
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

วนัเสารท่ี์ 29 ตลุาคม 2565
เวลา 09.00 น.

ณ หอ้งประชุมอาคารสงา่-ละมอ่ม

รายงานผลการพัฒนา
นักเรียนอนุบาล

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา



หวัข้อในการ
ประชุม

01 กจิกรรมทีเ่ดก็เรียนรู้ในภาคตน้

02 ผลการประเมินพัฒนาการของเดก็

04

03
กจิกรรมจากหอ้งเรียนสู่บา้น / 
เร่ืองขอความร่วมมือ

05 พบครูประจ าช้ันทีห่อ้งเรียน

เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ / 
ก าหนดกจิกรรมภาคปลาย



01 กจิกรรมทีเ่ดก็
เรียนรู้ในภาคตน้



โรงเรียนผอ่งสวุรรณวิทยา | Pongsuwanwittaya

กจิกรรมภาคตน้ทีเ่ดก็ๆ ไดเ้รียนรู้
• ฐานการเรยีนรู ้ วนัอาสาฬหบชูา – วนัเขา้พรรษา
•พี่ อ.3 เป็นตวัแทนนกัเรยีน ถวายเทียนจ าน าพรรษา (ก.ค.)
• ฐานการเรยีนรู ้วนัแม่ (ส.ค.)
• ฐานการเรยีนรู ้วนัวิทยาศาสตร ์(ส.ค.)
• เรยีนรู ้ณ วดัปัญญานนัทาราม (ส.ค. – ก.ย.)
• โครงงาน Project Approach

























02 ผลการประเมิน
พัฒนาการของเดก็



สมุดประจ ำตวั
นกัเรียนปฐมวยั



หนำ้ 2: ประวติันกัเรียน

ความสามารถพิเศษ หรอืความถนดัของเด็ก ..........

พฤติกรรมท่ีทางบา้นตอ้งการแกไ้ขหรอืสง่เสรมิ ...... 

ความคาดหวงัของพอ่แม่ท่ีมีตอ่นกัเรยีน ................

อาชีพท่ีเด็กๆ อยากเป็นเมื่อโตขึน้ .........................







03 กจิกรรมจากหอ้งเรียนสู่
บ้าน / เร่ืองขอความ
ร่วมมือ



กจิกรรมจากห้องเรียนสู่บ้าน



1. ท่ำนบั 1 – 10
2. ท่ำจีบ L
3. ท่ำโป้ง – กอ้ย
4. ท่ำขนมจีบ – ซำลำเปำ
5. ท่ำจบัจมูก - จบัหู
6. ท่ำลูบ – ทุบ หนำ้ขำ



ขั้นท่ี 1: ใหช่ื้อ -> น่ีคือ.... / This is …..
ขั้นท่ี 2: ท ำตำมค ำสัง่ -> หยบิ...     ช้ี...     วำง... / 

Bring me …. / Point to …. / Put …. here
ขั้นท่ี 3: ตรวจสอบ -> น่ีคืออะไร / What is this?
ใชส้อนค ำศพัทใ์หม่ 
สอนโดยใชข้องจริงหรือรูปภำพท่ีถ่ำยจำกของจริง





วธีิกำรเล่น: ก ำหนดหมวดค ำ หรือพยญัชนะตน้ / 
สระ- ผลดักนัพดูช่ือโดยไม่ใหซ้ ้ ำกนั
เช่น สี (ไทย / องักฤษ) / ผลไม ้/ สตัว ์/  ขนม
ไทย / ดอกไม ้/ ส่ิงของในครัว / 
อ.3 ค ำท่ีข้ึนตน้ดว้ย “ส” / ค ำท่ีมีเสียงสระ “อำ”



▪ ฝึกออกเสียงพยญัชนะ ก-ฮ (แบบไม่เรียงล ำดบั)
▪ ฝึกออกเสียงสระ 
▪ อ.1 :

▪ อ.2 :

▪ อ.3 : สระ 32 เสียง



▪อ่ำนและเขียนตวัเลข (แบบไม่เรียงล ำดบั)
▪อ.1 : 1-10 (เลขอารบิก)
▪อ.2 : 1-50 (เลขอารบิก + เลขไทย)
▪อ.3 : 1-100 (เลขอารบิก + เลขไทย)

▪เรียงล ำดบัตวัเลข จำกนอ้ยไปมำก / มำกไปนอ้ย 
▪อ.1 : พูดปากเปล่า    
▪อ.2-3 : จากบัตรตัวเลขที่เขียน



▪ท่องสูตรคูณ 
▪อ.2 : แม่ 2-5 อ.3 : แม่ 2-12

▪คิดเลขในใจ
▪ สาม บวก สอง เท่ากบั
▪ ห้า ลบ หน่ึง เท่ากบั
▪ หก บวก สาม ลบ หน่ึง เท่ากบั



• ทานอาหารทีห่ลากหลาย ไม่ส่งเสริมใหเ้ดก็ทานอาหารกรุบกรอบ

• ใหเ้ดก็ท ากิจวัตรประจ าวันดว้ยตนเอง เช่น ตกัอาหารรบัประทานเอง, เขา้หอ้งน า้ดว้ยตนเอง, แตง่ตวั, 
แปรงฟัน, เก็บเครื่องนอน

• เป็นแบบอย่างทีด่ใีหกั้บเดก็ เรื่อง การใชว้าจา, การแตง่กาย, การยืนตรงเม่ือไดย้ินเพลงชาติ, ทิง้ขยะใหถ้กูท่ี 

• ใหเ้ดก็มีหน้าทีท่ีต่อ้งรับผิดชอบ เช่น ถือกระเป๋านกัเรียนของตนเอง, เก็บของเขา้ท่ีเม่ือใชเ้็รจ็แลว้, 
รดน า้ตน้ไม,้ กรอกน า้, จดัโต๊ะอาหาร, จดัตาราง็อน

• ลดการใช้ถุงพลาสตกิ 
• อนุบาล ฝึกกิจกรรมตาม “ส่ือสารจากโรงเรียน”ครูจะบนัทกึ็ื่อ็ารจากโรงเรยีน ็ง่ใหผู้ป้กครองทกุ 

2 ็ปัดาห์

สิ่งทีอ่ยากใหท้างบ้านสานต่อ



ทบทวนกจิกรรมจากสมุดส่ือสารจากโรงเรียน

▪ กำรหนีบ/กำรคีบ ดว้ยตะเกียบ
▪ กำรตดักระดำษตำมรอย – เส้นตรง, โคง้, หยกั, ซิกแซก
▪ กำรปักผำ้ตำมรอย
▪ อ่ำนหนงัสือ (แลว้ผูป้กครองถำมค ำถำมจำกเร่ืองท่ีอ่ำน - ใคร ท ำอะไร 

ท่ีไหน อยำ่งไร เม่ือไร) 
▪ อ.3 ฝึกผกูเชือกรองเทำ้ผำ้ใบ



เร่ืองขอความร่วมมอื: เร่ือง “พืน้ทีส่่วนตัว”



เร่ืองขอความร่วมมอื: เร่ือง “พืน้ทีส่่วนตัว”

• รา่งกาย็ว่นนี ้็  าคญั ตอ้งท าความ็ะอาดอยา่งออ่นโยน
• พอ่แมค่วรขีดเ็น้แบง่ใหช้ดัเจน เรือ่ง พืน้ท่ี็ว่นตวั
• พืน้ท่ี็ว่นตวั ไมเ่ปิดโชวใ์หค้นอ่ืนด,ู ไมใ่หค้นอ่ืนจบัและไมจ่บัของคนอ่ืน
• กรณีท่ีพอ่แมต่อ้งดแูล ไมเ่ป็นไร แตก่ารจบัเลน่หรอืดพืูน้ท่ี็ว่นตวัโดยไมจ่  าเป็น 
ไม่็ มควร
• เพ่ือปอ้งกนัเหตรุา้ย และ็อนมารยาท



เร่ืองขอความร่วมมอื

• ฝึกเด็กเม่ือตอ้งเจอ็ถานการณ์
“ตดิอยู่ในรถ”

• ฝึกคลานจากเบาะหลงัมาเบาะหนา้
• ฝึกใหรู้จ้กัการบีบแตรรถ
• ฝึกใหเ้ปิดประตรูถเป็น



04 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ/
กจิกรรมภาคปลาย



โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

1. ค่าธรรมเนียมรายหวั 
(อตัราปกติ 10,000 กวา่บาท /

ภาคเรยีน)
รฐัอดุหนนุ 70 %

(นกัเรยีนทกุโรงเรยีนได ้
ยกเวน้โรงเรยีนท่ี็อนแบบ 

English Program)

2. ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

อนุบาล 300 : ปี

ประถม 360 : ปี 

3. ค่าอุปกรณ์
การเรียน        
อนุบาล 100 :
เทอม  
ประถม 195 : 
เทอม  

4. ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

อนุบาล 215 : 
เทอม        

ประถม 240 : 
เทอม

5. ค่าหนังสอื
เรียน

อนุบาล 100 : 
ปี

รายการท่ี 3: โรงเรยีนด าเนินการจ่ายเงินใหผู้ป้กครอง (จะแจง้อีกครัง้เม่ือโรงเรยีนไดร้บัเงินจากภาครฐั)
รายการท่ี 4: โรงเรยีนเป็นผูด้  าเนินการ



ขอ้ปฏิบติัส ำหรับ นักเรียน

หากมีอาการไข้  ไอ จาม เจบ็คอ รีบแจ้งครูประจ าช้ัน

ใสห่น้ากากตลอดเวลาทีอ่ยู่ในบรเิวณโรงเรยีน

ลา้งมอืดว้ยเจล / ลา้งมอืฟอกสบู่บอ่ยๆ

เวลาทีไ่ม่ใสห่นา้กาก เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร

ตรวจวดัอณุหภมู ิเมือ่มาถงึโรงเรยีน



ส่ิงท่ีนกัเรียนชัน้อนุบาล ตอ้งเตรียมมาในวนัเปิดเรียน

กลอ่งใ็อ่ปุกรณท์านอาหาร 

กระติกน า้

หนา้กาก็ ารอง (ใ็ซ่องพลา็ติก ไวใ้นกระเป๋านกัเรยีน)

เจลแอลกอฮอลแ์บบพกพา

เบาะโยคะ (หากเอากลบัไปท าความ็ะอาด)

ในแต่ละวันเตรียมขนม ผลไม้(เน้นอาหารทีม่ปีระโยชน)์ ใส่กล่องพลาสตกิ 
(ลดขยะ)



ขอ้ปฏิบติัส ำหรับ ผูป้กครอง

ขอความรว่มมือผูป้กครองไม่เขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน หรอืขึน้บนอาคารเรยีน 

หากทา่นตอ้งเขา้มาติดตอ่ที่หอ้งธุรการ ขอความรว่มมือใหท้า่นปฏิบตัิดงันี ้
1) เขา้-ออก จดุคดักรองท่ี 1 เทา่นัน้
2) ็วมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมื่ออยูภ่ายในบรเิวณโรงเรยีน

ตอ้งการรบันกัเรยีนก่อนเวลาเลิกเรยีน ติดตอ่หอ้งธุรการโดยแ็ดงบตัร
ประชาชนทกุครัง้

หากพบนักเรียนมีอาการไอ จาม และมีไข้ โปรดใหนั้กเรียนพกัอยู่ที่
บ้านจนกว่านักเรียนจะไม่มีอาการไข้



กำรรับ-สง่นักเรียน (กรณีผูป้กครองรับ-สง่)
• เชา้ – ็ง่นกัเรียนท่ีจดุคดักรอง 

- จดุคดักรองท่ี 1 (ใกลป้อ้มยาม) เปิดตัง้แตเ่วลา 06.30 น.
- จดุคดักรองท่ี 2 (หนา้อาคาร 25 ปี) เปิดเวลา 06.30 – 08.20 น. ใหข้ึน้อาคารเรยีนเวลา 7.00 น.

• เยน็ – (เขียนช่ือนกัเรียนและชัน้ ใ็ก่ระดาษ) ครูเวรประกาศไมคห์นา้โรงเรยีนประกาศช่ือเดก็ 
แลว้วนรถไปรบันกัเรียน
- อนบุาล มารบัเดก็เวลา 14.30 น. (รบันกัเรียนท่ีจดุคดักรองท่ี 2)
- ประถม มารบัเดก็เวลา 15.00 น. (รบันกัเรียนบรเิวณลานอเนกประ็งค)์



• เปิดเรียนภาคปลาย วันจันทรท์ี ่31 ตุลาคม 2565
• เวลาเลิกเรียน

- อนบุาล เลิกเรยีนเวลา 14.30 น. 
- ประถม เลิกเรยีนเวลา 15.00 น.

• ดแูลการบ้านหลังเลิกเรียน เร่ิม 1 พ.ย. 65 (เวลา 15.20 – 16.50 น.)

• 16-18 พ.ย. 65 มีเรยีนตามปกติ (ไมห่ยดุพิเศษการประชมุ APEC)
• 12 ธ.ค. 65 มีเรยีนตามปกติ (ไมห่ยดุชดเชยวนัรฐัธรรมนญู)

แจง้เพือ่ทราบ



• ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
ภายในวันที ่30 พฤศจิกายน 65 
ผูป้กครองท่ีช าระคา่ธรรมเนียมแลว้ ติดตอ่ขอรบัใบเ็รจ็ 
และใบเบกิ(ราชการ) ท่ีหอ้งธุรการ

แจง้เพือ่ทราบ



• ช ำระผำ่น mobile application 

ไดทุ้กธนาคาร: ไม่มีค่ำธรรมเนียม

• ช ำระผำ่นตู ้ATM ไดทุ้กธนำคำร: 
ค่ำธรรมเนียม 5 บำท

• ช ำระผำ่นเคำเตอร์ธนำคำรกรุงเทพ: 
ค่ำธรรมเนียม 10 บำท

ใบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียน



• ฐานการเรยีนรูว้นัลอยกระทง 8 พ.ย. 65
• กิจกรรมครอบครวั็มัพนัธ์ 2 ธ.ค. 65
• กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 26 - 27 ธ.ค. 65 (อ.1-3 แ็ดงวนัท่ี 26)
• กีฬา็ีอนบุาล 13 ม.ค. 66
• กิจกรรมจากการเรยีนรู ้็ ูก่ารกศุล 6 - 7 ก.พ. 66
• ทศันศกึษานอก็ถานท่ี ประมาณ เดือน ม.ค. หรอื ก.พ. 66
• ประเมินพฒันาการภาคปลาย ็ปัดาหท่ี์ 1-2 ของเดือน มี.ค. 66

หมายเหตุ
➢ 16-18 พ.ย. 65 มีเรยีนตามปกต ิ (ไม่หยดุพิเศษการประชมุ APEC)
➢ 12 ธ.ค. 65 มีเรยีนตามปกต ิ (ไม่หยดุชดเชยวนัรฐัธรรมนญู)
➢ 28 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 หยุดช่วงวันปีใหม่ 

กจิกรรมภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 นักเรียนชัน้อนุบาล



www.pongsuwan.org

• Application: School Bright
การใชแ้อปพลิเคชั่น School Bright

• ช่ือผูใ้ชง้าน: เลขประจ าตวันกัเรยีน
รหั็ ผ่าน: วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.)

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่



05 พบครูประจ าช้ันที่
หอ้งเรียน



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง
ท่ีให้ความไว้วางใจ

ในการดูแลและจัดการเรียน
การสอนให้กับเดก็ๆ

คณะครูโรงเรียน
ผ่องสุวรรณวทิยา


