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ข้อมูลโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

ตราสัญลักษณ์ – เครื่องหมายประจ าโรงเรียน เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง  

วงนอกเป็นชื่อโรงเรียนและที่อยู่ของโรงเรียน  

วงในเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียน                            

อักษรย่อว่า ท.ว.ศ. อยู่ตรงกลาง   

อักษรย่อของโรงเรียน   ท.ว.ศ. 
 

สีประจ าโรงเรียน    
สีม่วง หมายถึง สีที่แสดงความระลึกและเป็นเกียรติแด่ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา (นายทรงวิทย์ ไตรรัตน์รังษี) และเป็นสี 
ประจ าวันเกิดของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความกตัญญู
แด่ท่าน ดังนั้นจึงใช้สีม่วงเป็นสีประจ าโรงเรียน 
สีขาว หมายถึง สีแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์ ที่ท่านผู้บริหาร
มอบให้กับคณาจารย์และเด็กนักเรียนทุกคนด้วยความจริงใจต่อกัน 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   ดอกผักบุ้ง 
ผักบุ้ง ผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่สามารถข้ึนได้ทั้งบนบกและในน้ า 
ดอกของผักบุ้งจะมี 2 สี คือ สีม่วง - สีขาว ผักบุ้งเป็นผักที่ปลูกขึ้น
ง่าย โตเร็ว และทนต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจึง
เห็นว่า สมควรที่จะน าดอกผักบุ้งมาเป็นสัญลักษณ์เพราะมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้  
1) เป็นพืชที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ หมายความว่า ให้นักเรียน

มีความมานะ อดทน ถึงแม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็ไม่ย่อท้อ 
2) เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหาร หมายความว่า ให้นักเรียนท าตน

ให้มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสังคม และชาติบ้านเมือง 
3) การแตกยอดแตกใบของผักบุ้ง หมายความว่า ให้นักเรียนรู้จัก

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
ดังยอดของผักบุ้ง 

4) ดอกของผักบุ้งสวยงามมี สีม่วง - ขาว หมายความว่า ให้ท าตน
ให้เป็นผู้สุภาพ อ่อนน้อม มีจิตใจเมตตา กรุณา 

 
 
 
 

สีม่วง สีขาว 
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ปรัชญา    ความรู้ดี คุณธรรมเลิศ 
ความรู้ หมายถึง ความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
คุณธรรม หมายถึง นักเรียนโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เป็นผู้มี
มารยาท มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือ มีจิตใจงาม รักความเป็นไทย 

อัตลักษณ์    ซ่ือสัตย์ รักความเป็นไทย 

เอกลักษณ์    รักสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม 

คติพจน์    สุโขปฺญญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญาให้เกิดสุข 

ค าขวัญของโรงเรียน   ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที 

เป้าหมาย    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  ค้นคว้าหาความรู้  สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย เพ่ือให้ผู้ เรียนมีชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระพุทธไตรรัตน์รังษีมุนี ปางประทานพร 

เปิดสอนประเภท   สามัญศึกษา 

ขนาดโรงเรียน    เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
▪ แผนกสามัญ : ตั้งแตช้ั่นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
▪ โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูร  กระทรวงศึกษาธิการ 

(English Program:EP):ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ประถมศึกษาปีท่ี 6 

สังกัด     สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 5/1 หมู่ 4 ซอยเสรีไทย 54 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว                                
เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท์   0-2517-0872, 0-2517-0965 

โทรสาร  0-2919-9536 

เว็บไซต ์    www.songwitsuksa.ac.th 
อีเมล     songwitsuksa@yahoo.com 
ไลน์ออฟฟิเชียล   @songwitsuksa 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_thTH986TH986&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwju1NvRgsr2AhWcTmwGHbCpDk8QkeECKAB6BAgBEDI
http://www.songwitsuksa.ac.th/
mailto:songwitsuksa@yahoo.com
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เพลงประจ าโรงเรียน 
 

“ มาร์ชทรงวิทย์ศกึษา ” 
ท านอง ประสพ อักษรณรงค์ 
ค าร้อง ประสพ อักษรณรงค์ 
 
  โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาสง่าย่ิง   

เราดีพร้อมทุกสิ่งชนกล่าวขาน  
การเรียนดีกีฬาดีมีผลงาน   

รวมใจผสานรู้รักสามัคคี 
  

  โรงเรียนเราดีสวยสะอาดและปลอดภัย   
อบอุ่นดุจบ้านหลังใหญ่อันสุขขี  

พ่อแม่ก็คือคุณครูผู้อารี    
สอนเราให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

  ขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญู  
กตเวทีเชิดชูให้เลิศล้ า  

ชาติศาสน์กษัตริย์เทิดไว้ใจน้อมน า  
ค าสอนของครูทุกค าจ าจงดี 
 

  อันม่วงขาวเลือดเรานั้นเข้มข้น  
ท.ว.ศ.ทุกคนรักศักดิ์ศรี  

รักบริสุทธิ์จากใจเป่ียมไมตรี  
ทรงวิทย์ศึกษาน้องพี่จงยืนยง 
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        ประวัตแิละความเป็นมาของโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
 

          โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น
ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2526 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3) และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ) มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน  
27 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 หมู่ 4 ซอยเสรีไทย 54 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 เปิดท าการสอนมากกว่า 40 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาก่อตั้งโดยนายทรงวิทย์ ไตรรัตน์รังษี เมื่อ พ.ศ. 2517 และได้รับอนุญาตจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517โดยมีนางบุญชู ไตรรัตน์รังษี เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ เริ่มแรก
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เปิดท าการสอนเพียงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - อนุบาลปีที่ 2 โดยใช้อาคารเรียนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 ชั้นเป็นสถานทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน                
  พ.ศ. 2518 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาได้ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4  
  พ.ศ. 2519 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเพ่ิมอีก 1 หลัง มี
จ านวน 4 ห้องเรียน (อาคาร 2)   
  พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเพ่ิมอีก 1 หลัง มีจ านวน 4 ห้องเรียน             
(อาคาร 3)  
  พ.ศ. 2521 ได้ขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ประถมศึกษาปีที่ 6   
  พ.ศ. 2525 สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคาร 4)   
  พ.ศ. 2530 มีการขยายห้องเรียนเพิ่มข้ึน จึงได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีจ านวน 15 ห้องเรียน  
  พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3)  โดยใช้อาคาร 5 ในการจัดการเรียนการสอน 
  พ.ศ. 2547 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น เพ่ิมอีก 1 หลัง ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
  พ.ศ. 2563 สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เพ่ือใช้แทนอาคาร 2 ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที ่2 – อนุบาลปีที่3  

ปัจจุบันโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เปิดสอนหลักสูตรสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program : EP)  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนห้องเรียนรวม
ทั้งสิ้น 49 ห้องเรียน นางบุญชู ไตรรัตน์รังษี ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการโรงเรียน                       
นางสาวพรภัทร ชมชื่น ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 
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วิสัยทัศน์ 
     โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ทางวิชาการ   บนพ้ืนฐานค่านิยมไทย ไหว้สวย ร่วมด้วยความซื่อสัตย์ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่
ระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ร่วมใจพัฒนาชุมชน สร้างความรู้ สู่มาตรฐานสากลและประชาคมโลก 

 

พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลลัพธ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
2.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพื่อน าสู่องค์กรมาตรฐานสากล 
3.จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
4.ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
5.เสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
6.อบรม ฝึกฝนผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการเพ่ือก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
7.ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณค่า 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสู่องค์กรมาตรฐานสากล 
 2.พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.เสริมทักษะผู้เรียนด้านวิชาการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.เสริมสร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณค่า  

 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

               ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสู่องค์กรมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 

1.1 มุ่งบริหารจัดการให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน น าสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ ท่ีมุ่งผลลัพธ์ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรมุ่งพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด 

1.2 ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิด
วัฒนธรรมองค์กร น าไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและเกิดอรรถประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

1.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสู่องค์กรมาตรฐานสากล (ต่อ) 
กลยุทธ์ 

1.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บและการบ ารุงรักษาพัสดุอุปกรณ์ ควบคู่การปลูกฝังจิตส านึกให้ครู บุคลากร ผู้เรียน ในการดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และสาธารณูปโภคให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

1.5 จัดให้มีระบบติดตามการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนที่เอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ 

1.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เฝ้าระวัง ดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของผู้เรียน 
บุคลากรและทรัพย์สินของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและข้อมูลย้อนกลับสู่การวางแผน/
ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้เป็นระบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อสร้างความมั่นใจและการยอมรับใน
คุณภาพการจัดการศึกษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

1.8 ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.9 วางแผนบริหารจัดการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องประกอบการเรียน สระว่ายน้ า ให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น รองรับการใช้งานอย่าง
เหมาะสม  

1.10 สร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความสวยงามและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตลอดจนการจัดรูปแบบการส่งเสริมแบบชมรม ชุมนุม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเนื้อหาส่วนสาระท้องถิ่นและการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่การจดัเนื้อหาการสอนที่เน้นทักษะ ด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการค านวณ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะด้านเทคโนโลยีทีส่อดคล้องในศตวรรษท่ี 21  

2.2 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลภายในสถานศึกษา ควบคุม ดูแลการด าเนินงานให้มีคุณภาพ มีข้ อมูลที่ตรงตามสภาพจริง 
สร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

2.3 จัดระบบนิเทศการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง 

2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตาม
โอกาสที่เหมาะสม 

2.5 ส่งเสริมครู บุคลากร ในการสร้างผลงานทางการศึกษา / งานวิจัยช้ันเรียน / ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ 

2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรในการผลิตสื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนการเปิดโอกาสในการเสนอจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จ าเป็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

2.7 จัดระบบสวัสดิการที่หลากหลาย เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากรที่น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมทักษะผู้เรียนด้านวิชาการสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

3.2 เสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านการค านวณ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ครบถ้วนตามหลักสูตร 

3.3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณี ในอาเชียน และภูมิภาคอื่นๆตามความเหมาะสม 

3.4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.5 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐาน  และมีโอกาสในการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.6 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ 
 

          
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณค่า 

กลยุทธ์ 
4.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้ผูเ้รียน มคีวามรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ กตญัญู เป็นพลเมืองไทย พลโลกท่ีมี
คุณค่า  

4.2 เสริมสร้างทัศนคติใหผู้้เรียนรกัความเป็นไทย ปลูกฝังมารยาทในการไหว้ และจัดโอกาสใหไ้ด้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและร่วมในการอนรุกัษ์ สืบสานต่อไปให้ยั่งยืน  

4.3 ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการท างาน มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

4.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตอาสา เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

4.5 สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรีและกีฬา ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจอย่างต่อเนื่อง  

4.6 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ควบคู่กับการแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และสามารถหลีกไกลจากยาเสพติด สิ่งมอมเมาได้ 
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โครงสร้างการบรหิารโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อ านวยการ 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

และชุมชน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายบุคลากร 

- งานหลกัสตูร 

- งานกลุม่สาระการเรียนรู ้

- นิเทศการสอน 

- วดัผลประเมินผล 

- แนะแนว 

- อาหารโภชนาการ 

- สขุภาพอนามยั 

- สวสัดิการนกัเรียน 

- ประชาสมัพนัธ ์

- วารสาร/ข่าวสาร 

- กิจกรรมสูช่มุชน 

- ดแูลรกัษา/ซอ่มแซม 

- พฒันาสภาพแวดลอ้ม 

- การพฒันาจิตสงัคม 

- ระเบยีบวินบัของ

นกัเรียน 

- สารบรรณ 

- สารสนเทศ 

- พสัด/ุครุภณัฑ ์

- การเงิน 

- ทะเบยีน/ประวติั 

- ความปลอดภยั 

- อบรมสมัมนา 

- สวสัดิการ 
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ผู้ก่อตั้งโรงเรยีนทรงวิทย์ศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทรงวิทย์    ไตรรัตน์รังษ ี
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ท าเนียบฝ่ายบริหารโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

คณะผู้บริหาร  

 

นางบุญชู ไตรรัตน์รังษี                                        

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

 

 

 

 

 

นางสาวพรภัทร ชมชื่น                          

ผู้จัดการ  

 

 

 

 

นางสุภางค์ สุขประเสริฐ                                       

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

นางบุญเรือน กัณหสุต                         

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
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หัวหน้าฝ่าย  

 

 

นางสุภางค์ สุขประเสริฐ                                                               

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

 

นางนิภาพร สมคดิ                                                         

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและชมุชน 

 

 

 

นางสาวจิราวรรณ  เรืองรุ่ง                                                

หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 

 

                                                                                                                                                                                      

นางสาวลักษณา พรสวสัดิ์                                      

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

 

 

 

นางนิภา ชมชื่น                                                              

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที ่

 

 

 

นางสาวกาญจนา หวดขุนทด                                                                      

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 

 

 



12 
 

ท าเนียบบุคลากรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

⬧ ระดบัปฐมวัย ⬧ 

 

  

 

นางสาวปัทมา พริกมาก                                                                                                                 

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 

 

 

 

 

นางสาวนฤมล วายะบัน      นางสาวดวงกมล สิทธิฤทธิ์   นางยุวลัย  ชินวงศ์    นางวราภรณ์ ปะอิกูล

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 

 

 

 

นางสาวสุชาดา   บุญช่วย    นางสาวนารวี  อ่ิมศิลป ์    นางสาวพรรณนดิา กุลบุตรดี      นางสาวปรางค์ทิพย์ แก้วมาเมือง

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

 

 

 

 

นางสาวปัทมา  พริกมาก      นางสาวรัชนี ชมชื่น    นางสาวเดือนเพ็ญ ไวทยาชีวะ  นางรจนา ปลื้มจติ     

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 

 

 

 

 

    นางสุดา  นิมา          นางสาวดวงใจ หวานแท้           นางสาวอริญรดา บาริศรี       นางสาวกลวัชร ปรัชญานิพนธ ์

    เตรียมอนุบาล     
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⬧ ระดบัประถมศึกษา ⬧ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

นางธิดา ไล่กสิกรรม 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเนตรทราย  เสียงฆ้อง        นางชัญญารัตน์ ปิ่นจันทร ์  นางสาวบุปผา ละออ นางสาวขวัญตา น้ าเยื้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาววิไลพร ฟากวลิัย            นางสาวนัฐพร คล้ายผูก           นางพรพิจิตต์ พุทธก้อม         นางสาวรัชฎาภรณ์ ดาวเรือง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

  

 

 

 

นางบุญเรือน กัฬหะสุต 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวพิณใจ  โพธิถาวร      นางสาวพัทธ์ธีรา รุจิโภชณ ์  นางสาวธนันท์ลดา ธนศักดิ์ธนนท์
  

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวนงนิตย์ นามคง    นางสาวธนิตา กล้างาม           นางสาวรวิษฎา สิงห์ครุธ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุธารทิพย์ เกดิรวย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวใจศิลป์ เกษทอง                  นางสาวสาลี่ ฉิมพล ี             นางสาวบุษกร รักษา 

 

 

 

 

 

 

 

         นางสาวอรอนงค์ ชัยเพชร       นางสาวสุติมา เงินมี                         นางสาวมาฆชา  หมั่นมี  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

       นางสาวกาญจนา หวดขุนทด 

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววัชรี พันธ์ถาวรวัฒนา          นางสาวมาศสุภา มามงคล  นายชโย  ชวะอ าไพ 
  

 

 

 

 

 

 

นางสาวสกาวเดือน ตั้งนาร ี          นางสาวอมรรัตน์ ศรีบัวลา            นางสาวยุพาพร หยอดดา 

 

  

 

 

 

นางสาววันเพ็ญ  บุญเพิม่ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันท์นภัส ทรัพยส์ิรสิมุทร 

หัวหน้าฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

นางอรณิชา แสนสายเนตร         นางสาววลติา แดงหวาน           นางสาวเกศรา งากุญชร นางสาวปริญญา สุทธิพงศ ์

 

 

 

 

 

 

   นางสาวจันดี ผิวนวล    นางสาววรานิษฐ์ วิริยะชัยศิริ       นางสาวไพรัญญา หนูบ่อลึก นางสาวศุภลักษณ์ เชขุนทด 

 

 

 

 

 

     นายจุฬา  ชมชื่น        นางสาวโสภิตา อารีชาต ิ    นายทัพพสาร  งามสวย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

นางลักษณา พรสวัสดิ ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอาริตา ค าบญุเกดิ   นางสาวดาวรุ่ง เรือนทอง   นางสาวธนาพร  น่ิมเนียม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธิดารตัน์  ด้วงพวง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอลงกต นิ่มคง    นายอธิวัตน ์กวนจาม     นางสาวชลัยย์กร  ถาแก้ว   นางสาวผกามาศ เพ่งกิจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

นางนิภาพร สมคดิ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางธันญ์วริน นิธิเวชอยู่สกุล         นางสาวพัชรี ปานส าราญ       

 

 

 

 

 

 

 

    

    นางยุพาภรณ์ พรหมพันใจ                 นางสาวเนตรนภา ใจอุ่น 
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งานธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

นางสาวจิราวรรณ เรืองรุ่ง 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 

 

 

 

 

 

นางสมใจ ตั้งประสิทธ์ิ   นางสุดา พ่วงสมบัต ิ   นางนิภา ชมชื่น 

นายทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวส่งภัค ชมชื่น      นางยุวดี  แต่งศรี    นางมะลิ  กลิ่นหอม 

 

 

 

 

 

   นายสถาพร  ชมชื่น              นายปริจินดา  ชมชื่น         นางสาวทักษิณา พริกเล็ก 
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สถานที่ส าคัญภายในโรงเรียน 

แผนผังอาคารเรียน 
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อาคาร 1 (ชั้นอนุบาลปีที่ 1) 

 

 

 

อาคาร 2 (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3) 
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อาคาร 3 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

 

 

 

 

อาคาร 4 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2) 
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อาคาร 5 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6) 

 

 

 

 

อาคาร 6 (แผนกสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแผนกEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) 
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เรือนลีลาวดี (ส าหรับจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ) 
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ห้องคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล 
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ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องSmart Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ห้องวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องดนตร ี               

  ดนตรสีากล ดนตรีไทย 
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สนามกีฬาในร่ม 

 

 

สระว่ายน้ า 
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 การจัดการศึกษา 
 

⬧ ระดับการศึกษาปฐมวัย ⬧ 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาจัดการพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการ

เล่น การลงมือปฏิบัติ ด้วยความรัก ความเข้าใจของทุกคน และพัฒนาเด็กโดยองค์รวมเพ่ือสร้างรากฐาน

คุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ดี คุณธรรมเลิศ” 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกในความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พันธกิจ 

 1. ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของทฤษฏีพัฒนาการ แนวคิด

ทางการศึกษาปฐมวัย หลักการอบรมเลี้ยงดู และกระบวนการท างานของสมองด้านการคิดและการจัดการ 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์การศึกษาปฐมวัย     

 3. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้สอดคล้องหลักสูตร

สถานศึกษาและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 4. จัดระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน การดูแลให้ความช่วยเหลือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

และการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีที่ 1 

 5. จัดระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อ

กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อน

เพียงพอ 

            6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติและวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนทักษะส าคัญอ่ืนๆ 

ที่เป็นพ้ืนฐานเยาวชนที่มีคุณภาพ ผ่านการจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง   

            7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานดนตรีไทยและสากล 

 9. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา (ว่ายน้ า) ให้เหมาะสมกับวัย 
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 10. จัดระบบการคัดเลือกครู การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร พ่อแม่และผู้ปกครอง เพ่ือให้

สามารถจัดการศึกษาได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง

ประสงค ์

 11. จัดระบบการประเมินพัฒนาการ ผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 12. ประสานและจัดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และ

ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ผ่านกิจกรรมต่างๆตามโอกาสที่เหมาะสม 

 13. จัดระบบการประเมินหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัด

การศึกษาได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์เพ่ือ

ส่งผลต่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 14. การจัดท าโครงการ/งบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักการ  

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การ

พัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน

อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการดังนี้ 

          1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 

          2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 

          3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมี ความหมายและมีกิจกรรมที่

หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ  

          4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 

           5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  

ครอบครัว  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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จุดหมาย  

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการ

เรียนรู้ สถานศึกษาจึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

    1. ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

     2. สุขภาพจิตดี มีทักษะทางสังคม และสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 

  3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

   4. มีทักษะการคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทักษะการสังเกต 

ส ารวจ และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน 12  มาตรฐาน 

ประกอบด้วย 

   1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย   2  มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

   2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ 5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

   3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 8  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 9   ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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เป้าหมาย 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์รวม

อย่างสมดุลและมีความสุข 

2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร การท าแผนการจัดประสบการณ์ และสามารถจัดประสบการณ์ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยใช้กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ  และการทบทวน 

3. ครูมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ส าคัญที่มีส่วนช่วยเหลือในการอบรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในด้าน

การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลอื่นๆ ที่สนับสนุน

ให้เด็กมีความพร้อมต่อการเรียนรู้  

4. ครูมีความสามารถใช้ความอ่อนโยน การใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เพ่ือ

สนับสนุนในการสร้างบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ  

5. มีระบบการประเมินพัฒนาการ ผลลัพธ์การเรียนรู้ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

6. มีระบบการประเมินหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัด

การศึกษาได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง

ประสงค์ เพ่ือส่งผลต่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

7. มีโครงการ/งบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

8. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง

พอเพียง 

9. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

10. มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

11. มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานดนตรีไทยและสากล 

12. มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา (ว่ายน้ า) ให้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน 12  มาตรฐาน 

ประกอบด้วย 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย   2  มาตรฐาน คือ 

     มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

    มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน สัมพันธ์กัน 
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2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ 5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 

 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดบนพ้ืนฐานพัฒนาการ

ตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดสาระเรียนรู้ ในการจัด

ประสบการณ์ กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

1.2.1 ยอมรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ าที่สะอาดเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

1.2 .1  รับประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์และดื่มน้ าสะอาดด้วย
ตนเอง 

1.2 .1  รับประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้ า
สะอาดได้ด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 

1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเองมีการขับถ่ายเป็น
เวลา  

1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลา 1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลา 1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
1.2.4 ออกก าลังกายเป็นเวลา 1.2.4 ออกก าลังกายเป็นเวลา 

 
1.2.4 ออกก าลังกายเป็นเวลา 

1.2.5 ออกก าลั งกายต่อเนื่ อง               
3 - 5 นาทีได้โดยไม่เหนื่อย 

1.2.5 ออกก าลั งกายต่อเนื่ อง               
5 - 8 นาทีได้โดยไม่เหนื่อย 

1.2.5 ออกก าลั งกายต่อเนื่ อง              
8 - 10 นาทีได้โดยไม่เหนื่อย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

1.3.1 เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1.3.1  เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

1.3.1  เล่นและท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
-รู้จักระมัดระวังไม่ให้บาดเจ็บ 
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มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาน
สัมพันธ์กัน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
2.1.1 เดินตามแนวที่ก าหนดได้ 2.1.1 เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง

ได้โดยไม่ต้องกางแขน 
 

2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน 

2.1.2 กระโดดสองขาข้ึนลงอยู่กับ
ที่ได้ 

2.1.2 กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตัว 

2.1.2 กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว 

2.1.3 วิ่งแล้วหยุดได้ 2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 2.1 .3  วิ่ งหลบหลีกสิ่ งกีดขวาง ได้       
อย่างคล่องแคล่ว 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใช้มือและ
ล าตัวช่วย 

2.1.4 รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง 2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืน
ได ้

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้มือเดียว 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้ 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 

2.2.2 ลากเส้นประ                
ตามต าแหน่งที่ก าหนดให้ได้ 
 

2.2.2 เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ซม.ได ้

2.2.4 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 ซม.ได ้

2.2.4 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.25 ซม.ได ้

 
2.   พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 

3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ ์

3 . 1 . 1  แสดงอารมณ์  คว ามรู้ สึ ก           
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์  อย่าง
เหมาะสม 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อาย ุ5-6 ปี 
3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออก 3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสมบางสถานการณ์ 
3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์
 

3.2.2 แสดงความพอใจในผลงาน
ตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 

3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 

 

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

4.1.1 สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

4.1.1  สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

4 .1 .1   สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 

4 . 1 . 2  สน ใ จ  มี ค ว ามสุ ข แล ะ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

4 . 1 . 2   ส น ใ จ  มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

4.1.2  สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

4.1.3 สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

4.1.3  สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

4.1.3  สนใจ มีความสุขและแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ซื่อสัตย์ สุจริต 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

5.1.1 บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น 

5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ
ต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

5.2.1 แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 

5.2.1  แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 
 

5.2.1  แสดงความรักเ พ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 

5.2.2 แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืนได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

5.2.2  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.2.2  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้
ด้วยตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

5.3.1 แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

5.3.1  แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 
 

5.3.1  แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้ อ่ืนอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   มีความรับผิดชอบ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

5.4.1 ท างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

5.4.1 ท างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

5.4.1 ท างานที่ ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จด้วยตนเอง  

 

3. พัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

6.1.1 แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลอื 6.1.1  แต่งตัวด้วยตนเอง 6.1.1  แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้อง 

6.1 .2 รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 

6.1.2  รับประทานอาหารด้วยตนเอง 6.1.2  รับประทานอาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี  

6.1.3 ใช้ห้องน้ าห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

6.1.3  ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 6.1.3  ใช้และท าความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  มีวินัยในตนอง 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วย
ตนเอง 

6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.2.2  เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

6.2.2 เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 ประหยัดและพอเพียง 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

6.3.1 ใช้สิ่ งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6 .3 .1  ใช้ สิ่ งของ เครื่ อง ใช้ อย่ า ง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

7.1.1 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

7.1.1 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

7 . 1 . 1  มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการดู แล รั กษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

7.1.2 ทิง้ขยะได้ถูกที ่ 7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที ่
 

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
ด้วยตนเอง 

7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้        
ตามกาลเทศะ 
-มีทักษะในการไหว้ 

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 

7 .2 .2  กล่ าวค าขอบคุณและขอโทษ       
ด้วยตนเอง 

7.2.3 หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารม ี

7.2.3 หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี 

7.2.3 ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระมารมี 
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
8.1.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเด็กที่แตกต่างไปจากตน 

8.1.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

8.2.1 เล่นร่วมกับเพื่อน 8.2.1 เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือนเป็น
กลุ่ม 

8.2.1 เล่นหรือท างานร่วมกับเ พ่ือน    
อย่างมีเป้าหมาย 

8.2.2 ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.2.2 ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

8.2.2 ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

8.3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8.3.1  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ ผู้
ตามเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้
ด้วยตนเอง 

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ ์

8.3.3 ยอมรับการประนีประนอม
แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

8 .3 .3  ประนีประนอมแก้ ไขปัญหา           
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

8 .3 .3  ประนีประนอมแก้ ไขปัญหา        
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วย
ตนเอง 
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4. พัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

9.1.1 ฟังผู้ อ่ืนพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง 

9.1.2 เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ 9.1.2 เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง 

9 . 1 . 2  เ ล่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ต่ อ เ นื่ อ ง
ตามล าดับเหตุการณ์ได้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 อ่าน  เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

9.2.1 อ่านภาพ และพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน 

9.2.1  อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า 
พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด 

9 .2 . 1   อ่ านภาพ  สัญลั กษณ์  ค า            
ด้วยการชี้ หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ 

9.2.2 เขียน ขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง 9.2.2 เขียนคล้ายตัวอักษร  
 

9.2.2 เขียนชื่อของตนเอง ตามแบบ   
เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง  

 

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

10.1.1 บอกลักษณะของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5  

10.1.1 บ อ ก ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ส่วนประกอบของสิ่งของต่างๆ จาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5   

10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ       
การเปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ของ
สิ่งของต่างๆ จากการสังเกต    โดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

10.1.2 จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
งานเพียงลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่ ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว 

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะ
ขึ้นไป 
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10 .1 .3  คัดแยกสิ่ งต่ า งๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน 

10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ 
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็น
เกณฑ ์

10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

10.1.4 เรียงล าดับสิ่ งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 3 ล าดับ 

10 .1 . 4  เ รี ย งล าดั บสิ่ ง ของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ล าดับ 

10.1.4 เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ล าดับ 

10.1.5 มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์
อย่างง่าย ประเภทหาชิ้นส่วนภาพที่
หายไป เป็นต้น 

10.1.5มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์เรื่อง
ต าแหน่งและทิศทาง สามารถบอก
หรือแสดงต าแหน่ง บน ล่าง และ
บอกทิศทาง เข้า ออก ได้ 
10 .1 .6  มีทักษะในการ เล่ น เกม
การศึกษา เช่น เกมลากเส้นหาทาง
ออกแบบเขาวงกต เกมส์การจับคู่
ภาพที่สัมพันธ์กัน  

10.1.5 มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์เรื่อง
ต าแหน่งและทิศทาง สามารถบอกหรือ
แสดงต าแหน่ง บน ล่าง หน้า หลัง บอก
ระยะและทิศทาง ใกล้  ไกล ทางตรง 
ทางอ้อมเข้า ออก   
10.1.6 มีทักษะในการเล่นเกมการศึกษา 
ประเภทภาพต่อเนื่องแบบอนุกรม เกมส์
ประเภทภาพเชิงซ้อน 2 มิติ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

10 .2 .1  ระบุผลที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
เหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

10.2.1 ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วย
ตนเอง 

10.2.2 คาดเดา หรือ คาดคะเน
สิ่งที่อาจเกิดข้ึน 

10.2.2 คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4  ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และเริ่ม

เรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดข้ึน 

10.3.2 แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

10.3.2 ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
   ตัวบ่งช้ีที่ 11.1  ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ  เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2   แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 
 

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่ าง
หลากหลายหรือแปลกใหม ่

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1   มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 
12 .1 .1  สนใจฟังหรือ อ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 

12.1.1 สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์
หรือตัวหนังสือที่พบเห็น 

12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่ อความคิดด้ วยตนเอง เป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

12.1.2 กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

12.1 .2  กระตือรือร้นในการเข้ าร่ วม
กิจกรรม 

12.1.2 กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2   มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี 

12.2.1 ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

12.2.1 ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ ตามวิธีการของตนเอง 

12.2.1 ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเอง 

12.2.2 ใช้ประโยคค าถาม ว่า  
“ใคร”  “อะไร” ในการค้นหา
ค าตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยคค าถามว่า“ที่ไหน” 
“ท าไม” ในการค้นหาค าตอบ 

12.2.2 ใช้ประโยคค าถามว่า“เมื่อไร” 
อย่างไร” ในการค้นหาค าตอบ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายที่ก าหนด โรงเรียนจึงก าหนดโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
ช่วงอายุ อายุ 3-6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

▪ ด้านร่างกาย 

▪ ด้านอารมณ์และจิตใจ 

▪ ด้านสังคม 

▪ ด้านสติปัญญา 

▪ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

▪ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 

▪ ธรรมชาติรอบตัว 

▪ สิ่งต่างๆ รอบตัว 

ระยะเวลาเรียน 3  ปี 
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การจัดเวลาเรียน 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์

ให้กับเด็ก 1-3 ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 

ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทของ

สถานศึกษาและสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

ที ่ กิจกรรมประจ าวัน ปฐมวัยปีที่ 1 ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3 

1 การเคลื่อนไหวและจังหวะ  15 นาที 15 นาที 15 นาที 
2 กิจกรรมสร้างสรรค์ 35 นาที 35 นาที  35 นาที 
3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30 นาที 30 นาที 30 นาที 
4 กิจกรรมเสรี 20 นาที 20 นาที 20 นาที 
5 กิจกรรมกลางแจ้ง 25 นาที 25 นาที 25 นาที 
6 กิจกรรมเกมการศึกษา 35 นาที 35 นาที 35 นาที 

7 
ทักษะตามจุดเน้น 

(ภาษา การค านวณ) 
1 ชม.  1 ชม. 1 ชม. 

8 
ทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 

(การช่วยเหลือตนเอง การนอนพักผ่อน 
เศรษฐกิจพอเพียง) 

3 ชม. 2.30 ชม. 2.15 ชม. 

รวม 
เฉลี่ย ชม./วัน 6.40 ชม./วัน 6.10 ชม./วัน 5.55 ชม./วัน 
เฉลี่ย ชม./ปี 1,280 ชม./ปี 1,220 ชม./ปี 1,110 ชม./ปี 
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สาระการเรียนรู้ 

     สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ 

ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ส าคัญ 

ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็ก

ปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

1.1  ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุน  ให้เด็กได้มีโอกาส

พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ใน

การท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการ

รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

 1.1.1  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 

-  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 

-  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

-  การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

-  การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  

             ในการขว้าง  การจับ  การโยน  การเตะ 

-  การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.1.2  การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 

- การเขียนภาพและการเล่นกับสี 

- การปั้น  

- การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 

- การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

1.1.3  การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 

- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

1.1.4  การรักษาความปลอดภัย 

- การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 

- การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ 

   ปลอดภัย 

- การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

- การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 
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1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 

- การเคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 

- การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

1.2 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน ให้เด็กได้

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัต

ลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 

- การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 

- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

- การเล่นบทบาทสมมติ 

- การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 

- การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

1.2.2 การเล่น 

- การเล่นอิสระ 

- การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 

- การเล่นตามมุมประสบการณ์ 

- การเล่นนอกห้องเรียน 

   1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม 

- การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

- การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

- การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 

- การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

- การเล่นบทบาทสมมติ 

- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

- การร้องเพลง 

- การท างานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 

- การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 
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1.2.6  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

             - การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือเสียใจ และ

การช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

 

1.3 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 

การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

   1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

- การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

- การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2  การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

- การท างานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมา 

  ใช้ใหม่ 

- การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 

- การเลี้ยงสัตว์ 

- การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 

   ชีวิตประจ าวัน 

1.3.3  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 

- การเล่นบทบาทสมมติ การปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 

- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 

- การประกอบอาหารไทย 

- การศึกษานอกสถานที่ 

- การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 

- การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 

- การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

- การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

- การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
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1.3.5  การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

- การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

- การท าศิลปะแบบร่วมมือ  

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

- การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

- การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7  การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

-การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

1.4 ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ 

เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิง

เหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของ

การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

1.4.1 การใช้ภาษา 

-การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 

- การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 

- การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

- การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ตนเอง 

- การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

- การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 

- การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 

- การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

- การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 

- การอ่านอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 

- การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 

- การสังเกตทิศทางการอ่าน ตัวอักษร ค า และข้อความ 

- การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 

- การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 

- การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 

- การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้างซ้ าๆกันจากนิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
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- การเล่นเกมทางภาษา 

- การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 

- การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 

- การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 

- การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

1.4.2  การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

  - การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  

โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 

  - การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 

  - การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระท า 

ภาพวาด ภาพถ่ายและรูปภาพ 

  - การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 

  - การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 

  - การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 

  - การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 

  - การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

  - การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 

  - การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 

  - การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 

  - การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

  - การจับคู่ การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ 

ความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

  - การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 

  - การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

  - การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 

  - การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 

  - การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

  - การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1.4.3  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

  - การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 

  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 

  - การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
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1.4.4  เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 

  - การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 

  - การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 

  - การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

  - การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ใน

รูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

2. สาระท่ีควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด

หลังจากน าสาระการเรียนรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมาย  ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการ

ท่องจ าเนื้อหา ครูสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก 

โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยค านึงถึงประสบการณ์และ

สิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 

 2.1  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวัง

รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความ

ปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักความเป็นมาของ

ตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและ

ผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่ง

ต่างๆด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง    การสะท้อน

การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การ

แสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 

 2.2  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่

ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและ

การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 

 2.3  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงและ

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง 

และพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 

 2.4  สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง 

ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน 

ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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การจัดประสบการณ์ 

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี  เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่าน

การเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ 

และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

1. หลักการจัดประสบการณ์ 

1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและ

ต่อเนื่อง 

1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ

สังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 

1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัด

ประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

1.5  ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 

2.1  จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมองที่เหมาะสมกับอายุ 

วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท าเรียนรู้ผ่านประสาท

สัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

2.3 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 

2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอความคิด โดยครู

หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 

2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของ

เด็ก 

2.7 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรก 

คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง โดยไม่ได้

คาดการณ์ไว้ 

2.9  จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 
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2.10 จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งการวางแผนการสนับสนุนสื่อ 

แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

3. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

      กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปีบริบูรณ์ สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบ 

เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร ทั้งนี้ 

การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละ

หน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การ

จัดกิจกรรมประจ าวัน มีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 

3.1  หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

 3.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

ในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 

 วัย  3-4 ปี  มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 8-12 นาที 

 วัย  4-5 ปี  มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 12-15 นาที 

 วัย  5-6 ปี  มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ 15-20 นาที 

3.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่อง 

นานเกินกว่า 20 นาที 

  3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 

เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-60  นาท ี

3.1.4  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่

และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม และครูผู้สอนหรือ

ผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้อง

ออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

3.2 ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 

การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้

ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความ

คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้

เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 

3.2.2 การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ นิ้ว

มือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตา ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ 

โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ

ช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
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3.2.3 การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา

กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 

ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก อย่างเหมาะสมและ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน ระมัดระวัง

ความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอเช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ  

3.2.5 การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหา

ในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท ากิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล 

3.2.6 การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก   นึกคิด ความรู้ความ

เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ

หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มุ่งปลูกฝั งให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มี

นิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรม

ทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

 3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ า  

เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

7.00 – 8.00 น. รับเด็ก  
8.00 – 8.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ / ออกก าลังกายยามเช้า   
8.30 – 9.00 น. เข้าห้องน้ า/ตรวจความสะอาดร่างกาย นั่งสมาธิ/ดื่มนม  
9.00 – 9.15 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
9.15 – 9.45 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
9.45 – 10.10 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
10.10 – 10.30 น. กิจกรรมเสรี  
10.30 – 10.55 น. กิจกรรมกลางแจ้ง  

10.55 – 11.00 น. ล้างมือ/เข้าห้องน้ า  

11.00 – 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

11.30 – 12.00 น. แปรงฟัน/เข้าห้องน้ า  

12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อน  
14.00 – 14.30 น. ล้างหน้า/เข้าห้องน้ า/รับประทานอาหารว่าง  
14.30 – 15.00 น. กิจกรรมเกมการศึกษา  
15.00 – 15.30 น. ทบทวนบทเรียน/กลับบ้าน  

 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความส าคัญต่อเด็ก เนื่องจากธรรมชาติของเด็ก ในวัยนี้สนใจที่จะ
เรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้นการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ ก เด็ก
สามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็น ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จึงจ าเป็นต้อง
จัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของหลักสูตร เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมาย
ในการพัฒนาเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ความสะอาด  ความปลอดภัย 
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่น  ฯลฯ 
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 

 6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  
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สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
  หลักส าคัญในการจัดต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็น
ระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบ่งพ้ืนที่ ให้
เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
  1.  พื้นที่อ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 

 1.1 ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือที่แขวนผลงาน 
 1.2 ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 

       1.3 ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 
       1.4 ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
 1.5 ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 

 2.  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพ้ืนที่ที่เด็กสามารถจะท างาน
ได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจาก
กิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
 3. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์  สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน 
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุม
บล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ ฯลฯ ที่ส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้โอกาสเด็กได้เล่น
อย่างเสรีประมาณวันละ 60 นาที การจัดมุมเล่นต่างๆ  ผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

3.1 ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย 3-5 มุม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพื้นท่ีของห้อง 
3.2 ควรได้มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้างตามความสนใจของเด็ก 
3.3 ควรจัดให้มีประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่องผีเสื้อ 

ผู้สอนอาจจัดให้มีการจ าลองการเกิดผีเสื้อ จัดไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 3.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ อยาก
เรียนรู้ อยากเข้าเล่น 
 3.5  ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บ
อุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 
 สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา 
รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและ
บริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก บริเวณสนามเด็กเล่นต้องจัดให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้ 
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 สนามเด็กเล่น มีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่ร่ม 
ที่โล่งแจ้ง พ้ืนดินส าหรับขุด ที่เล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับปีนป่าย 
ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง 
ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

ที่นั่งเล่นพักผ่อน   จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการความ
สงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 

บริเวณธรรมชาติ  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษามีพ้ืนที่ไม่มากนัก 
อาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท 2 มิติ และ/หรือ 3 มิติ ที่เป็นสื่อของจริง   สื่อธรรมชาติ  สื่อที่อยู่ใกล้ตัว
เด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้าน สื่อที่เอ้ือให้
เดก็เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของจริง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และ
สัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความ
ต้องการของเด็กที่หลากหลาย  ตัวอย่างสื่อประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม 

       1. มุมบทบาทสมมติ  อาจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้ 

 1.1   มุมบ้าน 

❖ ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก  หรือของจ าลอง เช่น  เตา  กระทะ  ครก  กาน้ า เขียง  มีดพลาสติก 
หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง ฯลฯ 
❖ เครื่องเล่นตุ๊กตา   เสื้อผ้าตุ๊กตา   เตียง  เปลเด็ก ตุ๊กตา เครื่องแต่งบ้านจ าลอง  เช่น ชุดรับแขก โต๊ะ
เครื่องแป้ง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว หวี  ตลับแป้ง  ฯลฯ 
❖ เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร  ต ารวจ ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชายและ
หญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 
❖ โทรศัพท์ เตารีดจ าลอง ที่รีดผ้าจ าลอง 
❖ ภาพถ่ายและรายการอาหาร 

 1.2  มุมหมอ 
❖ เครื่องเล่นจ าลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย เช่น หูฟัง เสื้อคลุมหมอ  ฯลฯ 
❖ อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ 

 1.3  มุมร้านค้า 
❖ กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้แล้ว 
❖ อุปกรณ์ประกอบการเล่น  เช่น  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจ าลอง  ฯลฯ 
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      2.  มุมบล็อก  
❖ ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ กัน  จ านวนตั้งแต่  50  ชิ้นขึ้นไป 
❖  ของเล่นจ าลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์  ต้นไม้  ฯลฯ 
❖  ภาพถ่ายต่างๆ 
❖ ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น  ลังไม้หรือพลาสติก  แยกตามรูปทรง  ขนาด  

       3. มุมหนังสือ 

❖ หนังสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพที่มีค าและประโยคสั้นๆ พร้อมภาพ 
❖ ชั้นหรือที่วางหนังสือ 
❖ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เสื่อ  พรม  หมอน ฯลฯ 
❖ สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
❖ อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
❖ อุปกรณ์เสริม  เช่น  เครื่องเล่นเทป  ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน  หูฟัง ฯลฯ 

       4. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 

❖ วัสดุต่างๆ  จากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่าง ๆ เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 
❖ เครื่องมือเครื่องใช้ในการส ารวจ สังเกต ทดลอง เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  เข็มทิศ  เครื่องชั่ง  ฯลฯ 

 5. มุมอาเซียน 

❖ ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
❖ ค ากล่าวทักทายของแต่ละประเทศ 
❖ ภาพการแต่งกายประจ าชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์     

 กิจกรรมสร้างสรรค์  ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 

 1. การวาดภาพและระบายสี 
❖ สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้   สีชอล์ก  สีน้ า 
❖ พู่กันขนาดใหญ่  (ประมาณเบอร์  12) 
❖ กระดาษ 
❖ เสื้อคลุม  หรือผ้ากันเปื้อน 

 2. การเล่นกับสี 
❖ การเป่าสี  มีกระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ า 
❖ การหยดสี  มีกระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ า 
❖ การพับสี  มีกระดาษ สีน้ า พู่กัน 
❖ การเทสี  มีกระดาษ  สีน้ า 
❖ การละเลงสี มีกระดาษ สีน้ า แป้งเปียก 
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3. การพิมพ์ภาพ 
❖ แม่พิมพ์ต่างๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้านกล้วย ฯลฯ 
❖ แม่พิมพ์จากวัสดุอ่ืนๆ  เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง  ฯลฯ 
❖ กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ า  สีฝุ่น ฯลฯ) 

4. การปั้น  เช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแป้ง  ฯลฯ 
 5. การพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็กปลายมน 
กาวน้ าหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

 6. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่างๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว  
กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 
  7. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 
  8. การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
  9. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์   พลาสติกชิ้นเล็กๆ  รูปทรงต่างๆ  ผู้เล่นสามารถน ามาต่อเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ตามความต้องการ 
 10. การสร้างรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือก 

ผูกดึงให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ  

เกมการศึกษา   

 เกมการศึกษา  ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษา มีดังนี้ 
 1. เกมจับคู่ 

❖ จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน 
❖ จับคู่ภาพเงา 
❖ จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
❖ จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ใช้คู่กัน 
❖ จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย 
❖ จับคู่ภาพกับโครงร่าง 
❖ จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป 
❖ จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน 
❖ จับคู่ภาพที่ซ่อนกัน 
❖ จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 
❖ จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน 
❖ จับคู่แบบอุปมาอุปไมย 
❖ จับคู่แบบอนุกรม 
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 2. เกมภาพตัดต่อ 
❖ ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่างๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 

  3. เกมจัดหมวดหมู่ 
❖ ภาพสิ่งต่างๆ ที่น ามาจัดเป็นพวกๆ   
❖ ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
❖ ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

 4. เกมวางภาพต่อปลาย  (โดมิโน) 
❖ โดมิโนภาพเหมือน 
❖ โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

 5. เกมเรียงล าดับ 
❖ เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
❖ เรียงล าดับขนาด 

 6. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ล็อตโต้) 
 7. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 

 8. เกมพื้นฐานการบวก 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม     
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม  ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

 1. สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า 
ฯลฯ 

 2. สื่อที่จ าลองข้ึน เช่น ลูกโลก  ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ 
 3. สื่อประเภทภาพ  เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ 

     4. สื่อเทคโนโลยี  เช่น วทิยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์   
 
กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมกลางแจ้ง ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

 1. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นส าหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ 
 2. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 
 3. ที่เล่นน้ า มีภาชนะใส่น้ าหรืออ่างน้ าวางบนขาตั้งที่ม่ันคง  ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี  เสื้อคลุม
หรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง กรวยกรอกน้ า ตุ๊กตายาง  ฯลฯ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 
 1. เครื่องเคาะจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  เหล็กสามเหลี่ยม  กรับ  ร ามะนา  กลอง ฯลฯ อุปกรณ์ประกอบการ
เคลื่อนไหว  เช่น  หนังสือพิมพ์  ริบบิ้น  แถบผ้า  ห่วง  

2. หวาย  ถุงทราย  ฯลฯ 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยากรหรือผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ที่จัดหามาเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจอย่างกระจ่างแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
   - หัวหน้าชุมชนริมคลองหลอแหล 
   - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
   - พระสงฆ์ 
   - พ่อค้า – แม่ค้า 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   - เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
   - เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 
   - ผู้ปกครอง 
   - ช่างตัดผม / ช่างเสริมสวย 
   - คร ู
   - คนงาน, แม่ครัว 
   - ฯลฯ 
 2. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่อยู่ ในชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี ช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงโลกภายในและโลก
ภายนอก (inner world & outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
   - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
   - ห้องสมุดโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
   - ห้องคอมพิวเตอร์ 
   - ห้องชวนเพลิน 
   - วัดบ าเพ็ญเหนือ 
   - วัดบางเพ็งใต้ 
   - ตลาดมีนบุรี 
   - ศูนย์สาธารณสุข 56 
   - สถานีต ารวจบางชัน 
   - สถานีดับเพลิงบางชัน 
   - ไปรษณีย์บึงกุ่ม 
   - โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
   - โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
   -  นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
   - ร้านค้าในซอยข้างโรงเรียน 
   - ร้านตัดผมชาย-หญิง 
   - ร้านกรอบรูป 
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   - ร้านตัดเสื้อ 
   - ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 
   - ฯลฯ 
 3. สถานที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ แหล่งความรู้ส าคัญต่างๆ ที่เด็กให้ความสนใจ ได้แก่ 
   -  สวนสยาม 
   -  ซาฟารีเวิลด์ 
   -  พิพิธภัณฑ์เด็ก 
   -  ท้องฟ้าจ าลอง 
   - ตลาดน้ าขวัญ-เรียม 
   -  ฯลฯ 
การประเมินพัฒนาการ 

 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก

ในแต่ละวัน  ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์หรือจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือ

เอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือ

ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตาม

จุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

          1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 

3. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 

4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่

ควรใช้แบบทดสอบ 

5. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 

ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ  3-6 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก

พฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ  
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⬧ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ⬧ 
หลักสูตรโรงเรียนทรงวทิย์ศึกษา 

( ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ) 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560   

 หลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรมสู่ความเป็นสากลด้วยความพอเพียง  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  และเป็น
พลเมืองดีของชาติที่มีคุณภาพ เพ่ือน าสู่วิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เป้าประสงค์หลักสูตร  

1.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 

2.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
 System Management) เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจอย่างท่ัวถึง 

3.เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

4.เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  แบบมุ่งผลลัพธ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  เพื่อน าสู่องค์กรมาตรฐานสากลง 
3. จดับรรยากาศ  สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
4. ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
5. เสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
6. อบรมฝึกฝนผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการเพ่ือก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณค่า 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5  ประการ  ดังนี้ 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด

ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการ

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิด

อย่างสร้างสรรค์   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่

เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน

การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ  อย่าง

เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร   การ

ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาพุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 2.  ซื่อสัตย์สุจริต  ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ผู้ที่ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริง  

ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการ

กระท าผิด 

 3.  มีวินัย  ผู้ที่มีวินัย หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ห้องเรียน โรงเรียน ครอบครัว และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 4. ใฝ่เรียนรู้  ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม 

ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

อย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง  ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ผู้ที่มีด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน  

มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากร

ต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 6.  มุ่งม่ันในการท างาน  ผู้ทีมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึง 

ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 7.  รักความเป็นไทย  ผู้ที่รักความเป็นไทย หมายถึง ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มี
ความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 8.  มีจิตสาธารณะ  ผู้ที่มีจิตสาธารณะ หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน  

แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดใน
ชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน  
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย 160 160 160 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
O  ประวัติศาสตร์ 
O  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
O  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ   
   ด าเนินชีวิต ( ต้านทุจริตศึกษา) 
O  เศรษฐศาสตร์   
O  ภูมิศาสตร์   

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

120 
40 
 
 

80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม 
สื่อสารภาษา( ป.1-ป.3) 
หน้าท่ีพลเมือง (ป.4-ป.6) 

 
40 
- 

 
40 
- 

 
40 
- 

 
- 

40 

 
- 

40 

 
- 

40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
O กิจกรรมแนะแนว 
O กิจกรรมนักเรียน 
   -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
   -  ชมรม 
O  กิจกรรมเพื่อสังคม  
และสาธารณประโยชน์ 
O  สื่อสารภาษา (40 ชั่วโมง) 

 
 
 
110 

 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 
 
 

 
 
 

110 
 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 

รวมเวลาเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง/ปี 1,000 ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ    ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพ่ิมวิชานอกโครงสร้างหลักสูตรรวม  4  ชั่วโมง/สัปดาห์   

- ภาษาอังกฤษ  1   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- จินตคณิต  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- ภาษาจีน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- ว่ายน้ า  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 



68 
 

ตารางแสดงจ านวนเวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

( ระดับประถมศึกษา ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.  ภาษาไทย 4 4 4 4 4 4 

2.  คณิตศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 

3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 2 2 2 2 

4.  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  2 2 2 2 2 2 

5.  ประวัติศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 

6.  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 

7.  ศิลปะ 2 2 2 2 2 2 

8.  การงานอาชีพ 1 1 1 1 1 1 

9.  ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 3 3 3 3 3 3 

10.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 3 3 3 3 

11. รายวิชาเพิ่มเติม (สื่อสารภาษา) 

      - สื่อสารภาษา( ป.1-ป.3) 

      - หน้าท่ีพลเมือง (ป.4-ป.6) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

รวม 25 25 25 25 25 25 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

      ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น

หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม

ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

  ระดับประถมศึกษา 

          (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

     (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

      (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

     (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า

สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียน

ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษา อาจตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

     1.2 การให้ระดับผลการเรียน 

                     ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน

หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบ                 

ที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับ     

ผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม                 

การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม เป็น

ผ่าน และไม่ผ่าน 

 



70 
 

    1.3  การรายงานผลการเรียน 

  การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ

เป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน              

ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  

 2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

        (1)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

        (2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและมีผลการประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

                 (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรือดี             

หรือผ่าน      

                 (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรือดี หรือผ่าน 

        (5) ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินกิจกรรม ผ่านในทุกกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                              

ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

        1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล  และออกเอกสารนี้

ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา   

        1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ

การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

        1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ          

และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ           

เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม  

ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่การย้ายสถานศึกษา            

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ          

การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก               

ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน

สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด

รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
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การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 

 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถ       

ของผู้เรียน 

 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง ภาคความรู้

และภาคปฏิบัติ   

 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
 

⬧ ส่วนที่ 1 ระเบียบการแต่งกายและทรงผม ⬧ 
หมวด 1 

ระเบียบการแต่งกายระดับอนุบาล 
เครื่องแบบนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับอนุบาล ประกอบด้วย 

1.1.1 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ตไม่มีสาบ มีกระดุมหน้าหลังอย่างละ 2 เม็ด ผ่าหน้า แขนสั้น 
1.1.2 เครื่องหมายหรือตราโรงเรียน ปักบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ส่วนชื่อ – นามสกุลของนักเรียนปัก
บนเนื้อผ้าเหนือกระเป๋าเสื้อ ไม่มีค าน าหน้าเด็กหญิงหรือเด็กชาย ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
1.1.3 กระโปรงสีแดง  แบบจีบรอบตัว ขอบเอวเจาะรังดุมด้านหน้า 2 เม็ด ด้านหลัง 2 เม็ด                    
เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
1.1.4 รองเท้าหนังสีด า แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า   
1.1.5 ถุงเท้าสั้นสีขาว 

1.2 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับอนุบาล ประกอบด้วย 
1.2.1 เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 
1.2.2 เครื่องหมายหรือตราโรงเรียนปักบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ส่วนชื่อ – นามสกุลของนักเรียน ปัก
บน เนื้อผ้าเหนือกระเป๋าเสื้อ ไม่มีค าน าหน้าเด็กหญิงหรือเด็กชาย ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน 
1.2.4 รองเท้าหนังสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า   
1.2.5 ถุงเท้าสั้นสีขาว 
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1.3 เครื่องแบบพลศึกษานักเรียนชาย - หญิงระดับอนุบาล  

1.3.1 เสื้อยืดสีขาว คอกลมขลิบสีม่วง ปลายแขนขลิบสีม่วง อกด้านซ้าย มีตราโรงเรียน 
1.3.2 กางเกงขาสัน้ สีม่วง แทบข้างสีขาว 2 เส้น 
1.3.3 รองเท้ากีฬาสีขาว 
1.3.4 ถุงเท้าสั้นสีขาว 

1.4 ทรงผม 
 1.4.1 นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน หรือรองทรง 
 1.4.2 นักเรียนหญิง อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้ แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย 
1.5 กระเป๋านักเรียน 
 ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด (ไม่อนุญาตใหใ้ช้กระเป๋าแบบมีล้อลาก) 
 

หมายเหตุ  ห้ามนักเรียนใส่เครื่องประดับ และของมีค่ามาโรงเรียน  
หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
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หมวด 2 
ระเบียบการแต่งกายระดับประถมศึกษา 

เครื่องแบบนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 

2.1.1 เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอบัว สวมหัว  สาบใน ชายปล่อย มีกระเป๋าเสื้ออยู่ด้านล่างขวา 
แขนสั้น 
2.1.2 ชื่ออักษรย่อของโรงเรีนปักท่ีอกเสื้อด้านขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีแดง ชื่อนักเรียนปัก

ที่อกเสื้อด้านซ้าย บนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน้ าเงิน เหนือกระเป๋า ส าหรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP) จะมีจุดสีแดง
เหนือชื่อ นามสกุล จ านวนของจุดตามระดับชั้นเรียน เช่น EP 1 มีจุดแดง 1 จุด 

2.1.3 กระโปรงผ้าสีกรมท่า แบบจีบรูดรอบตัว เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
2.1.4 รองเทา้หนังสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า   
2.1.5 ถุงเท้าสั้น สีขาว 

2.2 เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 

2.2.1 เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น 

2.2.2 ชื่ออักษรย่อของโรงเรียนปักท่ีอกเสื้อด้านขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีแดง ชื่อนักเรียน
ปักท่ีอกเสื้อด้านซ้าย บนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน้ าเงิน ส าหรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP) จะมีจุดสีแดงเหนือชื่อ 
จ านวนของจุดตามระดับชั้น เช่น EP 1 มีจุดแดง 1 จุด 
2.2.3 กางเกงผ้าสีด า  ขาสั้น 

2.2.4 รองเท้าผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
2.2.5 ถุงเท้าสั้นสีขาว 
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2.3 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 

2.3.1 เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอบัว สวมหัว  สาบใน ชายปล่อย มีกระเป๋าเส้ืออยู่ด้านล่างขวา 
แขนสั้น ผูกโบว์สีน้ าเงิน 
2.3.2 ชื่ออักษรย่อของโรงเรียนปักท่ีอกเสื้อด้านขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีแดง ชื่อนักเรียน
ปักท่ีอกเสื้อด้านซ้าย บนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน้ าเงิน ส าหรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP) จะมีจุดสีแดงเหนือชื่อ 
จ านวนของจุดตามระดับชั้น เช่น EP 4 มีจุดแดง 4 จุด 
2.3.3 กระโปรงผ้าสีกรมท่า แบบจีบรูดรอบตัว เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า 
2.3.4 รองเท้าหนังสีด า  แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า   
2.3.5 ถุงเท้าสั้น สีขาว 

2.4 เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 
2.4.1 เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น 

2.4.2 ชื่ออักษรย่อของโรงเรียนปักท่ีอกเสื้อด้านขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมสีแดง ชื่อนักเรียน
ปักท่ีอกเสื้อด้านซ้าย บนเนื้อผ้าด้วยด้ายสีน้ าเงิน ส าหรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP) จะมีจุดสีแดงเหนือชื่อ 
จ านวนของจุดตามระดับชั้น เช่น EP 4 มีจุดแดง 4 จุด 
2.4.3 กางเกงผ้าสีด า  ขาสั้น 

2.4.4 รองเท้าผ้าใบสีด า แบบผูกเชือก หุ้มส้นหุ้มปลายเท้า                                                                               

2.4.5 ถุงเท้าสั้น  สีขาว 
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2.5 เครื่องแบบพลศึกษานักเรียนชาย - หญิง ระดบัประถมศึกษา  

2.5.1 เสื้อยืดคอโปโลสีขาว ปกสีม่วง ปลายแขนมีขลิบสีม่วง อกด้านซ้าย มีตราโรงเรียน 
ส าหรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program : EP) จะมีตัวอักษรว่า English Programที่ปลายแขนเสื้อด้านซ้าย 

2.5.2 กางเกงขายาว สีม่วง แทบข้างสีขาว 2 เส้น 
2.5.3 รองเท้ากีฬาสีขาว 
2.5.4 ถุงเท้าสั้นสีขาว 

2.6 ทรงผม 
2.6.1 นักเรียนชาย ทรงผมนักเรียน หรือรองทรง 
2.6.2 นักเรียนหญิง อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้ แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย 

2.7 กระเป๋านักเรียน 
 ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด (ไม่อนุญาตให้ใช้กระเป๋าแบบมีล้อลาก) 
หมายเหตุ  ห้ามนักเรียนใส่เครื่องประดับ และของมีค่ามาโรงเรียน  

หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
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หมวด 3 
เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี 

เครื่องแบบชุดลูกเสือ –  เนตรนารีส ารอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 เครื่องแบบชุดลูกเสือส ารอง ประกอบด้วย 
3.1.1 หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้น
และขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจ ากองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้า
เสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่ยาว 4 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร 
3.1.2 เสื้อแขนสั้น สีขาว แบบสื้อนักเรียน สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
3.1.3 ผ้าผูกคอ ใช้ผ้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 เซนติเมตร ด้านตั้ง 65 เซนติเมตร สีตามที่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด ติดเครื่องหมายจังหวัด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
3.14 กางเกงขาสั้น สีด าแบบกางเกงนักเรียน 
3.1.5 เข็มขัด สายเข็มขัดใช้หนังสีด า กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร  
3.1.6 ถุงเท้า ชนิดสั้นสีขาว 
3.1.7 รองเท้า ผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
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3.2 เครื่องแบบชุดเนตรนารีส ารอง ประกอบด้วย 
3.2.1 หมวกแบบทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น แนวตะเข็บ
ระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีแดง เมื่อเข้าพิธีประจ ากองแล้วให้ประดับตรา
หน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง 
3.2.2 เสื้อแบบเสื้อนักเรียนแขนสั้น สีขาว 
3.2.3 ผ้าผูกคอใช้ผ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 เซนติเมตร ด้านตั้ง 65 เซนติเมตร สีตามที่ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
3.2.4 กระโปรงสีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า 
3.2.5 ถุงเท้าสีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า 
3.2.6 รองเท้าชนิดหนังสีด าแบบนักเรียน 
ตัวอย่างเครื่องหมายประกอบชุดลูกเสือส ารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเครื่องหมายประกอบชุดเนตรนารีส ารอง 
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เครื่องแบบชุดลูกเสือ –  เนตรนารีสามัญ (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

3.3 เครื่องแบบชุดลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย 

3.3.1 หมวก หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว ท าด้วยผ้า (สีเหลือง) กลาง

ดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทองมีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่กว้าง 2 เซนติเมตร 

พันรอบหมวก มีหัวเข็มขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรู ส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สาย

รัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ด้านหลัง 

3.3.2 เสื้อ แบบคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุมเหนือ

เข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมนชายกลางแหลม เจาะ

รังดุมก่ึงกลางกระเป๋า 1 ดุม การแต่งเครื่องแบบให้สอดชายเสื้อไว่ในกางเกง 

3.3.3 ผ้าผูกคอ ใช้ผ้าสีเหลือง รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร ติด

เครื่องหมายจังหวัด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลส์สวมผ้าผกูคอ 

3.3.4 กางเกง ท าด้วยผ้าสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง มีลาย

ดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

3.3.5 เข็มขัด สายท าด้วยหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน

รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

3.3.6 ถุงเท้า ชนิดยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง 

3.6.7 รองเท้า ชนิดยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง 
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3.4 เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบด้วย 
3.4.1 หมวก แบบปีกแคบ ท าด้วยผ้าสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง 
ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น 
3.4.2 เสื้อ แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุม
เหนือเข็มขัด 4 เม็ด อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน เจาะรังดุมกึ่งกลาง 
1 ดุม การแต่งเครื่องแบบให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 
3.4.3 ผ้าผูกคอ ใช้ผ้าสีเหลือง รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร ติด
เครื่องหมายจังหวัด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผกูคอ 
3.4.4 กระโปรง ท าด้วยผ้าสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า  ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง                   
ข้างละ 1 กลีบ 
3.4.5 เข็มขัด สายท าด้วยหนังสีด า กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท าด้วยโลหะสีทองมีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี  
3.4.6 ถุงเท้า สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า  
3.4.7 รองเท้า ชนิดหนังสีด าแบบนักเรียน หรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
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⬧ ส่วนที่ 2 ระเบียบปฏบิัติส าหรับนักเรียนและหน้าทีส่ าหรับผู้ปกครอง ⬧ 

ก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน 

ในปีการศึกษา 2565 มีก าหนดดังนี้  

ระดับชั้นอนุบาล  - ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 

- ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์ 

  ระดับชั้นประถมศึกษา - ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม – 8 ตุลาคม 

- ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน – 6 มีนาคม  

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ได้ทุกวัน 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 16.00 น. 
 

ประกันอุบัติเหตุ 

 ประกันอุบัติเหตุของบริษัททิพยประกันภัย วงเงินประกันจ านวน 10,000 บาท ต่อการรักษา 1 ครั้ง  

1 อุบัติเหตุ ผู้ปกครองจะได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักเรียน สามารถน าไปยื่นที่โรงพยาบาลได้ทันที เมื่อ

นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ (กรณีผู้ปกครองลืมน าบัตรประกันอุบัติเหตุให้ผู้ปกครองส ารองเบิกจ่าย น าใบเสร็จและ

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง มายื่นเบิกได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน) 

เอกสารประกอบการเบิก 
1. ใบเสร็จตัวจริง 
2. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริงเท่านั้น) 

รถรับ-ส่ง 

 รถรับ-ส่งนักเรียน คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง ติดต่อครูนิภา (ครูแก้ว) 

อาหารและโภชนาการ 

 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สด ใหมแ่ละสะอาดปราศจากสารเคมี 
ใช้ไก่ปลอดสารเร่งโตหรือฮอร์โมนจากบริษัทซีพี เนื้อปลาที่ใช้ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาดอลลี่ และปลาไร้ก้าง 
กรรมวิธีในการท าสะอาดถูกสุขลักษณะปรุงสุกใหม่ทุกครั้ง รายการอาหารของนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาลและ
ระดับชั้นประถมในแต่ละวันค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารที่ครบถ้วน เพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็กในแต่ละวัน ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา เมนูอาหารมีกับข้าว 2 อย่าง  
(จืด 1 อย่าง เผ็ด 1 อย่าง) และผลไม้ตามฤดูกาลหรือเบเกอร์รี่ 
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ระดับชั้นอนุบาล มีนมทีจ่ัดสรรโดยรัฐบาลวันละ 1 กล่อง และบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ช่วงบ่าย (ช่วงเช้ามีอาหารเช้าจ าหน่ายให้กับนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานมาจากที่บ้าน) 

ระดับชั้นประถมศึกษา  มีนมทีจ่ัดสรรโดยรัฐบาลวันละ 1 กล่อง (เฉพาะแผนกสามัญ)  และบริการ
อาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่าย (ช่วงเช้ามีอาหารเช้าจ าหน่ายให้กับนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานมาจากที่
บ้าน) 

ความปลอดภัย 

• เครื่องเล่นสนามและของเล่นต่างๆ มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ (ระดับชั้นอนุบาล) 

• โถสุขภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องน้ า มีความเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล) 

• มีคุณครูประจ าชั้นและพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา (ระดับชั้นอนุบาล) 

• มีกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

• มีครูเวรคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามจุดต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนและประจ า
จุดทางเข้าออก ภายนอกโรงเรียนจะมีต ารวจจราจรและเทศกิจคอยดูแลงานจราจร และครู
เวรคอยรับส่งนักเรียนเดินข้ามถนนหน้าทางเข้าประตูโรงเรียน 

• ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียนเด็ดขาด 

• ส าหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์รับกลับบ้านก่อนเวลา ผู้ปกครองต้องมาติดต่อรับที่ห้อง
ธุรการ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกไปรอผู้ปกครองที่
บริเวณลานโพธิ์หรือริมถนนโดยล าพัง 

• มีการวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประจ าทุกปี 

• ด าเนินการฉีดพ่นก าจัดยุงลายเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ส านักงานเขตคันนายาว 

• มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

• ท าความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน รถโรงเรียนและจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มี
มาตรฐานเป็นประจ าทุกวัน 

• มีการส ารวจอาการแพ้ต่างๆของนักเรียน เช่น แพ้อาหาร แพ้ยา แพ้อากาศ เป็นต้น  
เพ่ือป้องกันอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประสานผู้ปกครองทันท ีเมื่อนักเรียนมีอาการ 

• กรณนีักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน เช่น หกล้ม ทางโรงเรียนมีรถน าส่งโรงพยาบาล 
เสรีรักษ์ทันที 
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ระเบียบการใช้ห้องสมุด Hibrary โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา  

(ระบบห้องสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-library) 

1. นักเรียนจะได้รับ Username และ Password จากครูคอมพิวเตอร์ 

2. นักเรียนจะได้รับการอบรมการใช้ระบบห้องสมุดที่ห้อง Smart Classroom  

3. นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบห้องสมุดออนไลน์ได้ที่ห้อง Smart Classroom หรือที่บ้าน และหากนักเรียน

ต้องการสืบค้นข้อมูลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นที่ห้อง Smart Classroom  

 

 ระเบียบปฏิบัติส าหรบันักเรียน 

1. เวลา  

 1.1 เวลา 8.00 น. โรงเรียนจะเปิดเพลงประจ าโรงเรียนเพ่ือเป็นสัญญาณเตือนให้นักเรียนหยุดท า

กิจกรรมเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1.2 นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 8.15 น.  

 1.3 นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อน 8.00 น. (ผู้ปกครองรับ – ส่งนักเรียน ณ บริเวณที่ก าหนด) 

จุดรับ - ส่งที่ 1 บริเวณประตูทางเข้า - ออกอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 (ประตู 1) 

จุดรับ - ส่งที่ 2 บริเวณหลังอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 (ประตู 3) 

จุดรับ - ส่งที่ 3 บริเวณหน้าตึกธุรการ (ผู้ปกครองสามารถเดินเข้าโรงเรียนทางประตู 2 

ด้านข้างติดกับหมู่บ้านกลางเมือง ซอยเสรีไทย 52 )                                                         

เมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนและผู้มาติดต่อโรงเรียนต้องเดินไปสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง

ตามที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งแต่ละจุดจะมีครูเวรประจ าจุด คอยดูแลรับ – ส่งนักเรียน (เพ่ือความปลอดภัย

ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารเรียนโดยเด็ดขาด) 

 1.4 นักเรียนพักดื่มนม ทานของว่าง 

  ระดับชั้นอนุบาล  - เวลา 9.00 น. 

  ระดับชั้นประถม  - เวลา 10.00 น. 

 หมายเหตุ  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะมีการพักเหลื่อมเวลา 
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 1.5 นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  

  ระดับชั้นอนุบาล  - เวลา 11.00 น. 

  ระดับชั้นประถมเวลา  - เวลา 12.10 น. 

 หมายเหตุ  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะมีการพักเหลื่อมเวลา 

 1.6 นักเรียนพักช่วงบ่าย 

  ระดับชั้นอนุบาล  - เวลา 14.00 น. 

  ระดับชั้นประถมเวลา  - เวลา 14.40 น. 

 หมายเหตุ   ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะมีการพักเหลื่อมเวลา 

 1.7 เวลาเลิกเรียน 

ระดับชัน้อนุบาล  - เลิกเรียนเวลา 15.30 น.  

ระดับชั้นประถม  - เลิกเรียนเวลา 15.50 น. 

หมายเหตุ  - เพ่ือลดการแออัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางโรงเรียน

อนุญาตให้ผู้ปกครองทะยอยรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาที่ก าหนดได้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบ) 

    - หากนักเรียนมีเหตุจ าเป็นต้องลากลับก่อนเวลาให้ผู้ปกครองติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หน้า

ห้องธุรการ    

1.8 เมื่อถึงเวลา 17.00 น. คุณครูประจ าชั้นจะพานักเรียนมารอผู้ปกครอง ณ จุดรอ (หน้าห้องธุรการ)

รวมทั้งคุณครูเวรจะประกาศให้นักเรียนที่เล่นบริเวณสนามเด็กเล่นหยุดเล่นและไปรอผู้ปกครองที่จุด

รอจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้านตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  

หมายเหตุ กรณีผู้ปกครองมีความจ าเป็นจริงๆและไม่สามารถมารับนักเรียนได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้

ท่านแจ้งครูประจ าชั้นหรือห้องธุรการ ทางโรงเรียนจะมีครูเวรอยู่เฝ้าดูแลนักเรียน จนกว่าผู้ปกครองจะ

มารับนักเรียนกลับบ้าน (ไม่เกินเวลา 18.00 น.) 
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2. การรับนักเรียนกลับบ้าน 

2.1 โรงเรียนจะดูแลนักเรียนให้ถึงเวลา 17.30 น. ส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล หากท่าน

ผู้ปกครองประสงค์ฝากดูแลนักเรียนในช่วงเย็นเป็นกรณีพิเศษ ให้ท่านติดต่อครูประจ าชั้น 

 2.2 ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่งนักเรียน  

ผู้ปกครองสามารถรอรับนักเรียนได้ที่บริเวณจุดรับ - ส่งที่ก าหนด โดยนัดหมายเวลากับ

นักเรียนหรือแจ้งครูเวรให้ประกาศเรียกนักเรียน                                       

จุดรับ - ส่งที่ 1          บริเวณประตูทางเข้าอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 (ประตู 1)  

          ผู้ปกครองรอรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 

จุดรับ - ส่งที่ 2          บริเวณหลังอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 (ประต ู3)   

        ผู้ปกครองรับนักเรียนแผนกสามัญชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

จุดรับ - ส่งที่ 3           บริเวณหน้าตึกธุรการ 

                                                  ผู้ปกครองรับนักเรียนแผนกสามัญชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

        และแผนกEPชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

2.3 กรณีผู้ปกครองต้องการติดต่อกับนักเรียนหรือครูประจ าชั้น  

ผู้ปกครองสามารถติดต่อที่ห้องธุรการ หากมิใช่เป็นบิดา - มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องได้รับ

การยินยอมจากบิดาหรือมารดาของนักเรียนก่อน พร้อมทั้งน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง  

3. การเรียนวิชาพิเศษหรือการเข้าใช้ห้องประกอบต่างๆ (ว่ายน้ า คอมพิวเตอร์ ดนตรีและอ่ืนๆ ) 

 นักเรียนจะต้องเข้าแถวหน้าห้องเรียน ไม่หยอกล้อ ไม่ส่งเสียงดัง โดยครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาหรือ

พ่ีเลี้ยงจะพานักเรียนเดินแถวไปยังห้องเรียนวิชานั้นๆ อย่างเป็นระเบียบตลอดทาง 

4. การท าความเคารพคุณครู 

 นักเรียนทักทายคุณครูโดยการยกมือไหว้กล่าวค าว่า “สวัสดีครับ”หรือ “สวัสดีค่ะ” กับคุณครูทุกครั้งที่

พบกัน 
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5. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 5.1 ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนโดยเด็ดขาด 

 5.2 ในกรณีที่นักเรียนจะต้องกลับบ้านก่อนถึงเวลาเลิกเรียน ผู้ปกครองต้องขออนุญาตจากห้องธุรการ 

และต้องยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการรับนักเรียน พร้อมลงบันทึกเวลาการรับนักเรียนกลับ

บ้านก่อนเวลา 

6. สิ่งของสูญหาย 

 6.1 เมื่อนักเรียนพบสิ่งของตกหล่นที่ไม่ใช่ของตน ให้น าสิ่งของเหล่านั้นไปส่งที่ห้องธุรการ ซึ่งจะมี

เจ้าหน้าที่คอยรับและเก็บไว้ที่ “ห้องของหายได้คืน” โดยเจ้าหน้าที่จะประกาศเสียงตามสายและลงไลน์กลุ่มแต่

ละห้องเรียนเพ่ือแจ้งให้นักเรียนทราบ 

 6.2 นักเรียนที่ท าสิ่งของสูญหายสามารถไปดูสิ่งของนั้นได้ที่ “ห้องของหายได้คืน” เมื่อสิ้นปีการศึกษา

หากไม่มีนักเรียนมารับของคืน ทางโรงเรียนจะน าไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสในช่วงปิดเทอมต่อไป 

7. การติดต่อระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

 7.1 การติดต่อระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะใช้ไลน์เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร

ต่างๆหรือติดต่อผู้ปกครองทางโทรศัพท์เป็นรายบุคคล หากเป็นเรื่องส าคัญและไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ 

ทางโรงเรียนจะส่งเป็นจดหมายลงทะบียน 

 7.2 ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการติดต่อกับทางโรงเรียน สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ ไม่เว้น

วันหยุดราชการหรือนัดหมายเป็นกรณีพิเศษได้ทีห่้องธุรการ 

7.3 ทางโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ www.songwitsuksa.ac.th 

Facebookโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา Pageโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา และLine Official โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

http://www.songwitsuksa.ac.th/


88 
 

 หน้าที่ของผู้ปกครองกับโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมในทุกด้าน 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนอย่างจริงจัง ดังนั้น

เพ่ือให้การดูแลนักเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งด้านความประพฤติ ด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ 

ทางโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้ 

1. หน้าที่ของผู้ปกครองต่อนักเรียน 

1.1 หมั่นเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ร่วมท ากิจกรรมด้านวิชาการ งานต่างๆที่

ครปูระจ าวิชามอบหมายให้แล้วเสร็จทันเวลาตามเวลาที่ก าหนด 

1.2 หมั่นก ากับดูแลให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและไปถึงโรงเรียนทันเวลาเข้าแถว 

1.3 หมั่นก ากับดูแล ตักเตือนและตรวจตรา ให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

1.4 หมั่นติดตามดูแลและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีแนวโน้มภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น เสี่ยงต่อ

การติดเกมส์ เสี่ยงต่อการติดโซเชียลมีเดียและพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียน

และสุขภาพของนักเรียน 

1.5 หมั่นอบรมกิริยา มารยาทนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

1.6 สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 

2. หน้าที่ของผู้ปกครองต่อครู 

2.1 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตามและแก้ปัญหานักเรียน เช่น ปัญหาด้านการเรียน 

2.2 ให้ความร่วมมือมาพบครูประจ าชั้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายบริหาร (กรณีเมื่อท่านได้รับ

เชิญไปพบที่โรงเรียน) 

2.3 ใช้วาจาสุภาพเมื่อติดต่อกับครูประจ าชั้นหรือบุคลากรของโรงเรียน 

3. หน้าที่ของผู้ปกครองต่อโรงเรียน 

3.1 กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน เช่น ไม่ควรใส่ชุดนอนหรือ      

เสื้อผ้าที่มีลักษณะบางมากจนเห็นชุดชั้นใน 

3.2 รับทราบผลรายงานด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.3 ร่วมท ากิจกรรมกับทางโรงเรียนตามโอกาสอันควร เช่น งานกีฬาสี งานวันพ่อแห่งชาติ งานวัน

แม่แห่งชาติ  งานวันลอยกระทง งานปีใหม่ งานแสดงผลงานด้านวิชาการของนักเรียน เป็นต้น 

(ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง) 
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 ⬧ ส่วนที่ 3 การลงโทษนักเรียน ⬧ 

ทางโรงเรียนยึดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
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