุข ช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีจิตใจท่ีดีงาม ฝึกการควบคุม

อารมณ์ของตนเอง   มีแหล่งความรู้ภายนอกและภายใน เอื้อต่อการมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย  

อารมณ์และจิตใจ  สังคมและสติปัญญา  มีระเบียบ  เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีน้ าใจแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น  

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น  

ทั้งนี้ส่งผลใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สวนหย่อม/สวนสุขภาพ               

โบสถ์วัดพระตรีเอกภาพ                        

ป้ายนิเทศ/บอร์ด อาคารวจนาคาร 

สวนสมุนไพร/สวนผลไม้                        

ลานกิจกรรม  สระว่ายน้ า 

สวนวรรณคดี  น้ าตกถ้ าแม่พระ

 เรือนเพาะช า  สนามเด็กเล่น

 

แ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

วัดโพรงมะเดื่อ  ตลาดนัดบอสโก                          

แหล่งเพาะเห็ดบ้านแม ่

7-11 หน้าโรงเรียน 

 ห้างสรรพสินค้า Makro 

สวนผลไม้ของชุมชน 

สถานตี ารวจ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

แ 


