
การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ระดบัอนุบาล



3.กจิกรรมมอนเทสซอริ

4.กจิกรรมเสริมทกัษะ (การเรียนออนไลน์)

5.เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบและก าหนดการปีการศึกษา 2563

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)

















ท างาน
ไปเอานมใหเ้พื่อน ตดัถุงนมนม 
ด่ืมนมใหห้มดและท้ิงถงัขยะเอง
จดัโตะ๊อาหาร ตกัอาหารเอง และ
รับประทานใหห้มด



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



























กิจกรรมวนัส าคญั
การเรียนรู้นอกสถานท่ี
ทศันศึกษา
การจดัแสดงผลงานของเดก็





• ระดบัชัน้ อนุบาล เรียนผา่น เวปโรงเรียน และ   

Zoom

• สือ่ เอกสาร วดีโีอ ใบงาน
• เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง

• เรยีนกบัครสูด ผา่น
วดีโีอคอล (Zoom)  



 ทดลองใช ้18 – 22 พ.ค. 63
 เร่ิมใช ้25 พ.ค. – 26 มิ.ย. 63
 ใชค้อมพิวเตอร์ / tablet / มือถือ
 เว็บไซตโ์รงเรียน www.pongsuwan.org

 มีปัญหาเร่ืองการใชง้านออนไลน์ 
โทร.090-9724150



เวลา จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์

8.30 – 9.30 กิจกรรมยามเชา้ – โยคะ - สมาธิ

9.30 – 10.00 ด่ืมนม - ฟงันิทาน

10.00-10.30 กิจกรรมกลุม่

10.30-11.00 บทเรียนประจ าวนั

11.00-11.30 กิจกรรมมอนเทสซอริ

11.30-12.00 องักฤษ ศิลปะ องักฤษ ศิลปะ องักฤษ

12.00-14.00 ทานอาหารกลางวนั - นอนกลางวนั

ชว่งบา่ย กิจกรรมนันทนาการ / แบบฝึก / ช้ินงาน 



 คลิกลิงค ์ตามตารางในแต่ละวนั
 พบครูออนไลน ์ผา่นโปรแกรม Zoom
 งานเดก็ ส่งคลิป / ภาพถ่าย ผา่นอีเมลล์



วนั กิจกรรม เร่ือง การทกัทายและแนะน าตวั

จนัทร์ 1 ครูสาธิตการไหว ้
2 เดก็ฝึกพดู “ธรรมะสวสัดี ครับ/ค่ะ”

องัคาร 1 ครูสาธิตการไหว ้
2 เดก็ฝึกพดู “ธรรมะสวสัดี ครับ/ค่ะ” “หนูช่ือเดก็ชาย
/ เดก็หญิง …. ”

พุธ 1 ครูสาธิตการไหว ้
2 เดก็ฝึกพดู “ธรรมะสวสัดี ครับ/ค่ะ” “หนูช่ือเดก็ชาย
/ เดก็หญิง ….” “ช่ือเล่น นอ้ง......”



วนั กิจกรรม เร่ือง การทกัทายและแนะน าตวั

พฤหสับดี 1 ครูสาธิตการไหว ้
2 เดก็ฝึกพดู “ธรรมะสวสัดี ครับ/ค่ะ” “หนูช่ือเดก็ชาย / 
เดก็หญิง ….” “ช่ือเล่น นอ้ง......” “อาย ุ….. ปี ครับ/
ค่ะ”

ศุกร์ ผูป้กครองอดัคลิปส่งคร ู(สง่อีเมลล)์ บทพูด ดงัน้ี

1 ธรรมะสวสัดี ครับ/ค่ะ
2 หนูช่ือเดก็ชาย / เดก็หญิง …....(ช่ือจริง นามสกลุ)…...
3 ช่ือเล่น นอ้ง....... ครับ/ค่ะ
4 อาย ุ......ปี ครับ/ค่ะ





โรงเรยีนไม่สามารถเปิดเขา้กลุม่นกัเรียนใหม่

ได ้เน่ืองจากตอ้งปฏบิตัติามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ

1 ก.ค. 63 เปิดเรยีนภาคตน้ (เม่ือเปิดเรยีน 

นกัเรยีนอาจจะตอ้งสลบัวนักนัมาเรยีน ข้ึนอยู่

กบัประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ)



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 เม่ือรัฐโอนมาท่ีโรงเรียนแลว้ จะด าเนินการแจง้
ผูป้กครองใหม้ารับเงินอุดหนุน ขอใหเ้กบ็ใบเสร็จค่าเส้ือผา้
นกัเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 



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



เงนิค่าอาหาร-เขา้กลุม่นกัเรยีนใหม่ 400 บาท

เงนิค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 300 บาท

เงนิค่าอปุกรณ์การเรยีน 100 บาท

นมกลอ่ง UHT ใหเ้ด็กด่ืม ช่วงเลื่อนเปิดเรยีน



ติดต่อสอบถาม เรื่องเสน้ทางของรถรบั-สง่

นกัเรยีน ที่บรเิวณลานเอนกประสงค์

จ าหน่ายเสื้อผา้นกัเรยีน ถงึ 31 พ.ค. 63

ช่วงเวลาช าระค่าธรรมเนียมการเรยีน      

1 – 31 พ.ค. 63





 ช ำระผำ่น mobile application 
ไดทุ้กธนำคำร: ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
 ช ำระผำ่นตู ้ATM ไดทุ้กธนำคำร: 
ค่ำธรรมเนียม 5 บำท
 ช ำระผำ่นเคำเตอร์ธนำคำรกรุงเทพ: 
ค่ำธรรมเนียม 10 บำท



ชุดนกัเรียน
ชุดพละ
ชุดขาว (ใส่วนัพระ – วนัพธุ)
ชุดไทย (ใส่ ตามความสมคัรใจ - วนัพฤหสับดี)
ชุดไปรเวทแบบสุภาพ (ใส่วนัศุกร์)







หากตอ้งการรบัเด็กกลบับา้นก่อน

เวลา ติดต่อหอ้งธุรการพรอ้มแสดง

บตัรประชาชนเพ่ือขอรบัเด็ก

รบัเด็กช่วงเย็นใหร้อรบัท่ีจุดนดัพบ 

ไม่ข้ึนบนอาคารหรือยืนรอหนา้หอ้ง



สง่นกัเรยีนใหท้นักจิกรรมยามเชา้ (7.40 น.)

ฝึกระเบยีบวินยัต่อจากโรงเรยีน

ไม่สง่เสรมิใหท้านขนมกรุบกรอบและน ้าอดัลม  

(หากน าขนมกรุบกรอบมา ขออนุญาตน าไปทิ้ง)



ใหเ้ด็กมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบท่ีบา้น

ฝึกใหเ้ด็กถือของของตนเอง

ทรงผมของนกัเรียน 

เปิดโอกาสใหเ้ด็กท างานดว้ยตนเอง



การตกัและรบัประทานอาหาร

การใหเ้ด็กท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ย

ตนเอง เช่น การแต่งตวั การตกั

อาหาร การแปรงฟันแหง้  หนา้ท่ี

ภายในบา้น



การใชว้าจา

การแต่งกาย

การยืนตรงเม่ือไดยิ้นเพลงชาติ

การถอดรองเทา้ข้ึนอาคาร

การท้ิงขยะใหเ้ป็นท่ี



รถยนต์

เอ็ม ที อารีน่า

วดัสายไหม

รถจกัรยานยนต์

บริเวณลานเอนกประสงคแ์รก (ติดรัว้)



เวลาสง่นักเรยีน 

ใหเ้ดนิในทางเดนิ

อย่าเดนิลดัสนาม

หรอืเดนิออ้มหลงั

รถยนต ์



ติดตามข่าวสารของ
โรงเรียนได้ท่ี
www.pongsuwan.org



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง
ท่ีให้ความไว้วางใจ

ในการจัดการเรียนรู้และ
อบรมลกูๆของท่าน


