
การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ระดบัอนุบาล



3.กจิกรรมมอนเทสซอริ

4.การเรียนออนไลน์

5.เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบและก าหนดการปีการศึกษา 2564

2.กจิกรรมและวธีิการจัดการเรียนการสอน

1.การจัดการศึกษาของโรงเรียน





1.มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

* มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัของ  
โรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  (3 มาตรฐาน)

3.หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560





-มารยาทงามยามนอ้มไหว ้ 

-สืบสานศาสนา 

-รกัษภ์าษาไทย



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคญั



ใช้การเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ
ภาษาอังกฤษ ดนตรี และคอมพวิเตอร ์
ว่ายน า้ โยคะ
วันพระประจ าโรงเรียน
ปฏิบัตกิจิวัตรประจ าวัน





*กิจกรรมยามเชา้ (หนา้หอ้ง - อาคารฉตัรอนงค)์
- ฝึกระเบียบวินยั การเคารพกฎ กติกาของ  
สงัคม

- ฝึกการแสดงความเคารพสถาบนัหลกั
- ฝึกใหเ้ดก็รักการออกก าลงักาย และฝึกสมาธิ 
ดว้ยโยคะ



*กิจกรรมยามเชา้ 
- ฝึกความเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก
- ฝึกการเดินแถว การเดินผา่นผูใ้หญ่
- ฝึกการไหว ้และคุณครูทกัทายเดก็เป็น
รายบุคคล









กิจกรรมมอนเทสซอริ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ภาษาองักฤษ ดนตรี วา่ยน ้า
คอมพิวเตอร์ (อ.2-3)



การจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเทสซอริ

MONTESSORI



การสอนแบบมอนเทสซอริ 

เป็นอย่างไร



หลกัการของการจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเทสซอริ ( ค.ศ.1907 / พ.ศ.2450)

-จดัการเรียนการสอนตามพฒันาการการเรียนรู้ของ

เดก็แต่ละช่วงวยั

-เด็กท างานโดยอิสระ

-ท างานตามความสนใจ

-เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั และท าซ ้ า

-เดก็เป็นศูนยก์ลาง



การจดัการเรียนการสอน
แบบทั่วไป

การจัดการเรียนการสอน
แบบมอนเทสซอริ

VS

• ครูเป็นผูป้ฏิบติั

• เดก็เป็นผูรั้บฟัง

• ครูเปรียบเสมือนส่ือการเรียนของเดก็
• การสอนเป็นแบบกลุ่ม ไม่ใช่การสอน
แบบรายบุคคล

• ครูสร้างระบบรางวลัและการลงโทษ
• เดก็ถูกมองเป็นแกว้เปล่าท่ีครูตอ้งเป็น
ผูบ้อกทุกส่ิงทุกอยา่ง

• ครูเป็นผูค้วบคุมส่ิงผดิพลาด

• ไม่ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้แบบสงัคม

• เดก็เป็นผูป้ฏิบติั

• ครูเป็นผูส้งัเกต

• ครูเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหวา่งเดก็กบัอุปกรณ์
• การสอนเป็นแบบรายบุคคล ซ่ึงงานท่ีจะสอน  เดก็มา
จากส่ิงท่ีครูสงัเกตพฒันาการและความตอ้งการของเดก็

• ใหอิ้สระแก่เดก็ในการเรียนผา่นกิจกรรม

• เดก็ถูกมองเป็นผูท่ี้มีความสามารถ

• ส่ือ/งาน ทุกช้ินสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดด้ว้ย
ตวัเดก็เอง ไม่ตอ้งรอผูใ้หญ่มาตรวจสอบ

• เดก็มีอิสระในการท างานดว้ยตนเองเพียงล าพงั

• ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้แบบสงัคม เพ่ือนสอนเพ่ือน



ส่ือมอนเทสซอริเป็นอยา่งไร?



ส่ือมอนเทสซอริ
• เป็นรูปธรรม - เดก็เห็นและจบัตอ้งได้



ส่ือมอนเทสซอริ
• จ าแนกคุณลกัษณะดา้นเดียว



ส่ือมอนเทสซอริ
•จ ากดัจ านวนของส่ือ - เพื่อส่งเสริมใหรู้้จกัการรอคอย 

• ส่ือท่ีมีการโตต้อบ - เดก็ท างานกบัส่ือไดด้ว้ยตนเอง



ส่ือมอนเทสซอริ
• ส่ือนั้นควบคุมการผดิพลาดในตวั

• ส่ือมีความน่าสนใจ - สีสนั ลกัษณะของท่ีใช ้ลวดลาย
สวยงาม



ส่ิงท่ีสอดแทรกอยูใ่นการท างานของกิจกรรม
แต่ละหมวด

•หนา้ท่ีของตนเอง ความรับผดิชอบต่อตนเอง
•ความมีน ้าใจ ท าเพ่ือผูอ่ื้นดว้ยความสมคัรใจ 
•เรียนรู้การรอคอย 
•ความมีเหตุมีผล

•การคิดวิเคราะห์



การเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ
ระดบัปฐมวยั (อาย ุ3-6 ปี)

แบ่งออกเป็น 4 หมวดการเรียนรู้



1.หมวดชีวิตประจ ำวัน



1.ชีวิตประจ าวนั – PRACTICAL LIFE
งานดา้นชีวิตประจ าวนัจะเนน้การเคล่ือนไหวของมือและ
ร่างกาย รวมทั้งพฒันาการกลา้มเน้ือเลก็-ใหญ่                  
การท างานประสานสมัพนัธ์ของมือและตา 
ผลท่ีได ้คือ
ท ากิจวตัรประจ าวนั/งาน ไดด้ว้ยตนเอง
มีสมาธิในการท ากิจกรรม  
รู้จกัล าดบั ขั้นตอน
มีวนิยัในตนเอง ซ่ึงวนิยัน้ีจะพฒันาและอยูก่บัเดก็ไป
ตลอด



2.หมวดกำรรับรู้



2. การรับรู้ - SENSORIAL 

•กิจกรรมฝึกใหเ้ดก็เรียนรู้ สงัเกต 
เปรียบเทียบ ส่ิงรอบตวั ผา่นประสาทรับรู้
ทั้ง 5 
•ลกัษณะของกิจกรรม คือ การจบัคู่   
การไล่ล าดบั การเรียนรู้ภาษา (ช่ือ)



3.หมวดภำษำ



3. ภาษา - LANGUAGE 

อาย ุ3 ปี – เป็นช่วงท่ีเดก็เรียนรู้
เก่ียวกบัค าศพัท ์เดก็เรียนรู้วา่ภาษา
นั้นเช่ือมโยงกบัความเป็นจริงในโลก



• อาย ุ4 ปี – เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบั
การเขียน จิตของเดก็ในวยัน้ีจะซึมซบั
ทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัค า เร่ิมอ่านค า
(แม่ ก.กา)

3. ภาษา - LANGUAGE 



อาย ุ5 ปี – สามารถอ่านค าท่ีมีตวัสะกด 
วลี และประโยค สามารถอ่านเร่ืองราว
และเร่ิมท่ีจะจดักลุ่มค า เรียงประโยค 
รู้จกัส่วนประกอบของประโยค

3. ภาษา - LANGUAGE 



4.หมวดคณติศำสตร์



4. คณิตศาสตร์ - MATHEMATICS
•คณิตศาสตร์จะเร่ิมแนะน าผา่นการเช่ือมโยงจาก
รูปธรรมสู่นามธรรม 
•เรียนรู้จากการเปรียบเทียบ จดักลุ่ม นบั วดั และบอก
รูปแบบ-รูปทรง อุปกรณ์ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนและส่ิงของ
รอบตวั

•ฝึกการบวก ลบ คูณ เรียนรู้เร่ืองเศษส่วน



จดุเน้นของ
กจิกรรมมอนเทสซอริ
ส ำหรับเดก็แต่ละระดบัช้ัน



อนุบำล 1
•เนน้หมวดชีวิตประจ าวนั
•เนน้หมวดการรับรู้
•หมวดคณิตศาสตร์ รู้จกัจ านวนและค่าของ    
0-10,   รู้จกัตวัเลขเขียนเลข 1-10, นบัเลข1-20
•หมวดภาษา รู้จกัพยญัชนะ, วิธีการเขียนและ
เสียงของ ก-ฮ 



อนุบำล 2
ฝึกกิจกรรมการรับรู้
ใหพ้ื้นฐานคณิตศาสตร์ จ านวน 1-100, รู้ค่ามากกวา่ 
นอ้ยกวา่, อ่านค่าของจ านวน 2-3 หลกั, เขียนเลข 1-
50, ช่ือของเศษส่วน, หลกัของการบวก-ลบ
เนน้กิจกรรมภาษา รู้จกัสระ, เขียน ก-ฮและสระ
เด่ียว, เขียน สะกดและอ่านเป็นค าง่าย ๆ (ค าท่ีไม่มี
ตวัสะกด)



อนุบำล 3
เนน้กิจกรรมณิตศาสตร์ จ านวน 1-1,000, 
เขียนเลข 1-100, บวก-ลบ เลข2-4หลกั, 
บวก-ลบ เศษส่วน, การคูณ (ตวัคูณ 1 หลกั)

เนน้กิจกรรมภาษา อ่านค าท่ีมีตวัสะกด วลี ประโยค-
เร่ืองสั้น, แต่งประโยค-เร่ืองสั้น, 
เขียนค าและประโยค, เรียงประโยค, รู้จกัหนา้ท่ีของค า 























ท างาน
ไปเอานมใหเ้พื่อน ตดัถุงนม 
ด่ืมนมใหห้มดและท้ิงถงัขยะเอง
จดัโตะ๊อาหาร ตกัอาหารเอง และ
รับประทานใหห้มด



เกบ็จาน-ชอ้น ส้อม แยกเศษอาหาร
ลา้งชอ้น-ส้อม 
แปรงฟัน(แหง้) ท าธุระส่วนตวั
เตรียม-เกบ็ อุปกรณ์ส าหรับนอน
แต่งตวั





































กิจกรรมวนัส าคญั
การเรียนรู้นอกสถานท่ี
ทศันศึกษา
การจดัแสดงผลงานของเด็ก





• ระดบัชั้นอนุบาล 
เขา้เรียนผา่นเวบ็ไซตโ์รงเรียน และ  Zoom

• www.pongsuwan.org
ดูตารางเรียน คลิป โหลดเอกสาร-
ใบงาน

• พบครูทุกวนั (สด) ผา่น
โปรแกรม Zoom



 นร.ใหม่อนุบาล ทดลองเขา้ใช ้Zoom
วนัจนัทร์ท่ี 31 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น.

 เรียนออนไลน ์1-11 มิ.ย. 64
 ใชค้อมพิวเตอร์ / tablet / มือถือ
 เขา้เวบ็ไซตโ์รงเรียน www.pongsuwan.org 
 มีปัญหาเร่ืองการใชง้านออนไลน ์
โทร.090-9724150





เวลา จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์

9.30 – 10.00 อนุบาล 2

10.00-10.30 อนุบาล 3/1 และ 3/2

10.30-11.00 อนุบาล 1

11.00-11.30 -

11.30-12.00 อนุบาล 3/3 และ 3/4



 คลิกลิงค ์ตามตารางในแต่ละวนั
 พบครูออนไลน ์ผา่นโปรแกรม Zoom
 งานเดก็ ส่งคลิป / ภาพถ่าย ผา่นอีเมลล์























การดาวน์โหลด App School Bright 

ระบบ Andriod ไป Play Store 

พมิพ ์School Bright

ระบบ IOS ไป App Store 

พมิพ ์School Bright





• การเช็คการมาเรียนและเขา้ชั้นเรียน
• การแจง้ข่าวสารของโรงเรียนและ

หอ้งเรียน
• การมอบหมายงานนกัเรียน
• การดูตารางสอน
• การลาป่วยและลากิจของนกัเรียน
• การซ้ือของท่ีโรงอาหาร (นร.ประถม)

การใชร้ะบบ School Bright 







โรงเรยีนไม่สามารถเปิดเขา้กลุม่นกัเรียนใหม่

ได ้เน่ืองจากตอ้งปฏบิตัติามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการและ ศบค.

14 มิ.ย. 64 เปิดเรยีนภาคตน้



 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนภาคตน้ 

o เดือนมิถุนายน: โรงเรียนเลิก 15.00 น.

o สอนชดเชย วนัเสาร์ตั้งแต่มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
โรงเรียนเลิก 15.00 น.

o เดือนกรกฎาคม: เร่ิมดูแลการนกัเรียนช่วงเยน็ 
โรงเรียนเลิก 17.00 น.

 การบา้น / ใบงาน มีบา้งตามความเหมาะสม แต่ไม่ทุกวนั



1. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  อนุบาล 300 บาท : คน : ปี         

ประถม 360 บาท : คน : ปี 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน        อนุบาล 100 บาท : คน : เทอม       

ประถม 195 บาท : คน : เทอม 
** รายการท่ี 1, 2 เม่ือรัฐโอนเงินมาท่ีโรงเรียนแลว้ จะด าเนินการ
แจง้ผูป้กครองใหม้ารับเงินอุดหนุน ขอใหเ้กบ็ใบเสร็จค่า
เส้ือผา้นกัเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 



3. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน    
อนุบาล 215 บาท : คน : เทอม        
ประถม 240 บาท : คน : เทอม 

4. ค่าหนังสือเรียน 
อนุบาล 100 บาท : คน : ปี  

** ส าหรับเงินอุดหนุนรายการท่ี 3, 4 โรงเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการ



โรงเรียนไดจ้ดัอาหารเสริม(นม) 
• จดันมสดพลาสเจอไรตร์สจืด ให้
นกัเรียนด่ืมทุกวนัท าการ

• จดันมสด UHT รสจืด ใหไ้ปด่ืมท่ีบา้น
ช่วงปิดภาคเรียน



01

การเข้าร่วมโครงการ Q Canteen 

โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

05

• ใชผ้กัและวตัถุดิบปลอดภยั จากส านกังานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในการ
ประกอบอาหารกลางวนั

• โรงเรียนปลูกผกัเอง จากแหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนท่ี จ.นครนายก, บา้นผูก่้อตั้งฯ, กระถาง
รอบๆ โรงเรียน









01

การเข้าร่วมโครงการ Q Canteen 

โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

05

• ไม่ใส่ผงปรุงรสทุกชนิดในอาหาร
• น ้าพริกแกงท าเอง
• โรงเรียนเนน้เร่ืองอาหารอ่อนหวาน และ
การออกก าลงักาย



















ชุดนกัเรียน
ชุดพละ จะไดรั้บเม่ือเปิดเรียนแลว้
ชุดขาว (ใส่วนัพระ – วนัพธุ)

ชุดไทย (ใส่ ตามความสมคัรใจ - วนัพฤหสับดี)

ชุดไปรเวทแบบสุภาพ (ใส่วนัศุกร์)







หากต้องการรับเดก็กลบับ้านก่อนเวลา 
ตดิต่อห้องธุรการพร้อมแสดงบัตร
ประชาชนเพ่ือขอรับเดก็
รับเดก็ช่วงเยน็ระดบัอนุบาลให้รอ
ณ จุดคดักรองที ่2





 ช าระผา่น mobile application 
ไดทุ้กธนาคาร: ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ช าระผา่นตู ้ATM ไดทุ้กธนาคาร: ค่าธรรมเนียม 5 บาท
 ช าระผา่นเคาเตอร์ธนาคารกรุงเทพ: ค่าธรรมเนียม 10
บาท
 ช่วงเวลาช าระค่าธรรมเนียมการเรยีน 

กอ่นเปิดเรยีน 14 ม.ิย. 64 (ท่านที่ช าระแลว้ ติดต่อรบัใบเสรจ็

ไดท้ี่หอ้งธุรการ)



ส่งนักเรียนให้ทนักจิกรรมยามเช้า (7.40 น.)  
ฝึกระเบียบวนัิยต่อจากโรงเรียน
ไม่ส่งเสริมให้ทานขนมกรุบกรอบและน า้อดัลม  

(หากน าขนมกรุบกรอบมา ขออนุญาตน าไปทิง้)
ให้เดก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผดิชอบทีบ้่าน

ฝึกให้เดก็ถือของของตนเอง
ทรงผมของนักเรียน 
เปิดโอกาสให้เดก็ท างานด้วยตนเอง



การตกัและรับประทานอาหารเอง
การให้เดก็ท ากจิวตัรประจ าวนัด้วยตนเอง 
เช่น การแต่งตัว 

การตักอาหาร 
การแปรงฟันแห้ง  
หน้าทีภ่ายในบ้าน



การใช้วาจา
การแต่งกาย
การยืนตรงเม่ือได้ยนิเพลงชาติ
การถอดรองเท้าขึน้อาคาร
การทิง้ขยะให้เป็นที่



รถยนต์

เอ็ม ที อารีน่า

วดัสายไหม

รถจกัรยานยนต์

ขา้งป้อมยาม, หนา้อาคาร 25 ปี



ติดต่อสอบถาม เรื่องเสน้ทางของรถรบั-สง่

นกัเรยีน ที่บรเิวณลานเอนกประสงค์

จ าหน่ายเสื้อผา้นกัเรยีน ถงึ 31 พ.ค. 64



1. คืนเงนิค่าเขา้กลุม่นกัเรยีนใหม่ 500 บาท

2. อปุกรณ์ของนกัเรยีน (กระเป๋านร., ชุดขาว, ชดุนอน)

3. เงนิค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 300 บาท

4. เงนิค่าอปุกรณ์การเรยีน 100 บาท

รายการที่ 3-4 ตอ้งแนบใบเสรจ็รบัเงนิ



o เป็นคนท่ีรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตวัเอง
o เป็นผูท่ี้รู้จกัการให้ และเคารพสิทธิของผูอ่ื้น
o มีความรู้ท่ีย ัง่ยนื

“เดก็เป็นคนที่ครบคน และเป็นสมาชิก
ที่ดขีองสังคมโลก”



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง
ท่ีให้ความไว้วางใจ

ในการจัดการเรียนรู้และ
ดูแลลกูๆ ของท่าน


