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สารจากผู้รับใบอนุญาต 
 

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์รวมท้ังคณะผู้บริหาร และคณะครู 

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะขอต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วโรงเรียน  

ประจ าปีการศึกษา 2561  ในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้เตรียมความพร้อม

ด้านหลักสูตรเนื้อหาการเรยีนการสอน บุคลากรรวมท้ังอาคาร สถานท่ี และความปลอดภัย 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการให้การศึกษาแก่นักเรียน ให้สมกับท่ี

โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน 

บ้านหลังท่ีสองหลังนี้พร้อมท่ีจะดูแลนักเรียนทุกคน ให้ได้เติบโตอย่างกล้าแกร่ง    

บนรากฐานของปัญญาความรู้  การบ่มเพาะขัดเกลาทางด้านจิตใจ การเรียนรู้              

อย่างหลากหลายและมีความสุขตลอดปีการศึกษานี้ 

คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครองเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติตนเม่ืออยู่     

ในโรงเรียนและมุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึง     

การให้ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนท่ีนักเรียนและผู้ปกครอง  

ควรท าความเข้าใจ อีกท้ังในเล่มยังบรรจุปฏิทินการด าเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน และผู้ปกครองทุกท่าน 

 

 

นางพรพิมล  แซ่ซ่ี 

ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มโรงเรียนโชคชัย 
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ประวัติโรงเรียน (School Background) 
 

ประวัติโรงเรียน (School Background) 
 

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์  เริ่มจัดต้ังในปีการศึกษา 2561 ต้ังอยู่เลขท่ี 268 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จากความส าเร็จท่ีส่ังสมมาเป็นเวลานานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ    
ให้มีความพร้อมท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ผู้รับใบอนุญาตจึงได้ด าเนินการจัดต้ั งโรงเรียนโชคชัย     
หทัยราษฎร์ขึ้นเป็นสาขาท่ี 8 เปิดสอนในระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษาถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 6)  

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรู้สึกภูมิใจท่ีโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครอง ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้และทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด พร้อมก้าวสู่โลกสากล 

พ.ศ.2531 ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยห้วยขวาง สาขาที่ 1  ต้ังอยู่เลขท่ี 535/53  
ซอยประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 15 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10230 โดยเปิดสอนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล -
อนุบาล 3  

พ.ศ.2539  ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว สาขาที่ 2  ต้ังอยู่เลขท่ี 532   
ถนนสุคนธสวัสด์ิ  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230   

พ.ศ.2542  ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง สาขาที่ 3  ต้ังอยู่เลขท่ี 82/1 ถนนเหนือ
คลองเขาพนม  ต าบลเหนือคลอง   อ าเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 81130 (พ.ศ.2551  ผู้รับใบอนุญาต เปล่ียนช่ือ
สถานศึกษาเป็น    โรงเรียนโชคชัยกระบี่ และขยายการศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6) 

พ.ศ.2544  ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนโชคชัย  ระดับประถมศึกษา สาขาที่  4  ต้ังอยู่เลขท่ี 524  
ถนนสุคนธสวัสด์ิ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.2548  ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนโชคชัยรังสิต สาขาที่ 5 ต้ังอยู่เลขท่ี 9/9 หมู่ 1 คลอง 3  
ถนนรังสิต - นครนายก  ต าบลบึงยี่โถ   อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับขั้นพื้นฐาน (เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6)    

พ.ศ.2553   ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์  สาขาที่ 6 ต้ังอยู่ท่ี 5/293  ซอย 36  
หมู่บ้านชัยพฤกษ์  รามอินทรา 55  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2559  ผู้รับใบอนุญาต เปิดโรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยคลองหลวง สาขาที่ 7 ต้ังอยู่ท่ี 46/84  หมู่ 7  
ต าบลคลองสอง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.2561  ผู้รับใบอนุญาต  เปิดโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์  สาขาที่ 8 ต้ังอยู่ท่ี 268 ถนนหทัยราษฎร์  
แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  เปิดสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับขั้นพื้นฐาน     
(เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6)    

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา  
และระดับประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ      
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme)     
เพื่อรองรับนักเรียนจากระดับอนุบาลในเครือโรงเรียนเดียวกัน รวมท้ังในเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตสายไหม   
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

http://www.chokchai.ac.th/ab_branch_03.aspx
http://www.chokchai.ac.th/ab_branch_04.aspx
http://www.chokchai.ac.th/ab_branch_05.aspx
http://www.chokchai.ac.th/ab_branch_01.aspx
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สัญลักษณ์โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
ประกอบด้วย 

1. ดาว 5 ดวง ดาวดวงใหญ่ 1 ดวง  หมายถึง  ความเป็นปราชญ์จากการใฝ่เรียนใฝ่รู้ดาวดวงเล็ก  
4  ดวง หมายถึง คุณลักษณะของปราชญ์อันประกอบด้วย  สุ  จิ  ปุ  ลิ 

2. สัญลักษณ์ช่อมะกอก หมายถึง ความส าเร็จและพลังสามัคคี 
3. สัญลักษณ์ช้างสวมมงกุฎ  บนมงกุฎมีเปลวเทียนให้แสงสว่าง หมายถึง พลังอันมั่งคงของ

การศึกษาอันน ามาซึ่ง แสงสว่าง ความดีงาม และความส าเร็จ (ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน) 
4. อักษรย่อ  CCS หมายถึง  CHOKCHAI  SCHOOL 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

เขียว 
เหลือง 

 

ปรัชญาโรงเรียน 
ความรู้น าทาง   จริยธรรมน าใจ 

    เทคโนโลยีก้าวไกล     พลานามัยสมบูรณ์ 
 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน 
นตฺถิปญฺญาสมาอาภา 

แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ความรู้  คู่ความดี 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 

1 

2 

3 
4 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 

 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด ารงความเป็นไทย      
มีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย  (Goals) 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ครู บุคลากรทุกคน มีความรู้ความสามารถ ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างครูมืออาชีพ 

3. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งาน 

4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านภาษาและการส่ือสาร สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สวนเศรษฐกิจที่หลากหลาย เอื้อกับการพัฒนาผู้เรียน 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

7. ผู้เรียนรักและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

8. โรงเรียนมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. พัฒนาศักยภาพครู  และบุคลากร 

3. พัฒนาเทคโนโลยี  และระบบสารสนเทศ 

4. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

5. พัฒนาสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

7. ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

อนุรักษ์ความเป็นไทย รักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8. พัฒนาระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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               คณะผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นางพรพิมล   แซ่ซี ่

ผู้รับใบอนุญาต 
 

นายบุญเสริม   เขม็จินดา        

ผู้จัดการ  
 

นางสาวสุธิสา   ปัญญาเสน

ผู้อ านวยการ 
 

นางชลลดา  ณ บางช้าง  

รองผู้อ านวยการ-ฝ่ายประถมศึกษา 
 

นางสาวศกวรรณ  นามไธสง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ฝ่ายอนุบาล 
 

ดร.เสาวนติย์  ชัยมุสิก 

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และภาษาต่างประเทศ 
 

นางสาวอุ่นเรอืน  วิเชียรสิงห์ 

ที่ปรึกษา /ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 
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บุคลากรโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 

 
ปีการศึกษา  2561  มบีุคลากรประจ ารวมทั้งสิ้น  124 คน 
 

 ผู้บริหาร      5 คน 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน   6 คน 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน-วัดผล   3 คน 

 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน    2 คน 

 ครูผู้สอนระดับอนุบาล    55 คน 

 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา   33 คน 

 ครูชาวต่างชาต ิ     20 คน 
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การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์   ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง  โดยจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นจัดประสบการณ์     
ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ  จึงก าหนดให้ผู้เรียน เรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้ที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์ที่ส าคัญ
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดไว้ให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง     
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีดังต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่วงอายุ 
อายุ  3 -5  ปี 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู ้
สาระการเรียนรู้ 1. ด้านร่างกาย 

2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านสติปัญญา 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมตัวเด็ก 
3. ธรรมชาติรอบตัว 
4. ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน เปิดสอน 3 ปีการศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์  พุทธศักราช 2561           
ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว ้ดงัน้ี 

 

กลุ่มกิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
กิจกรรมการเรยีนรู้ / การจัดประสบการณ์ อ.1 อ.2 อ.3 

การพัฒนาพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน (TH/EN) 
(Basic Living incl. Lunch, snack, dress-up ) 

300 200 200 

กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ( TH/EN) 
(Art & Craft activity) 

100 100 100 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์แยกตามฐานการเรียนรู้ (EN) 
(Drama, Shop, Kitchen, Bank, English) 

300 300 300 

กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ (EN) 
(Physical Education) 

100 100 100 

กิจกรรมเสรี (TH/EN) 
(Free Play activity) 

100 100 100 

กิจกรรมว่ายน้ าและเล่นกลางแจ้ง (TH/EN) 
(Swimming / Outdoor activity) 

100 100 100 

กิจกรรมเกมการศึกษา – ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ 
(Education Activity) 

100 100 100 

รวมเวลาเรยีน 1,000 1,000 1,000 

รวมเวลาเรยีนท้ังหมด ไม่เกิน 1,000  ชั่วโมง / ปี 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาอนุบาล 
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์  ปีการศึกษา  2561 

 

 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ได้จัดการศึกษาระดับอนุบาล  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 5 ปี  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม             
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 

1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี 

2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  และประสานสัมพันธ์กัน 

3. สุขภาพจิตดี 

4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 

5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักการออกก าลังกาย 

6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

7. รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 

8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

9. ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 

10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

11. มีจินตนาการในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
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แนวทางการจัดประสบการณ์ 

หลักสูตรก่อนประถมศึกษา 
การพัฒนาของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 5 ปี  ได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน      

โดยเน้นกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก  และความพร้อมตามวัยโดยจัดกิจกรรม 6 หลักให้เหมาะสม ดังนี้ 
ช่วงเช้า  คุณครูสร้างปฏิสัมพันธ์โดยการทักทายสวัสดี  เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่เด็กๆ และร่วมกันท า

กิจกรรมหน้าเสาธง  เคารพธงชาติ  สวดมนต์  แผ่เมตตา  สมาธิ  อบรมมารยาทไทย  ระเบียบวินัย  ข่าวสารน่า
รู้  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น  เมื่อเข้าห้องเรียนคุณครูจะจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมสร้างประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น  สนทนา  พูดคุย  

แลกเปล่ียนประสบการณ์  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การอภิปราย  
ศึกษานอกสถานที่  สังเกต  สัมภาษณ์  โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง 

2. กิจกรรมเคล่ือนไหว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เช่น ทักษะทางด้านจังหวะ  ดนตรี  
และการฟัง  เด็กๆ ได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ  เคล่ือนไหวตามจังหวะดนตรีตาม
จินตนาการ  ตามค าสั่งและนาฏศิลป์ส าหรับเด็ก 

3. กิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อใหญ่  และเปิดโอกาส  ให้เด็กได้ตัดสินใจ
โดยอิสระด้วยตนเอง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นสนาม  เล่นน้ า  เล่นทราย  การเล่นเกม  การละเล่น
พื้นบ้าน เป็นต้น4. กิจกรรมสร้างสรรค์  เด็กๆ ได้พัฒนาการคิดและจินตนาการความคิดของตนเอง  
ถ่ายทอดความรู้สึกโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ศิลปะประดิษฐ์  สีน้ า  สีเทียน  การป้ัน  การร้อย  
พิมพ์ภาพ เป็นต้น 

5. กิจกรรมเสรี  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นทั้งตามมุมต่างๆ ตามความสนใจ  การตัดสินใจที่จะเล่นด้วยตนเอง    
เช่น มุมหนังสือ  มุมธรรมชาติ  มุมบล็อก เป็นต้น  ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น 

6.  พักกลางวัน  รับประทานอาหาร  ดื่มน้ า  เข้าห้องน้ า  นอนหลับพักผ่อนช่วงบ่าย  ตื่นนอน  ท าความสะอาด
ร่างกาย  รับประทานอาหารว่างบ่าย 

7.  กิจกรรมเกมการศึกษา  จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในและนอกห้องเรียน  ในบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลาย  
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์  ภาษา  การคิด  การสังเกต  เปรียบเทียบ  จับคู่  จ าแนก
แยกแยะ  จัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับหาความสัมพันธ์  และการแก้ปัญหา 

8. กิจกรรมพิเศษ  เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ และ
เพิ่มศักยภาพ  ได้แสดงความสามารถโดยยึดความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล  โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 -  กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
 -  กิจกรรมดนตรีสากล (เปียโน) 
 -  กิจกรรมนาฏศิลป์ 
 -  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 -  กิจกรรมว่ายน้ า 
 -  กิจกรรมเทควันโด 
 -  กิจกรรมแอโรบิค (นักเรียนหญิง อนุบาล 1-3 ) 
 -  กิจกรรมฟุตบอล (นักเรียนชายอนุบาล 1-3) 
 -  กิจกรรมพลศึกษา 



 

 
11 

 
การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

ระดับอนุบาล 
 

7.00 -  8.00 น.  รับเด็ก / กิจกรรมยามเช้า 

8.15 -  8.45 น.  เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

8.45 -  9.00 น.    ส ารวจการมาโรงเรียน  สนทนา / ตรวจสุขภาพ 

9.10 -  9.15 น.  พักดื่มนม / กิจกรรมคุณธรรมเด็กดี    

9.15 -  10.00 น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมวงกลม) 

10.15 - 11.15 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

11.15 - 12.00 น.  กิจกรรมทักษะการเรียนรู ้

12.00 - 12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 - 13.30 น.  แปรงฟัน-พักผ่อนนอนหลับ/เก็บที่นอนล้างหน้า 

13.30 - 14.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง / กิจกรรมเสรี 

14.00 - 14.30 น.  กิจกรรมเกมการศึกษา / บูรณาการงานวิชาการ 

14.30 - 15.30 น.  ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน / Home  Room 

15.30 - 16.30 น.  กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน/ทบทวนบทเรียน 
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เดือนพฤษภาคม 2561 (May 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ศุกร ์

(Friday) 

11 พ.ค. 61 

(11 May 18) 

- วันสุดท้ายของการเรียน Summer Course 2  

(Last summer Course 2) 

กิจการนักเรียน  

(Students  Affair) 

จันทร ์

(Monday) 

14 พ.ค. 61 

(14 May 18) 
- หยุด วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) Holiday 

พฤหัสบด ี

(Thursday) 

17 พ.ค. 61 

(17 May 18) 

- เปดิเรยีนภาคเรยีนที่ 1/2561 ระดบัอนบุาล  
   (First day of semester 1/2018 for Kindergarten) 
- แจกตารางสอน  (Students get timetable)  

วิชาการ 

(Academic Affair) 

ศุกร ์

(Friday) 

18 พ.ค. 61 

(18 May 18) 

- ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมเสริมความรู้ / กิจกรรมเสริมทักษะ /
กิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์  
(Saturday Extra class registration) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

จันทร์ – อังคาร  

(Mon – Tues) 

21-22 พ.ค. 61 

(21-22 May 18) 

- รับสมัครคณะกรรมการนักเรียน  

(Students Council registration) 

กิจการนักเรียน  

(Students  Affair) 

พุธ-ศกุร ์

(Wed - Fri) 

23-25 พ.ค. 61 

(23-25 May 18) 

- หาเสียงเลือกประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน 

(Student Council Election campaign) 

กิจการนักเรียน  

(Students  Affair) 

อังคาร 

(Tuesday) 

29 พ.ค. 61 

(29 May 18) 
- หยุด วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) Holiday 

พฤหัสบด ี

(Thursday) 

31 พ.ค. 61 

(31 May 18) 

- กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก  

(World No Smoking Day) 

- เลือกต้ังประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน 

(Student Council Election) 

กิจการนักเรียน  

(Students  Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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เดือนมิถุนายน 2561 (June 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ศุกร ์
(Friday) 

1 มิ.ย. 61 
(1 June 18) 

- วันด่ืมนมโลก (World Milk Day) 
- ประผลการเลือกประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน 
- วันเปิดโครงการรักการอ่าน (Reading Project) 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

2 มิ.ย. 61 
(2 June 18) 

- เร่ิมเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (1)  
(Saturday Extra class start week 1) 

วิชาการ 
(Academic 

Affair) 
อังคาร 

(Tuesday) 
5 มิ.ย. 61 

(5 June 18) 
- วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

9 มิ.ย. 61 
(9 June 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (2)  
(Saturday Extra class week 2) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

16 มิ.ย. 61 
(16 June 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (3)  
(Saturday Extra class week 3) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

พุธ 
(Wednesday) 

20 มิ.ย. 61 
(20 June 18) 

- ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู (Practice Wai kru Day) 
กิจการนักเรียน 

(Students Affair) 
พฤหัสบดี 

(Thursday) 
21 มิ.ย. 61 

(21 June 18) 
- พิธีไหว้ครู (Wai kru Ceremony) 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

23 มิ.ย. 61 
(23 June 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (4)  
(Saturday Extra class week 4) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

อังคาร 
(Tuesday) 

26 มิ.ย. 61 
(26 June 18) 

- วันสุนทรภู่ (Soontorn Pu Day) 
- วันต่อต้านยาเสพติดโลก (Anti-drugs Day) 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

28 มิ.ย. 61 
(28 June 18) 

- ซ้อมใหญ่พิธีสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
(Practice for scout Day) 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

ศุกร์ 
(Friday) 

29 มิ.ย. 61 
(29 June 18) 

- วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ  
(Scout Anniversary Day) 

กิจการนักเรียน  
(Students Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

30 มิ.ย. 61 
(30 June 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (5)  
(Saturday Extra class week 5) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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เดือนกรกฎาคม 2561  (July 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสาร ์

(Saturday) 

7 ก.ค. 61 

(7 July 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (6)  

(Saturday Extra class week 6) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

13 ก.ค. 61 

(13 July 18) 
- กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์  

กิจการนักเรียน 

(Students Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

14 ก.ค. 61 

(14 July 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (7)  

(Saturday Extra class week 7) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

21 ก.ค. 61 

(21 July 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (8)  

(Saturday Extra class week 8) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พุธ 

(Wednesday) 

25 ก.ค. 61 

(25 July 18) 

- หล่อเทียนจ าน าพรรษา  

(Making Candles for Buddhist lent Day) 

กิจการนักเรียน 

(Students Affair) 

พฤหัสบดี 

(Thursday) 

26 ก.ค. 61 

(26 July 18) 

- วันภาษาไทย (Thai Language Day) 

- แห่เทียนจ าน าพรรษา (Take Candles to the temple) 

กิจการนักเรียน 

(Students Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

27 ก.ค. 61 

(27 July 18) 

- หยุด วันอาสาฬหบูชา  

(Substitute for Asanha Bucha Day) 
Holiday 

เสาร ์

(Saturday) 

28 ก.ค. 61 

(28 July 18) 

- งดเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (No Saturday Extra class) 

- หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

- หยุด วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) 

Holiday 

จันทร ์

(Monday) 

30 ก.ค. 61 

(30 July 18) 

- หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

- หยุดชดเชย วันเขา้พรรษา (Substitute for Buddhist Lent Day) 
Holiday 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
 

 
 
 



 

 
15 

 
เดือนสิงหาคม 2561 (August 2018)  

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสาร ์

(Saturday) 

4 ส.ค. 61 

(4 Aug 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพเิศษวันเสาร์ (9)  

(Saturday Extra class week 9) 

วิชาการ  

(Academic Affair) 

พุธ 

(Wednesday) 

8 ส.ค. 61 

(8 Aug 18) 

- ซ้อมใหญ่พิธีเทิดพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่ ระดับอนุบาล 

(Practice Kindergarten Mother’s day) 

กิจการนักเรียน 

(Students  Affair) 

พฤหัสบดี 

(Thursday) 

9 ส.ค. 61 

(9 Aug 18) 

- พิธีเทิดพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่ ระดับอนุบาล  

   (Kindergarten Mother’s Day Ceremony) 

กิจการนักเรียน 

(Students  Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

11 ส.ค.61 

(11 Aug 18) 

- งดเรียน กิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์  

(No Saturday Extra class  ) 
Holiday 

จันทร ์

(Monday) 

13 ส.ค.61 

(13 Aug 18) 

- หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

(Substitution for H.M The Queen’s Birthday) 

Holiday 

อังคาร - ศุกร์ 

 (Tue- Fri) 

14-17 ส.ค. 61 

(14-17 Aug 18) 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week) 

วิชาการ  

(Academic Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

17 ส.ค. 61 

(17 Aug 18) 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science Day)  

วิชาการ  

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

18 ส.ค. 61 

(18 Aug 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (10)  

(Saturday Extra class week 10) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

25 ส.ค. 61 

(25 Aug 18) 

- เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์ (11)  

(Saturday Extra class week 11) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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เดือนกันยายน  2561 (September 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสาร ์

(Saturday) 

1 ก.ย. 61 

(1 Sep 18) 

- วันสุดท้ายของการเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษวันเสาร์  (12)  

   (Saturday Extra class week 12) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

จันทร์ - ศุกร์ 

(Mon - Fri) 

10-14 ก.ย. 61 

(10-14 Sep 18) 

- ประเมินผลพัฒนาการกิจกรรมพิเศษ ระดับอนบุาล 

   (Special Activity Development Assessment) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พุธ 

(Wednesday) 

19 ก.ย. 61 

(19 Sep 18) 

- ประเมินทักษะการอ่าน ไทย / อังกฤษ ระดับอนุบาล 

(Thai reading skills assessment) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พฤหัสบดี 

(Thursday) 

20 ก.ย. 61 

(20 Sep 18)       - ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับอนุบาล 

        (Evaluation of intellectual development) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

21 ก.ย. 61 

(21 Sep 18) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

อังคาร 

(Tuesday) 

25 ก.ย. 61 

(25 Sep 18) 

- ส่งผลการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 

(Submitted the evaluation result) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พุธ 

(Wednesday) 

26 ก.ย. 61 

(25 Sep 18) 

- ส่งงานวิชาการทุกรายวิชา ระดับอนุบาล 

(Submitted all subjects) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

28 ก.ย. 61 

(28 Sep 18) 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านหลังที่ 2 ระดับอนุบาล 

(Open House) 

- ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 

(Kindergarten Report Day) 

- วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561 

(End of Semester 1/2018) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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เดือนตุลาคม 2561 (October 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จันทร์ - ศุกร์ 

(Mon - Fri) 

1 - 5 ต.ค. 61 

(1-5 Oct 18) 

- English  Day  Camp   ระดับอนุบาล  (Kindergarten) 

- ศึกษานอกสถานที่  5 ต.ค. 61 (Outdoor learning 5 Oct, 18) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

จันทร์ - ศุกร์ 

(Mon - Fri) 

1-26 ต.ค. 61 

(1-26 Oct 18) 

- เริ่มเรียนพิเศษระหว่างปดิภาคเรยีนที่ 1/2561  (Summer Extra)    

- ศึกษานอกสถานที่ 25 ต.ค. 61(Outdoor learning 25 Oct, 18) 

วิชาการ  

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

13 ต.ค. 61 

(13 Oct 18) 

- วันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

(King Rama  

Holiday 

จันทร ์

(Monday) 

15 ต.ค. 61 

(15 Oct 18) 

- หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
Holiday 

อังคาร 

(Tuesday) 

23 ต.ค. 61 

(23 Oct 18) 
- หยุดวันปิยมหาราช  (Chulangkron Memorial Day)  Holiday 

จันทร ์– พุธ 

(Mon – Wed) 

29-31 ต.ค. 61 

(29-31 Oct 18) 

- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  

(Preparing for Semester 2/2561)  

- ตรวจห้องเรียน (Classroom Checking)   

- ตรวจป้ายนิเทศ (Board Checking) 

- ประชุมประจ าเดือน (Teacher Meeting) 

วิชาการ  

(Academic Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
18 

 

 
เดือนพฤศจิกายน  2561 (November 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

พฤหัสบดี 

(Thursday) 

1 พ.ย. 61 

(1 Nov 18) 

- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  

  (Beginning of semester 2/2560) 

- ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมความรู้/กิจกรรมเสริมทักษะ/ 

   กิจกรรมวันเสาร์ (Extra class Registration)  

- เร่ิมเรียนพิเศษเยน็ (After School Extra class start) 

บริหาร/วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

3 พ.ย. 61 

(3 Nov 18) 

- เร่ิมเรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (1)  

(Saturday Extra class start 1) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

10 พ.ย. 61 

(10 Nov 18) 

- เร่ิมเรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (2)  

(Saturday Extra class start 2) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

17 พ.ย. 61 

(17 Nov 18) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (3)  

(Saturday Extra class 3) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พฤหัสบดี 

(Thursday) 

22 พ.ย. 61 

(22 Nov 18) 
- กิจกรรมวันลอยกระทง (Loy Krathong Day) 

กิจการนักเรียน 

(Students  Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

23 พ.ย. 61 

(23 Nov 18) 

- พิธีราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า  

( Mahateeraratjao Day / Scout)  

กิจการนักเรียน 

(Students  Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

24 พ.ย. 61 

(24 Nov 18) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (4)  

(Saturday Extra class 4) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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เดือนธันวาคม  2561 (December 2018) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสาร์  
(Saturday) 

1 ธ.ค. 61 
(1 Dec 18) 

- วันสถาปนาโรงเรียนโชคชัย 
บริหาร  

(Academic Affair) 
จันทร ์ 

(Monday) 
3 ธ.ค. 61 

(3 Dec 18) 
- ซ้อมใหญ่ พิธเีทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

อังคาร 
(Tuesday) 

4 ธ.ค. 61 
(4 Dec 18) 

- พิธีเทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ 

- วันสิ่งแวดล้อมไทย (Thai Environment Day) 

กิจการนักเรียน 
(Students Affair) 

พุธ 
(Wednesday) 

5 ธ.ค. 61 
(5 Dec 18) 

- หยุด วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ 

Holiday  

จันทร์  
(Monday) 

10 ธ.ค. 61 
(10 Dec 18) 

- หยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
(Substitution for Constitution Day) 

Holiday 

เสาร์  
(Saturday) 

15 ธ.ค. 61 
(15 Dec 18) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (5)  
(Saturday Extra class 5) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

ศุกร์ 
(Friday) 

21 ธ.ค. 61 
(21 Dec 18) 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส (ครึ่งวันเช้า)  
(Christmas Activity) 

กิจการนักเรียน  
(Students Affair) 

อังคาร 
(Tuesday)  

25 ธ.ค. 61 
(25 Dec 18) 

- กีฬาสีสัมพันธ์อนุบาล (Kindergarten Sport Day)  
- ซ้อมใหญ่กีฬาสีสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา  
   (Practice for Primary Sport Day ) 

กิจการนักเรียน 
(Students  Affair) 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 

(P.E Teacher) 

 พุธ 
(Wednesday)  

26 ธ.ค. 61 
(26 Dec 18) 

- กีฬาสีสัมพันธ์ระดับประถม (Primary Sport Day) 
กิจการนักเรียน 

(Students  Affair)  
ศุกร์  

(Friday) 
28 ธ.ค. 61 

(28 Dec 18) 
- ท าบุญตกับาตรวันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day festival)       

กิจการนักเรียน 
(Students  Affair)  

เสาร ์– จันทร ์
(Sat - Mon) 

29 – 31 ธ.ค. 61 
(29–31 Dec 18) 

- หยุด วันสิ้นปี (New year’s Eve) Holiday 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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เดือนมกราคม  2562 (January 2019) 

วัน วัน/เดอืน/ป ี รายการปฏิบตัิงาน 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

 อังคาร 

(Tuesday) 

1 ม.ค. 62 

(1 Jan 19) 
- หยุด วันขึ้นปีใหม่ (Substitution for New Year) Holiday 

 พุธ 

(Wednesday)  

2 ม.ค. 62 

(2 Jan 19) 
- เปิดเรียนตามปกติ (School  Starts)    

วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

5 ม.ค. 62 

(5 Jan 19) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (6)  

(Saturday Extra class 6) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

ศุกร์ 

(Friday) 

11 ม.ค. 62 

(11 Jan 19) 
- กิจกรรมวันเด็ก (งดเรียนภาคเช้า) (Children’ Day) 

กิจการนักเรียน 

 (Students Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

12 ม.ค. 62 

(12 Jan 19) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (7)  

(Saturday Extra class 7) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พุธ 

(Wednesday)  

16 ม.ค. 62 

(16 Jan 19) 
- หยุด วันครู (Teacher's Day) Holiday 

เสาร ์

(Saturday) 

19 ม.ค. 62 

(19 Jan 19) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (8)  

(Saturday Extra class 8) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

เสาร ์

(Saturday) 

26 ม.ค. 62 

(26 Jan 19) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (9)  

(Saturday Extra class 9) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

พฤหัสบดี 

(Thursday) 

31 ม.ค. 62 

(31 Jan 19) 
- อบรมคุณธรรม – จริยธรรม (นักเรียนใส่ชุดขาว) 

กิจการนักเรียน 

 (Students Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
21 

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (February 2019) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เสาร ์
(Saturday) 

2 ก.พ. 62 
(2 Feb 19) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (10)  
(Saturday Extra class 10) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

9 ก.พ. 62 
(9 Feb 19) 

- เรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (11)  
(Saturday Extra class 11) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

พุธ 
(Wednesday) 

13 ก.พ. 62 
(13 Feb 19) 

- ประเมินทักษะการอ่าน ไทย / อังกฤษ ระดับอนุบาล 
วิชาการ 

(Academic Affair) 
พฤหัสบดี 

(Thursday) 
14 ก.พ. 62 
(14 Feb 19) 

      
       - ประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับอนุบาล 
        (Kindergarten Assessment) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

ศุกร์ 
(Friday) 

15 ก.พ. 62 
(15 Feb 19) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

เสาร ์
(Saturday) 

16 ก.พ. 62 
(16 Feb 19) 

- วันสุดท้ายของการเรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ (12)  
(Last day for Saturday Extra class 12) 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

อังคาร 
(Tuesday) 

19 ก.พ. 62 
(19 Feb 19) 

- ส่งผลการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 
วิชาการ 

(Academic Affair) 
พฤหัสบดี 

(Thursday) 
21 ก.พ. 62 
(21 Feb 19) 

- หยุด วันมาฆบูชา Holiday 

ศุกร์ 
(Friday) 

22 ก.พ. 62 
(22 Feb 19) 

- ส่งงานวิชาการทุกรายวิชา ระดับอนุบาล 
วิชาการ 

(Academic Affair) 

พุธ 
(Wednesday) 

27 ก.พ. 62 
(27 Feb 19) 

- กิจกรรมปิดบ้าน ระดับเตรียมอนุบาล 
- วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคเรียที่ 2/2561 
- คืนผลการประเมินพัฒนาการให้กับผู้ปกครอง 
- คืนงานวิชาการทุกรายวิชาให้กับผู้ปกครอง 
- คืนสมุดประจ าตัวนักเรียนให้กับผู้ปกครอง 

วิชาการ 
(Academic Affair) 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

28 ก.พ. 62 
(28 Feb 19) 

- กิจกรรมอ าลา – อาลัย ระดับอนุบาล 3 
กิจการนักเรียน 

 (Students Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม               วิชาการอนุบาล 
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เดือนมีนาคม  2562 (March 2019) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จันทร์ - ศุกร์ 

(Mon - Fri) 

4 - 8 มี.ค. 62 

(4-8 Mar 19) 

- English  Day  Camp   ระดับอนุบาล  (Kindergarten) 

- ศึกษานอกสถานที่  8 มี.ค. 62 (Outdoor education 8 Mar 19) 

วิชาการ 

(Academic Affair) 

จันทร์ - ศุกร์ 

(Mon - Fri) 

4-29 มี.ค. 62 

(4-29 Mar 19) 

- เริ่มเรียนเสริมภาคฤดรู้อน ช่วงที่ 1 (Summer Course 1)    

- ศึกษานอกสถานที่  29 มี.ค. 62 

(Outdoor education 29 Mar 19) 

วิชาการ  

(Academic Affair) 

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 

 
 
 

เดือนเมษายน 2562 (April 2019) 

วัน วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จันทร ์– พุธ 
 (Mon – Wed) 

1 - 17 เม.ย. 62  
(1 - 17 Apr 19) 

- ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 1-17 เม.ย. 62  
   (School Closed 1-17 April 2019) 

Holiday  

พฤหัสบดี – ศุกร์ 

(Thur - Fri) 

18 เม.ย.- 10 พ.ค. 62 

(18 Apr- 10 May 19) 

- เปดิเรยีนเสริมภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2 (Summer Course 2)    

- ศึกษานอกสถานที่  10 พ.ค. 62 

(Outdoor education 10 May 19) 

วิชาการ 

(Academic 

Affair) 

อาทิตย์  

(Sunday) 

28 เม.ย. 62 

(28 Apr 19) 

- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

(Orientation New students for academic year 

2562)  

วิชาการ-วัดผล

(Academic 

Affair) 

จันทร ์

(Monday) 

29 เม.ย. 62 

(29 Apr 19) 
- ประชุมครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 (Teacher Meeting)  

บริหาร 

(Academic 

Affair)  

หมายเหตุ   ปฏิทินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม             วิชาการอนุบาล 
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ระเบียบปฎิบัติของผู้ปกครองระดับอนุบาลโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 

 
ก าหนดเวลาเรียน     วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 14.30 น. 

หยุดเรียน  ตามวันหยุดราชการและปิดเทอม 

การแต่งกาย  ชุดนักเรียน   (สีขาว – แดง)   รองเท้าหุ้มส้นสีด า  ถุงเท้าสีขาว 

  ชุดพละ  (สีเขียว–เหลือง)    รองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าสีขาว 

  ชุดเทควันโด       (สีขาว)    รองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าสีขาว 

การส่งนักเรียน  ส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.00 น.  เพ่ือปฏิบัตกิิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า 

การรับนักเรียน -  ผู้ปกครองกรุณาน าบัตรประจ าตัวนักเรียนมารับด้วยทุกครั้ง   และเริ่มรับ

นักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 

 -  หากต้องการรับนักเรียนก่อนเวลา  กรุณาโทรศัพท์แจ้งฝ่ายธุรการให้ทราบ 

ล่วงหน้าและไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดา – มารดา  หรือผู้ปกครองถือบัตร

ประจ าตัวนักเรียนมารับ  โดยมิแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 

 -  เข้าเรียนพิเศษ  Home  Room  รับเวลา  16.00 น. 

การสอนเสริม  ทุกวันเสาร์  เวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มต้ังแต่  พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี 

ติดต่อห้องธุรการ วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.00 – 17.00 น. 

 วันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  เปิดท าการเฉพาะวันเสาร์ 

โทรศัพท์ 0-2117-2447-8 , 0-2117-0421-2 

โทรสาร 0-2117-2447 

E-mail  cct.hathairat@gmail.com 

ข้อห้าม  มิให้นักเรียนน าของมีค่าติดตัวมาที่โรงเรียน หากเกิดความเสียหายหรือสูญเสียทางโรงเรียน    

จะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินใดๆ ทั้งส้ิน  

mailto:cct.hathairat@gmail.com
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ระเบียบปฏิบัติของผู้ปกครองในการติดต่อกับทางโรงเรียน 

 

1.  เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนโปรดน ารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเฉพาะเมื่อรับ – ส่งนักเรียน  

และโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโดยใช้ความเร็วต่ า 

2. โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้  โปรดแต่งกายสุภาพเพื่อแสดงความเคารพสถานที่ 

3. ผู้ปกครองโปรดรับ – ส่งนักเรียนที่จุดรับ – ส่งเท่านั้น  เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนไม่อนุญาต

ให้ผู้ปกครองเข้าเขตอาคารเรียน 

4. ผู้ปกครองที่มีความจ าเป็นต้องการพบนักเรียนระหว่างมีการเรียนการสอน  กรุณาติดต่อฝ่าย

ธุรการ/วิชาการ 

5. ผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าในการเรียนการสอนจากครูประจ าชั้นผ่านสมุดส่ือสาร

ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  โปรดอ่านสมุดส่ือสารและเซ็นรับทราบทุกครั้ง 

6. กรณีที่ต้องการซักถาม  แสดงความเห็น ฯลฯ กับครูประจ าชั้น  ผู้ปกครองสามารถเขียนลงสมุด

ส่ือสารถึงครูประจ าชั้นได้ 

7. เนื่องจากครูทุกท่านมีภารกิจในการสอน  และการดูแลนักเรียนตลอดเวลา  หากท่านผู้ปกครองมี

ความประสงค์จะส่ือสารกับครูประจ าชั้นหรือครูท่านอื่น  กรุณาติดต่อที่ฝ่ายวิชาการเพื่อฝากเรื่อง

ไว้หรือท าการนัดหมายล่วงหน้า 

8. กรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างนักเรียนให้ครูของโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกล่ียและตัดสิน  ห้ามมิ

ให้ผู้ปกครองเข้ามาด าเนินการแทน  ยกเว้นได้รับการขอร้องจากครูผู้สอน 

9. โรงเรียนยินดีต้อนรับผู้ปกครองในการใช้บริการห้องสมุด  และโรงอาหารของโรงเรียน  ทั้งนี้โปรด

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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การรับ -ส่งนักเรียน 

 
1. ผู้ปกครองกรุณารับนักเรียนที่จุดรับ – ส่งนักเรียนเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้เข้าเขตอาคารเรียน  

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  กรณีมีความประสงค์จะเข้าเขตอาคารเรียนโปรดติดต่อ     

ฝ่ายธุรการ 

2. ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนกลับ ต้องแสดงบัตร รับ – ส่ง นักเรียน            

ที่ จุดประชาสัมพันธ์ทุกครั้ งที่มารับนักเรียน กรณีไม่มีบัตรหรือลืมบัตรต้องติดต่อ                 

ฝ่ายธุรการ / วิชาการ 

3. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช้ผู้ปกครอง  หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตรับนักเรียนกลับ  หากผู้ปกครอง

ส่งบุคคลอื่นมารับแทนจะต้องโทรแจ้งธุรการก่อนทุกครั้ง  และผู้ที่มารับแทนต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวประชาชนก่อนทุกครั้ง 

4. ทุกครั้งที่มีผู้มารับแทนทางโรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองทางโทรศัพท์  เพื่อขอรับการยืนยัน

หากทางโรงเรียนติดต่อผู้ปกครองไม่ได้จะไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปกลับผู้ที่มารับแทน 

5. ห้ามผู้ปกครองรับลูกเพื่อนกลับโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง          

และการยินยอมนั้นต้องได้รับการยืนยันผ่านทางฝ่ายธุรการ  โดยผู้ปกครองของนักเรียน     

อีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 

6. ผู้ปกครองควรมารับนักเรียนกลับก่อนเวลา 18.00 น. 

7. ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านเอง  ผู้ปกครองต้องแจ้ง      

ครูประจ าชั้น และครูประจ ารถโรงเรียนรับทราบด้วย ก่อนเวลา 14.30น. 

8. หลังเวลา 18.00 น. ไม่อนุญาติให้ผู้ปกครองและนักเรียนอยู่บริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน 

หรือบริเวณโรงเรียน (นอกจากนักเรียนมีการเรียนกวดวิชา หรือเรียนกิจกรรมพิเศษ ต้อ งมี   

ครูผู้ดูแลเท่านั้น) 
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ระเบียบปฏิบัติฝ่ายธุรการ 
 

ฝ่ายธุรการ  เป็นฝ่ายที่ให้บริการและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนในด้านต่างๆ  ในส่วนที่ให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง มีดังนี้ 

➢ บริการรับสมัครนักเรียน 
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์  เปิดรับสมัครนักเรียนชาย – หญิง ประเภท ไป – กลับ                

ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล3  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
▪ หลักสูตร Intensive English Programme  ตั้งแตร่ะดับเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 4 
▪ หลักสูตร English Programme   ตั้งแตร่ะดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 2 

➢ บริการรับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 
 โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ระเบียบการช าระเงิน 
การช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แบ่งช าระ      

ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยโรงเรียนได้ก าหนดการระยะเวลาในการช าระ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ช าระวันที่ 1 – 15 มีนาคม  
ครั้งที่ 2 ช าระวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 
ครั้งที่ 3 ช าระวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 
-     นักเรียนที่ค้างช าระค่าเล่าเรียน  ทางโรงเรียนจะส่งใบแจ้งภายในเดือนกรกฎาคมของ      

ภาคเรียนที่ 1  และภายในเดือนธันวาคมของภาคเรียนที่ 2  นักเรียนที่ค้างค่าเล่าเรียนจะไม่ได้รับ       
การประเมินพัฒนาการทุกรายวิชา  ไม่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  และอาจถูกพิจารณา
จ าหน่ายออก 

-     การรับรองหลักฐานยืนยันการจ่ายเงินในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินสูญหายนักเรียนที่ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว  
ภายหลังใบเสร็จสูญหายแต่ต้องการหลักฐานการจ่ายเงิน  เพื่อผู้ปกครองน าไปเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียน
การศึกษาบุตร  ให้ผู้ปกครองด าเนินการ ดังนี้ 

1. แจ้งความเอกสารสูญหายกับสถานีต ารวจพ้ืนที ่
2. น าใบแจ้งมาติดต่อฝ่ายการเงินที่ฝ่ายธุรการ  เพ่ือขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
3. การประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
4. การช าระค่าเทอม 
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➢ บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารและหลักฐาน 
 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง  ควรแจ้งขอเปล่ียน
ข้อมูลทันที  เพ่ือให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง 

1. การขอเปล่ียนชื่อ  หรือชื่อสกุลของนักเรียนและผู้ปกครอง  
▪ เขียนใบค าร้องของโรงเรียน 
▪ ส่งส าเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล 2 ชุด 

2. การขอเปล่ียนที่อยู่ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
▪ เขียนใบค าร้องของโรงเรียน 
▪ ส่งส าเนาทะเบียนบ้านที่ได้ท าการย้ายแล้ว 2 ชุด 

3. การขอเปล่ียนข้อมูลอื่นๆ 
▪ เขียนใบค าร้องของโรงเรียน 
▪ ส่งส าเนาหลักฐานในการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 2 ชุด 

➢ บริการรับสมัครนักเรียนขึ้นรถโรงเรียน 
 โรงเรียนมีรถปรับอากาศมาตรฐานไว้คอยบริการรับ – ส่งนักเรียน  ผู้ปกครองที่มีความประสงค์
จะให้นักเรียนขึ้นรถโรงเรียน  สามารถติดต่อที่ฝ่ายธุรการ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. สอบถามเส้นทางรถบริการว่ามีบริการผ่านบ้านของนักเรียนหรือไม่ 
2. สอบถามราคาที่ให้บริการ  ช าระค่าบริการ 
3. เขียนแผนที่และรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นในการรับ – ส่งนักเรียน  รวมถึงเบอร์โทรศัพท์         

ที่ติดต่อได้ (ควรมีมากกว่า 1 เบอร์และติดต่อสะดวก) 
4. รถโรงเรียนสามารถเริ่มรับนักเรียนหลังจากที่ได้ติดต่อในอีก 3 วันท าการ 

➢ การลาออกจากโรงเรียน 
 นักเรียนที่ต้องการลาออกจากโรงเรียน  แต่ยังไม่จบหลักสูตรให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอลานักเรียนออกจากโรงเรียน  จะต้องมาแจ้งลาออกเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยตนเอง 

2. การยื่นเอกสารแจ้งความจ านง  จะต้องส่งให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ 30 เมษายน         
หากพ้นก าหนดดังกล่าว   ผู้ปกครองจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน  พร้อมค่า         
ธรรมเนียมอื่นส าหรับภาคต้นของปีการศึกษาต่อไปให้กับทางโรงเรียน 

    3.   ขอใบค าร้องลาออกได้ที่ห้องธุรการ  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
4. ยื่นใบค าร้องที่กรอกเรียบร้อย  พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  และส่งที่ห้องธุรการ  เพื่อน าส่ง      

ฝ่ายทะเบียน 
5. มารับเอกสารที่ฝ่ายธุรการภายหลังการยื่นค าร้อง 7 วันท าการ 
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สาระน่ารู ้
โรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุเท่าไร 
 การจัดชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนของรัฐ  และโรงเรียนเอกชน    
ท าให้การรับเด็กอายุแตกต่างกันด้วย 
 โรงเรียนอนุบาลเอกชนจัดชั้นเรียนเป็น 3 ชั้นเรียน  โดยรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ถึง 5 ขวบ  
จ าแนกชั้นเรียน ดังนี้ 
  อายุ 3 ขวบ  อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
  อายุ 4 ขวบ  อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
  อายุ 5 ขวบ  อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 ส าหรับโรงเรียนอนุบาลของรัฐ  มีเพียง 2 ชั้นเรียน ดังนี้ 
  อายุ 4 ขวบ  อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
  อายุ 5 ขวบ  อยู่ชั้นอนุบาลปีที 2 
 แต่มีโรงเรียนของรัฐบางโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาล  หากจัดการศึกษาอนุบาล
เหมือนกันแต่รับเด็กเล็ก  ไม่เรียกชั้นอนุบาลแต่เรียกว่าชั้นเด็กเล็ก  รับเด็กอายุ 5 ขวบเข้าเรียน  เรียกว่า
ชั้นเรียนเตรียมป.1  ปัจจุบันมีน้อยมาก  ส่วนใหญ่จะจัดเป็นชั้นเรียนในรูปแบบอนุบาล  ซึ่งสะดวก      
และง่ายต่อการดูแลและจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก  ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนอนุบาลหลายโรงเรียน
เริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบ โดยจัดเป็นชั้นเตรียมอนุบาล ทั้งนี้   เพ่ือเป็นบริการการดูแลเด็กให้กับพ่อแม่
ที่มีความต้องการใช้บริการให้ขยายวงมากขึ้น   

อีกอายุหนึ่งที่พ่อแม่คิดว่าลูกอัจฉริยะ คือ อายุ 5 ขวบ  เด็กอายุช่วงนี้จะมีความสามารถ        
ทางภาษาและการจ าสูงมาก  เด็ก 5 ขวบสามารถคิดจ าแนกแยกแยะได้มากขึ้นเกือบเท่าผู้ใหญ่          
ด้วยความสามารถนี้ของเด็กท าให้พ่อแม่บางคนคิดว่าลูกเป็นอัจฉริยะอีกวัยหนึ่ง   ด้วยลักษณะเด่นของ
เด็กตามอายุท าให้พ่อแม่ไปเร่งให้โรงเรียนเล่ือนชั้นลูกแบบข้ามเรียน  โดยลืมไปว่าเด็กอยู่ในช่วงอายุ      
เก่งตามวัยพอดี  แต่ไม่ใช่อัจฉริยะ  ถ้าให้ดีเพื่อความมั่นใจพ่อแม่ควรพาลูกไปปรึกษาสถาบันที่รับตรวจ
อัจฉริยะก่อนหรือจะทดลองให้เด็กเข้าโรงเรียนก่อน  ทางโรงเรียนก็จะประเมินให้ได้เช่นกัน            
เพราะการสังเกตและคิดว่าเด็กเป็นอัจฉริยะ  คนที่บอกได้คนแรกคือครุอนุบาล  คนต่อมาคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเด็กอัจฉริยะ 

 “อย่าคิดเอาเองว่าลูกฉลาดข้ามชั้นปี  ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจ  เด็กจะได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการทีถู่กต้อง”  เพราะชั้นเรียนอนุบาลก าหนดช้ันปีตามอายุเด็กเป็นเกณฑ์” 

 
 


