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ส่ วนที่ 1 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนธี รศาสตร์
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เกี่ยวกับโรงเรี ยนวีรศิลป์
จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 เป็นกำรจัด
กำรศึ ก ษำเพื่ อ ส่ งเสริม กระบวนกำรเรี ย นรู้ แ ละครอบคลุ ม พั ฒ นำกำร 4 ด้ ำน โดยยึ ด หลั ก กำรเลี้ ย งดู แ ละให้
กำรศึกษำที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล มุ่งพัฒนำเด็กโดยองค์รวม ผ่ำนกำรเล่น
และกิจกรรมที่หลำกหลำย เหมำะสมกับวัยของเด็กและใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐำนของกำรจัดประสบกำรณ์ รวมทั้ง
ปลูกฝังให้เด็กมีควำมตระหนัก สำนึกในคุณค่ำของปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะทำให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน อีกทั้งยังส่งเสริมกำรคิดในรูปแบบต่ำง ๆ และเรียนรู้ด้วยกำรสัมผัส
ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนำสมองและพหุปัญ ญำ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำนและ
กำรคิด มีทักษะพื้นฐำนทำงกำรเรียนรู้และมีทักษะในกำรทำงำน โดยกิจกรรมที่จัดให้เด็กแต่ละวันนั้นจะประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจัง หวะ , กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ , กิจกรรม
สร้ำงสรรค์ , กิจกรรมเสรี , กิจกรรมกลำงแจ้ง และกิจกรรมเกมกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์
จะมุ่งเน้นพัฒนำหลักสูตร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน
โดยมุ่งพัฒนำเด็กให้เติบโต มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล รวมทั้งเป็นคนดี เก่ง สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
1. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
5. ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักกำรออกกำลังกำย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย
7. รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
10. มีควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย
11. มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
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ด้านคุณลักษณะตามวัย ประกอบด้วย
นักเรียนเตรียมอนุบำล อำยุ 2 – 3 ปี
- พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย :

-พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ
- พัฒนำกำรด้ำนสังคม

:
:

- พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ :

นักเรียนชั้นอนุบำล 1 อำยุ 3 - 4 ปี
- พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย :

- พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ :
จิตใจ
- พัฒนำกำรด้ำนสังคม :
- พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ :

นักเรียนชั้นอนุบำล 2 อำยุ 4 - 5 ปี
- พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย :

- พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ :
จิตใจ

วิ่งคล่องขึ้นแต่ไม่สำมำรถหยุดได้ทันที เดินถอยหลังได้ เดินขึ้นลง
บัน ไดได้ เองโดยวำงเท้ ำทั้ง 2 ข้ำง บนบั น ไดขั้ นเดีย ว หยิบ ของชิ้ น
เล็กๆ ได้ แต่ยังหลุดมือง่ำย จับดินสอแท่งใหญ่ๆ ได้ด้วยนิ้วชี้และ
นิ้วหัวแม่มือ
แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกต่ำงๆ ด้วยคำพูด มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
เมื่อได้รับกำรยอมรับหรือชมเชย มีควำมเป็นตัวของตัวเอง
เล่นร่วมกับคนอื่น แต่ยังอยู่ในลักษณะต่ำงคนต่ำงเล่น เริ่มรู้จักเล่น
เป็นกลุ่มกับเด็กอื่น พยำยำมช่วยตนเองในเรื่องกำรแต่งตัว รู้จักขอ
และเริ่มรู้จักให้ เริ่มรู้จักกำรรอคอย
มีช่วงควำมสนใจกับของบำงอย่ำงได้นำน 3 – 5 นำที ชอบดูหนังสือ
ชอบฟังนิทำน บทกลอน คำคล้องจอง สนใจค้นคว้ำ สำรวจสิ่งต่ำงๆ
เริ่มประโยคคำถำม “อะไร” สนใจอยำกรู้อยำกเห็นสิ่งรอบตัว ขีด
เขียนเส้นตรงเป็นแนวดิ่งได้ วำงของซ้อนกันได้ 4 – 6 ชั้น
กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว เดินขึ้นบันได
สลับเท้ำ ได้ วิ่งแล้วหยุดได้โดยไม่ล้ม ใช้กรรไกรมือเดียวได้ วำดและ
ระบำยสีอิสระได้
พอใจคนที่ตำมใจ ชอบที่จะให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ชอบเล่นแบบต่ำงคนต่ำงเล่น
รับประทำนอำหำรได้ด้วยตนเอง ชอบเล่นแบบคู่ขนำน เล่นสมมุติได้
รู้จักกำรรอคอย
สนใจนิทำนและเรื่องรำวต่ำงๆ อยำกรู้อยำกเห็นทุกอย่ำงรอบตัว
ชอบถำม "ทำไม" ตลอดเวลำ ร้องเพลงง่ำยๆ แสดงท่ำทำงเลียนแบบ
พูดประโยคยำวขึ้น บอกชื่อตนเองได้ นับ 1 - 20 ได้
เดิน วิ่ง กระโดดได้ดี ขึ้นลงบันไดสลับเท้ำได้รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้ง
สอง เพรำะกล้ำมเนื้อเริ่มประสำนสัมพันธ์กัน กระฉับกระเฉงไม่ชอบ
อยู่เฉย ตัดกระดำษเป็นเส้นตรงได้
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับบำงสถำนกำรณ์ มีควำมมั่นใจ
ตนเองสูงมำกขึ้น ชอบท้ำทำยผู้ใหญ่ ต้องกำรให้มีคนฟังคนสนใจ เริ่ม
รู้จักชื่นชมควำมสำมำรถ ผลงำนของตนเองและผู้อื่น ชอบเล่นบทบำท
สมมติ ชอบเล่นเป็นกลุ่ม
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- พัฒนำกำรด้ำนสังคม

:

- พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ :

นักเรียนอนุบำล 3 อำยุ 5 - 6 ปี
- พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย :

- พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ :
จิตใจ
- พัฒนำกำรด้ำนสังคม :
ขอบคุณ
- พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ :

แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องน้ำได้เอง เล่นร่วมกับคนอื่นได้ รอ
คอยตำมลำดับก่อน – หลัง แบ่งของให้คนอื่น เก็บของเล่นเข้ำที่ได้
พูดประโยคได้ยำวขึ้น รู้ศัพท์มำกขึ้น ร้องเพลงได้ ท่องคำคล้องจอง
ได้ บอกชื่อ-นำมสกุลของตนเองได้ นับ 1 - 50 ได้ บอกควำมแตกต่ำง
ของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่ำง จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้
กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจำกพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้ำได้อย่ำง
คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงไม่อยู่เฉย ใช้กล้ำมเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติด
กระดุม ผูกเชือกรองเท้ำได้ ยืดตัวได้คล่องแคล่ว
แสดงอำรมณ์ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์อย่ำงเหำะสม ชื่นชมควำม
สำมำรถ ผลงำนของตนเองและผู้อื่น ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลำงน้อยลง
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง เล่นหรือทำงำนโดยมี
จุดมุ่งหมำยร่วมกับผู้อื่นได้ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำควำมเคำรพ รู้จัก
เมื่อรับของจำกผู้ใหญ่ รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย
พูดประโยคได้ยำวขึ้น รู้คำศัพท์มำกขึ้น มีกำรสื่อสำรและกำรโต้ตอบ
ที่ดี มีควำมจำและกำรตัดสินใจที่ดีขึ้น บอกควำมแตกต่ำงของกลิ่น สี
เสียง รส รูปร่ำง จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้นับ 1 - 100 ได้

การประเมินพัฒนาการ
- โรงเรียนมีวิธีกำรประเมินพัฒนำกำรที่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ของโรงเรียนภำคเรียนละ 2 ครั้ง
โดยเด็กต้องมีพัฒนำกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของพัฒนำกำรแต่ละด้ำนจึงจะถือผ่ำนเกณฑ์
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และพั ฒ นำกำรด้ ำนต่ำ ง ๆ ของเด็ ก ให้ ผู้ ปกครองทรำบ น ำผลกำรประเมิ น มำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
- ติ ด ตำม รวบรวม สรุ ป ผลพั ฒ นำกำรและกำรเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ประเมิ น ตำมสภำพจริ ง ในลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับกำรปฏิบัติกิจกรรมประจำวันโดย
1. กำรสังเกตบันทึกพฤติกรรม
2. กำรสนทนำ / สัมภำษณ์
3. กำรประเมินพัฒนำกำร
4. ตรวจผลงำน
5. แบบทดสอบ
- มีกำรทดสอบด้ำนสติปัญญำ และทักษะควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน ภำคเรียนละ 2 ครั้ง
- เครื่องมื อ ที่ ใช้ ในกำรประเมิน พั ฒ นำกำรได้ แก่ กำรสั ง เกตพฤติ ก รรม แบบประเมิ น พั ฒ นำกำร และ
แบบทดสอบ
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนธีรศำสตร์จัดกำรเรียนกำรสอนให้เด็ก อำยุ 3 – 6 ปี โดยจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรผ่ำน
กำรเล่น เป็นกำรบูรณำกำรเนื้อหำสำระและทักษะกระบวนกำรผ่ำนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จำกประสบกำรณ์ ตรงเรียนรู้จำกกำรลงมื อกระท ำโดยเน้ น เด็ กเป็น ส ำคัญ ให้ เกิ ดควำมรู้ มี ทัก ษะ มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะกระบวนกำรคิด มี
ควำมเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โรงเรียนธีรศาสตร์ดาเนินการดังนี้
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ทักษะ
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงด้ำนจังหวะและดนตรี ทักษะด้ำนกำรฟั ง
เป็นต้น เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอย่ำงอิสระ / ตำม
จัง หวะดนตรี ตำมเพลง ตำมจิ น ตนำกำรและตำมค ำสั่ ง ฯลฯ โดย
กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวต่ำง ๆ นั้นจะสอดคล้องกับเรื่องที่เด็กเรียนรู้
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้เด็กได้แสดงควำมคิดเห็น
สนทนำพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ เช่นกำรอภิปรำย ทัศน
ศึกษำ สังเกต เปรียบเทียบ ทดลอง ฯลฯ โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงและลงมือปฏิบัติ
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
เด็กได้พัฒนำกำรคิดและจินตนำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้สึก
และควำมคิดของตนอย่ำงอิสระตำมเรื่องที่เรียนรู้ โดยผ่ำนกิจกรรมที่
หลำกหลำย เช่ น กำรพั บ กระดำษ กำรปั้ น กำรตั ด กระดำษ ฉี ก
กระดำษ พิมพ์ภำพ ฯลฯ
4. กิจกรรมเสรี
เด็กได้เล่นตำมมุมต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจ มีอิสระในกำรเลือก กำร
ตัดสินใจที่จะเล่นด้วยตนเองตำมมุมต่ำง ๆ เช่นมุมบ้ำน มุมบล็อก มุม
หนังสือ ฯลฯ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
มุ่งพัฒนำด้ำนกล้ำมเนื้อใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกำสให้เด็กได้
คิด ได้ตัดสินใจ เลือกเล่นโดยอิสระด้วยตนเอง เช่น กำรเล่นเครื่องเล่น
สนำม เล่นเกมพื้นบ้ำน เป็นต้น
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
จัดให้เด็กได้เล่นทั้งในและนอกห้องเรียน ในบรรยำกำศที่สงบ ผ่อน
คลำย เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ ภำษำ กำรคิด กำร
สั ง เกต เปรี ย บเที ย บ จั บ คู่ จ ำแนก แยกแยะ จั ด หมวดหมู่ กำร
เรียงลำดับ หำควำมสัมพันธ์ และกำรแก้ปัญหำ
กำรจัดกิจกรรมสำหรับเด็กอนุบำลจะไม่จัดเป็นรำยวิชำแต่จะจัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณำกำรผ่ำนกำร
เล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเกิดกำรเรียนรู้ได้พัฒนำทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ – จิตใจ สังคม – สิ่งแวดล้อม
และสติปัญญำ กำรเลือกกิจกรรมที่จะนำมำจัดในแต่ละวันต้องครอบคลุมสิ่งต่ำง ๆ ต่อไปนี้
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1. การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

2.

3.

4.

5.

6.

เพื่อให้เด็กได้พัฒนำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อใหญ่ กำรเคลื่อนไหว
และควำมคล่ อ งในกำรใช้ อ วั ย วะต่ ำง ๆ กิ จ กรรมที่ จัด ให้ เด็ ก ได้ แ ก่
กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กำรเล่นเครื่องเล่น
สนำม เล่นอิสระกลำงแจ้ง
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
เพื่อให้เด็กได้พัฒนำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อเล็ก กำรประสำน
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งมื อ กั บ ตำ กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ เ ด็ ก ได้ แ ก่ กิ จ กรรม
สร้ำงสรรค์ กิจกรรมเกมกำรศึกษำ ฯลฯ
การพัฒนาความคิด
เพื่อให้ เด็กได้พัฒ นำควำมคิดรวบยอด สัง เกต จำแนก เปรียบเที ยบ
จัด หมวดหมู่ เรี ยงล ำดั บ เหตุ ก ำรณ์ แก้ ปั ญ หำ กิ จกรรมที่ จั ด ให้ เด็ ก
ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กิจกรรมเกมกำรศึกษำ ฯลฯ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ได้ถ่ำยทอดอำรมณ์
ควำมรู้สึก และเห็นควำมสวยงำมของสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว กิจกรรมที่จัด
ให้ เด็ ก ได้ แ ก่ กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ กิ จ กรรมสร้ ำงสรรค์
กิจกรรมเสรี ฯลฯ
การส่งเสริมให้เด็ก
เพื่อให้เด็กได้มีโอกำสตัดสินใจเลือกเล่นหรือทำกิจกรรมอย่ำงเสรี
เลือกและตัดสินใจ
ตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรของตนเองกิจกรรมที่ให้กับเด็ก
ได้แก่ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเสรี ฯลฯ
การส่งเสริมลักษณะนิสัยและ เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีแสดงออกอย่ำงเหมำะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน
ได้อย่ำงมีควำมสุข ช่วยตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักกำร
ทำงำน รู้จักระมัดระวังควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมที่
จัดให้กับเด็ก ได้แก่ กำรรับประทำนอำหำร กำรพักผ่อนนอนหลับ กำร
ขับถ่ำย กำรทำควำมสะอำดร่ำงกำย กำรเล่นและกำรทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น กำรปฏิบัติตำมกติกำข้อตกลงของส่วนรวม กำรเก็บของเข้ำที่เมื่อ
เล่นหรือทำงำนเสร็จ ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร
เพื่อให้กำรจัดกำรศึ ก ษำเป็ น ไปตำมหลั ก กำร จุดหมำยที่กำหนดไว้ในกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัยจึงกำหนดโครงสร้ำงของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ช่วงอายุ
อายุ 2 - 6 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
 ด้านร่างกาย
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระการเรียนรู้  ด้านอารมณ์และ จิตใจ  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ด้านสังคม
 ธรรมชาติรอบตัว
 ด้านสติปัญญา
 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
ระยะเวลาเรียน
4 ปีการศึกษา
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แนวทางการจัดกิจกรรมประจาวัน
กำรจัดตำรำงกิจกรรมประจำวัน สำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ซึ่งทำงโรงเรียนได้กำหนดแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนำกำรของเด็กครบทุกด้ำน โดยกำหนดตำรำงเวลำในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำ
เด็ก ตำมตำรำงกิจกรรมประจำวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ ดังนี้
ตารางกิจกรรมประจาวัน
เวลา
07.15 – 07.40 น.
07.40 – 07.50 น.
07.50 – 08.10 น.
08.10 – 08.30 น.
08.30 – 08.50 น.
08.50 – 09.10 น.
09.10 – 09.20 น.
09.20 – 10.10 น.
10.10 – 10.30 น.
10.30 – 11.00น.
11.00 – 12.30 น.
12.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.
14.15 –14.45 น.
14.45 –15.15 น.
15.10 –15.45 น.

กิจกรรม
ผู้ปกครองมำส่งนักเรียน
กิจกรรมรักกำรอ่ำน
เข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดภำวนำ โอวำท กำยบริหำร
เดินแถวกลับห้อง / นั่งสมำธิ
กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
พัก ดื่มนม
กิจกรรมสร้ำงสรรค์
พักน้อย เข้ำห้องน้ำ
กิจกรรมกลำงแจ้ง
ล้ำงมือ รับประทำนอำหำรกลำงวัน แปรงฟัน
นอน พักผ่อน
ตื่นนอน ล้ำงหน้ำ ทำนอำหำรว่ำง
กิจกรรมเสรี
เกมกำรศึกษำ
เตรียมกลับบ้ำน หรือ เรียนพิเศษ ถึง 16.30 น.

หมายเหตุ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม และเวลำในกำรจัดกิจกรรม สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม
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ส่ วนที่ 2 งานบริ การนักเรี ยนและผูป้ กครอง
โรงเรีย นธีรศำสตร์ จั ดงำนบริกำรในฝ่ ำยต่ำงๆ ให้ กับ นัก เรียนและผู้ป กครองเพื่ อกำรป้ องกั นอุ บัติ เหตุ
อำนวยควำมสะดวก ดูแลควำมปลอดภัยและช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีห้องคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย จำนวน 1 ห้อง
2. งานธุรการ
เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ 07.30 – 16.00 น. ให้บริกำรดังนี้
2.1 ออกบัตรอนุญำตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
2.2 จัดทำบัญชีรำยชื่อนักเรียน จัดทำสถิตินักเรียนรำยวัน
2.3 ตรวจสอบเอกสำรวุฒิกำรศึกษำของนักเรียน
2.4 ดำเนินงำนกำรรับสมัครนักเรียน
2.5 กำรจัดทำเอกสำรข้อมูลนักเรียนกำรรับรำยงำนตัวนักเรียนใหม่
2.6 กำรจัดทำเอกสำรกำรย้ำยโรงเรียน กำรลำออก
2.7 ออกใบรับรองกำรเป็นนักเรียน
2.8 เผยแพร่ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์
3. งานพยาบาล
จัดให้มีห้องพยำบำลให้บริกำรในเวลำ 07.30 – 16.00 น. ให้กำรบริกำรดังนี้
3.1 ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และดูแลบุคลำกรครูป่วย นักเรียนป่วยที่ห้องพยำบำล
3.2 นำนักเรียนป่วยส่งโรงพยำบำลและดำเนินกำรเรื่องเอกสำรกำรประกันอุบัติเหตุกับ
โรงพยำบำล
3.3 ตรวจสอบกำรรับวัคซีน และบริกำรฉีดวัคซีนร่วมกับโรงพยำบำล
3.4. ตรวจสุขภำพชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จัดทำบัตรสุขภำพและสรุปภำวะน้ำหนัก สูง - ต่ำกว่ำเกณฑ์
4. งานกิจการนักเรียน
จัดให้มีกำรอบรมงำนระเบียบวินัยของระดับปฐมวัยในเวลำปฏิบัติงำนและให้กำรบริกำรดังนี้
4.1 ควบคุมดูแลและติดตำมควำมประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน
4.2 พิจำรณำตัดสินควำมประพฤติ ตำมระเบียบวินัยว่ำด้วยกำรควบคุมควำมประพฤตินักเรียน
โรงเรียนธีรศำสตร์
4.3 ประสำนงำนกับผู้ปกครองเพื่อหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
4.4 จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนประพฤติดี มีวินัย มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
4.5 รักษำควำมปลอดภัยภำยใน – ภำยนอกโรงเรียน ร่วมกับฝ่ำยอำคำรสถำนที่
5. งานรักษาความปลอดภัย
เพื่อควำมดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียนดังนี้
5.1 จัดให้มีครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจำวัน
5.2 จัดให้มียำมดูแลและปฏิบัติงำนช่วยเหลือกำรจรำจรภำยในบริเวณโรงเรียน ร่วมกับฝ่ำยจรำจร
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และครูเวรประจำวัน
5.3 จัดเวรสวัสดิกำรนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้ช่วยจรำจร ดูแลกำรหยุดรถของผู้ปกครอง และ
ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือนักเรียนข้ำมถนนในจุดข้ำมทำงม้ำลำย ภำยในบริเวณโรงเรียน
5.4 มีกล้องวงจรปิด เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของนักเรียนเพิ่มมำกขึ้น
6. งานอาคารสถานที่
6.1 โรงเรียนขอควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ อภปร. ช่วยปฏิบัติงำนจรำจร ช่วงเช้ำ-เย็น
6.2 กำหนดกำรเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน ปิดอำคำร กำรมำพบ รับ - ส่งนักเรียน และดูแล ควำม
ปลอดภัย ดังนี้
6.2.1 กำรเปิด-ปิดประตูโรงเรียน
- ประตูทำงเข้ำหน้ำโรงเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลำ 05.00 – 19.00 น.
- ประตูทำงเข้ำ และทำงออกอนุบำลโรงเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลำ
06.00 – 08.30 น. และ 15.35 – 18.00 น.
6.2.2 มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียน ดูแลรักษำควำมปลอดภัย
6.2.3 สำหรับบุคคลที่มำติดต่องำนกับโรงเรียน ในระหว่ำงเวลำ 07.30 – 16.30 น.
6.2.4 ผู้ปกครองที่มีควำมประสงค์จะนำนักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนที่โรงเรียนเลิก
เรียน(08.00 - 15.45 น.) ต้องขอรับใบอนุญ ำตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนที่
ห้องธุรกำร หำกไม่มีใบอนุญำตพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จะไม่อนุญำตให้นักเรียน
ออกนอกบริเวณโรงเรียน
6.3 จัดระบบกำรดูแลรักษำอำคำรให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดี มีควำมปลอดภัยตลอดเวลำ มีกำร
ติดตั้ งถั งดับ เพลิงตำมอำคำรต่ำง ๆ สำรวจบริเวณอัน ตรำยภำยในโรงเรียนและแก้ไขเมื่อ พบ
ปัญหำ หรือได้รับกำรเสนอซ่อมทันที
หมายเหตุ วันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดพิเศษประจำปี งดทำกิจกรรมภำยในโรงเรียน
7. งานสัมพันธ์ชุมชน
7.1 จัดกิจกรรมสำคัญต่ำงๆ เช่น งำนวันพ่อ งำนวันแม่
7.2 วันสำคัญทำงศำสนำจะมีกำรเชิญชวนผู้ปกครองมำร่วมกิจกรรมกับทำงโรงเรียน
8. งานสวัสดิการสาหรับนักเรียน โดยฝ่ายธุรการ การเงิน
โครงการประกันภัย สาหรับนักเรียนปีการศึกษา 2562
โดย บริษัท LMG จำกัด มหำชน
ตัวแทน คุณทวนชัย
จิตตอำไพ
โทรศัพท์ 081-7056615
ระยะเวลำที่เริ่มคุ้มครอง วันที่ 1 เมษำยน 2562 – 31 มีนำคม 2563
เบี้ยประกันคนละ 250 บำท ต่อปี
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ขั้นตอนในการดาเนินการหากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
1. สิทธิกำรเบิกสวัสดิกำรนักเรียน มีผลบังคับใช้เมื่อนักเรียน ชำระค่ำเทอมพร้อมสวัสดิกำรนี้
แล้วเท้ำเท่ำนั้น
2. มีสถำนภำพเป็นนักเรียนของโรงเรียนธีรศำสตร์
3. กำรเคลมค่ำรักษำพยำบำล ต้องเกิดจำกอุบัติเหตุเท่ำนั้น
4. นำใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่โรงเรียน ห้องธุรกำร
แผนกประถม-มัธยม
5. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุคำว่ำ อุบัติเหตุ เพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถเบิกได้ ต้องระบุ อุบัติเหตุ
ตำมด้วยสำเหตุ เช่น อุบัติเหตุตกต้นไม้แขนซ้ำยหัก หรือ อุบัติเหตุวิ่งหกล้มศีรษะกระแทก
พื้นแตก , อุบัติเหตุสุนัขกัดขำซ้ำย , อุบัติเหตุขับรถจักรยำนยนต์ล้มมือซ้ำยหัก มีบำดแผล
ตำมร่ำงกำย ฯลฯ
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
1. กำรสูญเสียชีวิต
2. ค่ำรักษำพยำบำลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
(คนไข้นอกและคนไข้ใน)
3. สูญเสียอวัยวะ คือ แขน ขำหรือดวงตำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียงส่วนเดียว

100,000 บำท
10,000 บำท
โรงเรียนจ่ำยทดแทนตำมกรมธรรม์
คุณครูผู้รับผิดชอบดูแล และให้คำแนะนำ
นำยพีระพงษ์ สนำมภู่ (089-8208899)
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9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นต่อภาคเรียน
ปีการศึกษา 2562

ระดับปฐมวัย
รายการ

เตรียม
อนุบาล

อนุบาล 1

อนุบาล 2-3

เบิกไม่ได้

เบิกได้

เบิกไม่ได้

เบิกได้

เบิกไม่ได้

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่ำอำหำรกลำงวัน +
อำหำรว่ำง
ค่ำสระน้ำ
ค่ำคอมพิวเตอร์
ค่ำเครื่องปรับอำกำศ
ค่ำเสริมทักษะ-อังกฤษ
ค่ำเสริมทักษะ-จีน

2,130
500

2,400
500

2,130
500

2,400
500

2,130
500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

400
700
200
200

400
700
200
200

400
700
200
200

400
300
200
200

400
300
200
200

ค่ำนมโรงเรียน

1,600

-

-

-

-

7,730

6,400

6,130

6,000

5,730

-

11,400

11,130

11,000

10,730

รวม (เรียนปกติ)
รวม (เรียน IEP)
เพิ่มอีก 5,000
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ส่วนที่ 3 ระเบียบโรงเรียนธีรศาสตร์
หมวด 1 ระเบียบการรับและจาหน่ายนักเรียน
เพื่อให้กำรรับ และกำรจำหน่ำยนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยทำงโรงเรียนจึงประกำศ
ระเบียบกำรรับ และกำรจำหน่ำยนักเรียนให้ทรำบดังนี้
1.การรับสมัครนักเรียน
1.1 ระดับเตรียมอนุบาล
รับสมัครนักเรียนทั้ง ชำย – หญิง อำยุตั้งแต่ 2 ขวบ 5 เดือน บริบูรณ์ในวันเปิดเรียนของปี
กำรศึกษำ
1.2 ระดับอนุบำล 1
รับสมัครนักเรียนทั้ง ชำย – หญิง อำยุตั้งแต่ 3 ปี บริบูรณ์ในวันเปิดเรียนของปีกำรศึกษำ
1.3 ระดับอนุบำล 2 – 3
รับสมัครนักเรียนทั้ง ชำย – หญิง รับจำนวนนักเรียนตำมที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละชั้น
หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนำสูติบัตร 2 ฉบับ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน ชื่อนักเรียน ชื่อบิดำ ชื่อมำรดำ อย่ำงละ 2 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประชำชน ชื่อบิดำ ชื่อมำรดำ อย่ำงละ 2 ฉบับ
4. ใบรับรองกำรศึกษำ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ำยขนำด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
สอบคัดเลือก ตำมประกำศของโรงเรียน (ประมำณเดือนมกรำคมของทุกปี)
2.การจาหน่ายนักเรียน
1. เมื่อเรียนจบหลักสูตร
2. เมื่อสมัครใจลำออก
3. เมื่อเสียชีวิต
4. มีควำมประพฤติผิดร้ำยแรง
5. เป็นโรคติดต่อที่ร้ำยแรงและน่ำรังเกียจ
3.เวลาเรียน
1. เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.10 น. ถึง เวลำ 15.45 น.
2. ทำกำรสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3. พักกลำงวันเวลำ 11.20 – 12.30 น.
4. ภำคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม ถึง 15 ตุลำคม
ภำคเรียนที่ 2 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม ปีถัดไป
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วันหยุด
1. วันเสำร์และวันอำทิตย์
2. วันหยุดรำชกำรและวันนักขัตฤกษ์
วิชาที่เปิดสอน - หลักสูตร
1. ทุกกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์
2. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
4. การแก้ไขเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปีเกิดหรือที่อยู่
ให้นำหลักฐำนกำรขอเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิดหรือที่อยู่ และอื่น ๆ มำแจ้งกับฝ่ำย
ทะเบียนที่ห้องธุรกำรของโรงเรียน กำรแก้ไขต่ำง ๆ ควรแจ้งให้ทำงโรงเรียนทรำบภำยในเดือนพฤษภำคม ของ
ทุกปีกำรศึกษำ เพรำะจะได้สะดวกในกำรทำเอกสำรที่เกี่ยวกับนักเรียน

หมวดที่ 2 ระเบียบว่าด้วยวินัยและข้อบังคับ
เพื่ อให้กำรปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยรวมทั้งเป็น กำรพัฒนำ
บุคลิกภำพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมทำงโรงเรียนจึงประกำศระเบียบปฏิบัติทั่วไปเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติโดยผู้ปกครองยินดียินยอมให้นักเรียน
ปฏิบัติตำมระเบียบดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. นักเรียนเข้ำแถวเวลำ 07.45 น. เคำรพธงชำติ สวดภำวนำ นักเรียนที่มำไม่ทันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
เวลำ 07.45 น.ให้เข้ำแถวในบริเวณที่กำหนดโดยอยู่ในควำมดูแลของครู สำหรับนักเรียนที่มำหลัง 08.10 น. ต้อง
ได้รับใบอนุญำตเข้ำห้องเรียนจำกห้องธุรกำรและนำไปให้ครูประจำชั้นก่อนเข้ำห้องเรียน
2. กำรออกนอกบริเวณโรงเรียนตั้งแต่ 08.10–15.45 น. ให้แจ้งครูประจำชั้นและลงบันทึกในสมุดพร้อม
กับรับใบอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียนจำกห้องธุรกำร และนำไปให้พนักงำนควำมปลอดภัยที่ประตูทำงออก
3. เลิกเรียนเวลำ 15.45 น. สำหรับนักเรียนที่เรียนพิเศษเลิกเรียนเวลำ 16.45 น. โดยผู้ปกครองต้องมำรับ
นักเรียนด้วยตนเองกรณีที่ให้ผู้อื่นมำรับนักเรียนแทนผู้ที่มำรับต้องถ่ำยสำเนำบัตรประชำชนให้แก่โรงเรียนเพื่อไว้
เป็นหลักฐำนในกำรรับนักเรียน
4. กำรลำหยุด กำรขำดเรียน
4.1 นักเรียนที่ป่วย ลำกิจ ไม่สำมำรถมำเรียนได้ ต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นทรำบ
4.2 นักเรียนที่ขำดเรียนโดยไม่ได้แจ้ง ครูประจำชั้นทรำบเป็นเวลำ 2 วัน ทำงโรงเรียนจะติดตำม
ตรวจสอบสำเหตุกำรขำดเรียน กรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือผู้ปกครองขำดกำรติดต่อกับทำงโรงเรียนภำยใน
เวลำ 2 สัปดำห์ นับตั้งแต่วันที่หยุดเรียน ทำงโรงเรียนจำเป็นต้องจำหน่ำยนักเรียนออก
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หมวดที่ 3 ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
ตำมที่โรงเรียนได้กำหนดระเบียบว่ำด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนธีรศำสตร์ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยควำมสวยงำมเหมำะสมในกำรพัฒนำบุคลิกที่ดีของนักเรียน และเป็นศักดิ์ศรีของ
นักเรียนจึงกำหนดระเบียบกำรแต่งกำยของนักเรียน ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. เครื่องแบบนักเรียน
1.1 เครื่องแบบนักเรียนปฐมวัย (ชาย )
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขำว คอปกสีนำเงิน บนบ่ำทั้งสองข้ำงมีอินธนูสีน้ำเงิน ผ่ำหน้ำติดกระดุม
ตลอดแนว ชำยเสื้อตรงสีน้ำเงิน กระเป๋ำเสื้อสีขำวอยู่หน้ำอกซ้ำย มีตรำสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน เหนือกระเป๋ำ เสื้อมีคำดสีน้ำเงินสำมเส้น หน้ำอกขำว ปักชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีแดง
- กำงเกงสีน้ำเงินขำสั้นเหนือเข่ำ ติดตะขอและซิบด้ำนหน้ำ ใส่ยำงยืดที่ขอบกำงเกงด้ำนหลัง
มีคำดสีขำวที่ชำยขำกำงเกงทั้งสองข้ำง
- รองเท้ำนักเรียนชำยสีดำ ไม่มีลวดลำย
- ถุงเท้ำนักเรียนสีขำว ไม่มีลวดลำย
1.2 เครื่องแบบนักเรียนปฐมวัย (หญิง )
- ชุดกระโปรงติดกัน ปกเสื้อแบบทหำรเรือ มีเนคไทสีน้ำเงินคำดสีขำว แขนสั้นสีขำว ปลำย
แขนทั้งสองข้ำงมีคำดสีน้ำเงินสำมเส้น กระเป๋ำเสื้อสีขำวอยู่หน้ำอกซ้ำย มีตรำสัญลักษณ์
ของโรงเรียนเหนือกระเป๋ำมีคำดสีน้ำเงินสำมเส้น หน้ำอกขวำมีปักชื่อ – สกุล ด้วยไหมสี
แดง
- ตัวกระโปรงสีน้ำเงิน มีจีบรอบเอว ควำมยำวคลุมเข่ำเล็กน้อย
- รองเท้ำนักเรียนหญิงสีดำ
- ถุงเท้ำนักเรียนสีขำว
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1.3 เครื่องแบบชุดพละศึกษานักเรียนปฐมวัย
- เสื้อเชิ้ตสีฟ้ำแขนสั้นสีเทำขลิบเสื้อสีฟ้ำ 2 เส้นยำวตำมแขนเสื้อ ปกเสื้อสีเทำ กระเป๋ำเสื้อ
อยู่หน้ำอกซ้ำย และมีตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียนสกรีนด้วยสีขำว ปักชื่อ – สกุล ด้ำนหน้ำ
อกขวำด้วยไหมสีขำว
- กำงเกงสีน้ำดำขำสั้นเหนือเข่ำ มีแถบสีเลือดหมูสลับสีดำด้ำนข้ำงลำตัวสองด้ำน และสกรีน
ชื่อย่อโรงเรียน เป็นภำษำอังกฤษ TS สีขำวด้ำนซ้ำยมือ
- รองเท้ำกีฬำสีขำว ไม่มีลวดลำย
- ถุงเท้ำนักเรียนสีขำว ไม่มีลวดลำย

