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   หลักการและเหตุผล
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย  เป็นการให้การศึกษาแกเ่ด็กทุกดา้น  ซึ่ง
เด็กในวัยนีจ้ะมีการพัฒนาในดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ ์สังคม และ
สติปัญญา  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในทุกๆ ดา้น จึงควรจัดให้ครอบคลุมและสมดุล
กับความตอ้งการของเด็กเป็นสำาคัญ ดังนัน้การจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย โดยบูรณาการผา่น
การเลน่ การปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันและกิจกรรมทีผ่า่นประสาทสัมผัสทัง้ห้า ทำาให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณต์รงทีห่ลากหลาย  เหมาะสมกับเพศ วัยและความแตกตา่งระหวา่งบุคคล การ
เรียนรู้ผา่นการเลน่ การปฏิบัติ การสะสมความรู้ ความสามารถ ทำาให้เด็กเกิดทักษะซึ่งมีความ
จำาเป็นและเป็นพื้นฐานตอ่ไปในการดำารงชีวิตประจำาวัน

   จุดมุง่หมายการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยมีจุดมุง่หมายดังตอ่ไปนี้
 1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยทีด่ี
 2.  สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจทีด่ีงาม
 3.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข
 4.  มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกับวัย

   โครงสร้างของหลักสูตร 
 ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษากำาหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

 

ช่วงอายุ 
อายุ 3 – 6 ปี 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 
 ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปญัญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
 ธรรมชาตริอบตัว 
 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 

 



   สาระการเรียนรู้
 สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ประกอบดว้ยองคค์วามรู้
 ทักษะ หรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือคา่นิยม คุณธรรม จริยธรรม สาระการเรียนรู้
กำาหนดเป็น 2 สว่นดังนี้
 1.  ประสบการณส์ำาคัญ ประสบการณส์ำาคัญเป็นสิง่ทีช่่วยให้เด็กเกิดทักษะทีส่ำาคัญ
สำาหรับการสร้างองคค์วามรู้ โดยให้เด็กไดม้ีปฏิสัมพันธก์ับวัตถุ สิง่ของ บุคคลตา่งๆ 
ทีอ่ยูร่อบตัว รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกันดว้ย  ประสบการณส์ำาคัญนัน้
จะสง่เสริมพัฒนาการทัง้ดา้นร่างกาย, อารมณ-์จิตใจ, สังคมและสติปัญญา
 2. สาระทีค่วรเรียนรู้ สาระทีค่วรเรียนรู้เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กทีน่ำามาเป็นสื่อในการ
จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เด็กไดเ้รียนรู้ผา่นประการณส์ำาคัญ สาระทีเ่ด็กอายุ 3 – 6 ปี 
ควรเรียนรู้มีดังนี้
    2.1  เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก 
    เด็กรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หนา้ตา รู้จักอวัยวะตา่งๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาด ปลอดภัย  มีสุขอนามัยทีด่ี เรียนรู้ทีจ่ะเลน่และทำาสิง่ตา่งๆ ดว้ยตนเองคนเดียวหรือกับ
ผูอ้ื่น ตลอดจนเรียนรู้ทีจ่ะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาททีด่ี
    2.2  เรื่องราวเกีย่วกับบุคคลและสถานทีแ่วดลอ้มเด็ก  
    เด็กควรไดม้ีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกีย่วกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน 
รวมทัง้บุคคลตา่งๆ  ทีเ่ด็กตอ้งเกีย่วขอ้งหรือมีโอกาสใกลช้ิดและมีปฏิสัมพันธใ์นชีวิตประจำาวัน   
สถานทีส่ำาคัญ วันสำาคัญ  อาชีพของคนในชุมชน  ศาสนา  ฯลฯ
    2.3  ธรรมชาติรอบตัว
    เด็กควรจะไดเ้รียนรู้เกีย่วกับชื่อ  ลักษณะ  สว่นประกอบ  การเปลีย่นแปลงและ
ความสัมพันธข์องมนุษย ์ สัตว ์ พืช สิง่มีชีวิต สิง่ไมม่ีชีวิต รวมทัง้ความเปลีย่นแปลงของโลก
ทีแ่วดลอ้มธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
    2.4  สิง่ตา่งๆ รอบตัวเด็ก
    เด็กควรเรียนรู้เกีย่วกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำาวัน 
ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
น้ำาหนัก ผิวสัมผัสของสิง่ตา่งๆ รอบตัว เงิน ประโยชน ์การใช้งาน  การเลือกใช้สิง่ของเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ เทคโนโลยีและการสื่อสารตา่งๆ ทีใ่ช้อยูใ่นชีวิตประจำาวัน



   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 การจัดประสบการณส์ำาหรับนักเรียนระดับชัน้อนุบาล จะจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผา่นการเลน่  เพื่อให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง  เกิดการเรียนรู้ไดพ้ัฒนาทัง้ทาง
ร่างกาย  อารมณ ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  กิจกรรมทีจ่ัดให้เด็กในแตล่ะวันมีทัง้หมด 
6 กิจกรรม  ประสบการณท์ีจ่ัดครอบคลุมประสบการณส์ำาคัญ 4 ประการ ตามหลักสูตร  
ซึ่งการจัดกิจกรรมทัง้ 6 นัน้มีรายละเอียดและจุดประสงคข์อง กิจกรรมตา่งๆ  ดังนี้

 1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมทีจ่ัดให้เด็กไดเ้คลื่อนไหวสว่นตา่งๆ ของ
ร่างกายอยา่งอิสระตามจังหวะ  โดยใช้เสียงเพลง คำาคลอ้งจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์
อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสง่เสริมให้เด็กพัฒนากลา้มเนื้อใหญแ่ละกลา้มเนื้อเล็ก
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ ์/ กิจกรรมในวงกลม
 กิจกรรมเสริมประสบการณ ์/กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมทีมุ่ง่เนน้ให้เด็กพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  การสังเกต การคิดแกปั้ญหา การใช้เหตุผล
โดยการฝึกปฏิบัติร่วมกัน และมีการทำางานกลุม่ ทัง้กลุม่ยอ่ยกลุม่ใหญ ่เพื่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดเกีย่วกับเรื่องทีไ่ดเ้รียนรู้ 
 3.  กิจกรรมสร้างสรรค์
 กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรมทีมุ่ง่พัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกีย่วกับความงาม 
และสง่เสริมกระตุน้ให้เด็กแสดงอารมณ ์ความรู้สึก ความคิดริเริม่สร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
      4. กิจกรรมเสรี / การเลน่ตามมุม
 กิจกรรมเสรี / การเลน่ตามมุม เป็นกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้เด็กเลน่อิสระตามมุมเลน่
หรือมุมประสบการณห์รือกำาหนดเป็นพื้นทีเ่ลน่ทีจ่ัดไวใ้นห้องเรียน ซึ่งพื้นทีห่รือมุมตา่งๆเหลา่นี้
เด็กมีโอกาสเลือกเลน่ไดอ้ยา่งเสรีตามความสนใจและความตอ้งการของเด็ก ทัง้เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุม่ยอ่ย 
 5. กิจกรรมกลางแจ้ง
 กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมทีจ่ัดให้เด็กไดม้ีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อ
ออกกำาลังกาย และแสดงออกอยา่งอิสระ
 6.  เกมการศึกษา
 เกมการศึกษา(Didactic games)เป็นเกมทีช่่วยพัฒนาสติปัญญาช่วยสง่เสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐานการศึกษา มีกฎเกณฑก์ติกางา่ยๆ เด็กสามารถเลน่คนเดียวหรือเลน่
เป็นกลุม่ได ้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกีย่วกับสี รูปร่าง 
จำานวน ประเภท และความสัมพันธเ์กีย่วกับพื้นที ่ระยะ



    การจัดการเรียนการสอนผา่นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว้ โรงเรียนยังไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะตา่งๆ ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจึงไดศ้ึกษาคน้ควา้นวัตกรรมอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะและศักยภาพทีเ่หมาะสมตามวัย โรงเรียนจึงเลือกนวัตกรรมการ
ศึกษาทีน่อกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
            การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี ่มีลักษณะสง่เสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของเด็ก 
เนน้การช่วยเหลือตนเองให้มากทีสุ่ด โดยโรงเรียนจะจัดสภาพแวดลอ้มให้เสมือนบา้นและจัด
มุมการเรียนรู้ไวต้อบสนองความตอ้งการของเด็ก ซึ่งจะสง่ผลให้เด็ก ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีสมาธิอยูก่ับ
การทำางานของตนเองและเมื่อทำางานประสบความสำาเร็จก็จะเกิดความพึงพอใจและมีความสุข

 การเรียนการสอนแบบProject approach เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยเนน้
เรื่องทีเ่ด็กๆ สนใจทีอ่ยากเรียนรู้ เป็นการสง่เสริมให้เด็กๆ รู้จักการแสวงหาคำาตอบและเรียนรู้
กระบวนการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซึ่งจะสง่ผลให้เด็กกลา้คิด กลา้ทำา และกลา้แสดงออกมากขึ้น



  การเรียนการสอนแบบ STEM  Education เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยนำาลักษณะทาง
ธรรมชาติของแตล่ะสาระวิชามาผสมผสานและจัดเป็นการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนผา่นกิจกรรม
ตา่งๆ
 S = Science (วิทยาศาสตร์ ) เรียนรู้เรื่องราวธรรมชาติ เช่นปรากฏการณต์า่งๆ 
ผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรมในโครงการ บา้นนักวิทยาศาสตร์นอ้ย
์ มาสง่เสริมการเรียนรู้และทักษะในการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและคิดอยา่งมีเหตุผล
 T = Technology (เทคโนโลยี) เป็นการนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสืบคน้ขอ้มูล การหาความรู้ทีเ่ด็กๆ สนใจเพิม่เติมจากสื่อเทคโนโลยีตา่งๆ
 E = Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) กระบวนการวิศวกรรม ประกอบดว้ย การระบุ
ปัญหา การออกแบบ การวางแผน การสร้าง และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยสง่เสริมให้เด็กเกิด
การพัฒนาทางความคิดและสามารถออกแบบสิง่ตา่งๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
 M = Mathematic  (คณิตศาสตร์) กระบวนการแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
สื่อความหมาย   การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น และการคิดสร้างสรรค ์ซึ่งสามารถนำา
ไปประยุกตใ์ช้ในการเรียนรู้และชีวิตประจำาวันได้

 English Language เป็นการสง่เสริมทักษะทางดา้นภาษาเพิม่เติม ฝึกการฟัง การ
พูด และการออกเสียงทีถู่กตอ้งจากครูตา่งชาติโดยตรง ซึ่งจะสง่ผลให้เด็กมัน่ใจ และกลา้ทีจ่ะ
สนทนากับชาวตา่งชาติมากขึ้น 



 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีห่ลากหลายจะทำาให้เด็กๆ เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในดา้นตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวัยและเรียนรู้อยา่งมีความสุข

 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  เป็นการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน ์และเกิดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย

หลักสูตรเพิม่เติม
 ปัจจุบันโรงเรียนไดเ้ปิดการเรียนการสอนหลักสูตร IEC โดยบูรณาการกิจกรรมแตล่ะ
หนว่ยประสบการณ ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย สอดแทรกทักษะตา่งๆ ควบคูท่ักษะทางวิชาการใน
แตล่ะสัปดาห์ มีห้องกิจกรรมประกอบทีจ่ะสง่เสริมพัฒนาการของนักเรียน  อีกทัง้ยังมีกิจกรรม
และโครงการตา่งๆ ทีโ่รงเรียนจัดให้กับนักเรียนเพื่อสง่เสริมพัฒนาการอยา่งครบถ้วน  
แตเ่นื่องจากแตล่ะกิจกรรมตอ้งใช้เวลา ในการสร้างสรรคช์ิน้งานคอ่นขา้งนาน ทำาให้นักเรียน
มีโอกาสสร้างสรรคช์ิน้งานไดน้อ้ยชิน้
 โรงเรียนจึงไดพ้ัฒนาหลักสูตรเพิม่ จากหลักสูตร IEC เป็นหลักสูตร IEC Top Up  
ซึ่งเป็นหลักสูตรทีป่รับให้มีความสมดุล ในทุกดา้นโดยเพิม่เวลาเรียน  จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการปฏิบัติงานในชีวิตประจำาวัน เรียนรู้แบบลงมือกระทำา ไดร้ับ
ประสบการณใ์หม่ๆ  มีความสามารถทางดา้น Science, Cooking, Clay, Crafts



จุดมุง่หมายของการจัดประสบการณ์
  ในการจัดประสบการณต์า่งๆ ให้แกเ่ด็ก มีจุดมุง่หมายเพื่อสง่เสริมพัฒนาการ
ทุกดา้น ดังนี้

 1. พัฒนาการดา้นร่างกาย 
  1.1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยทีด่ี
  1.2. กลา้มเนื้อใหญแ่ละกลา้มเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่
         และประสานสัมพันธก์ัน

 2. พัฒนาการดา้นอารมณ ์จิตใจ 
  2.1. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
  2.2. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
  2.3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ีงาม

 3. พัฒนาการดา้นสังคม 
  3.1. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3.2. รักธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
  3.3. อยูร่่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
        ทีด่ีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
        ทรงเป็นประมุข

 4. พัฒนาการดา้นสติปัญญา 
  4.1. ใช้ภาษาสื่อสารไดเ้หมาะสมกับวัย
  4.2. มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
  4.3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  4.4. มีเจตคติทีด่ีตอ่การเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
         ไดเ้หมาะสมกับวัย

การประเมินผลพัฒนาการ
 การประเมินพัฒนาการหมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทำา
กิจกรรมแลว้จดบันทึกลงในเครื่องมือทีผู่ส้อนสร้างขึ้นหรือกำาหนดอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเปรียบ
เทียบพฤติกรรมทีเ่ด็กแสดงออกในแตล่ะครัง้ เป็นขอ้มูลในการพัฒนากิจกรรมให้เด็กไดร้ับ
การพัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพ

 



หลักการประเมินพัฒนาการเด็ก
 1.  ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดา้นและนำาผลมาพัฒนาเด็ก
 2.  ประเมินเป็นรายบุคคลอยา่งสม่ำาเสมอตอ่เนื่องตลอดปี
 3.  สภาพการประเมินมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำาวัน
 4.  ประเมินอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้
      เป็นหลักฐาน
      5.  ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก 
      รวมทัง้ใช้แหลง่ขอ้มูลหลาย ๆ ดา้น 

งานฝ่ายวิชาการโรงเรียนไดจ้ัดประเภทงานออกเป็น 7 ประเภทดังนี้
 1. งานเกีย่วกับการบริหารหลักสูตรและการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน 
     งานเกีย่วกับการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร ความเกีย่วเนื่องระหวา่งวิชาตา่ง ๆ การ
จัดหาอุปกรณต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสูตร เพื่อสะดวกแกก่ารคน้ควา้ของครู เช่น หลักสูตร
สถานศึกษา เนื้อหาคำาสอน โครงการสอน คูม่ือครู แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสือประกอบการ
สอนและเอกสารทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบการสอน ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ และการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคลอ้งตามลำาดับวิชา สามารถใช้
เป็นแผนการเรียนการสอนได ้
 2. งานการเรียนการสอน 
     เป็นงานทีเ่กีย่วกับการดำาเนินงานกิจกรรมตา่งๆ เช่น การจัดทำาโครงการสอน ให้
คุณครูทุกทา่นทำาโครงการสอนตลอดปีการศึกษา เพื่อเป็นการวางแผนการสอน จัดทำาสื่อ ใบ
งาน ให้แกน่ักเรียนกอ่นเปิดภาคเรียน, จัดตารางสอน, งานบันทึกการสอน, งานลูกเสือ ในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนไดย้ึดแนวทางของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งไดก้ำาหนด
คุณลักษณะของลูกเสือเนตรนารี ไวด้ังนี ้1)  สังเกต จดจำา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง  2)  ซื่อสัตย ์
สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น  3) บำาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน ์ 4) รู้จัก
ทำาการฝีมือ   5) พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทัง้นี ้โดยไมเ่กีย่วขอ้งลัทธิการเมืองใดๆ, งาน
ชมรม: โรงเรียนจัดให้มีชมรมตามความสนใจของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนเลือกเรียนชมรม จำานวน 1 
ชมรม/ปีการศึกษา, จัดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนชมรมวา่ยน้ำาทุกปีการศึกษา
 3. งานวัด – ประเมินผล 
     เป็นงานออกแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน การจัดการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน และการออกเอกสารสำาคัญตา่งๆ เกีย่วกับผลการเรียน  ตลอดจนการออกใบรับ
รองตา่งๆ แกน่ักเรียน ตัวอยา่งเช่นการเขา้ศึกษาตอ่ในระดับชัน้ตา่งๆ และการจบการศึกษา



 4. งานนิเทศภายใน 
     เป็นการนิเทศการทำางานและการสอนให้แกค่รู และการควบคุมดูแล 
การทำางานของครู
 5. งานวิจัย พัฒนาและสง่เสริม 
     โรงเรียนจัดให้มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดย
การให้โอกาสและเสรีภาพทางวิชาการแกค่รู เช่นเสรีภาพทีจ่ะทำาการคน้ควา้วิจัย เพื่อนำาไปสู่
คำาตอบทีต่อ้งการ  โดยโรงเรียนกำาหนดให้ครูทีท่ำาการสอนในรายวิชาตา่งๆ ตอ้งทำาการวิจัย
อยา่งนอ้ย 1 งานวิจัยตอ่ 1 ปีการศึกษา  และนักเรียนจะตอ้งศึกษาแบบโครงงานอยา่งนอ้ย 1 
โครงงานตอ่ปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้หาความรู้และตอบคำาถามทีส่งสัยดว้ย
ตนเอง  ซึ่งเป็นการสร้างองคค์วามรู้ให้นักเรียนได ้ คิดเป็น  ทำาเป็น  แกปั้ญหาเป็น
 6. งานผลิตเอกสาร 
     เป็นงานเลือกแบบเรียนและการสง่เสริมการผลิตเอกสารตา่ง ๆ แบบเรียนและ
เอกสาร ตำารา เป็นสิง่ทีช่่วยการสอนของครู ครูสามารถมอบหมายให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้
จากแบบเรียนได ้และเป็นแนวทางทีค่รูจะกำาหนดเนื้อหาและวิธีสอนให้สอดคลอ้งกับบทเรียน
ในแบบเรียนนัน้ๆ ดว้ย และไมใ่ช่วา่ครูจะใช้แบบเรียนเลม่หนึ่งเลม่ใดเป็นแนวทางเทา่นัน้ แต่
ครูจะใช้แบบเรียนหลายเลม่ประกอบกัน เพื่อให้เกิดความรู้กวา้งขวางและลึกซึ้ง อันจะเป็น
ประโยชนต์อ่การเรียนการสอน จะทำาให้นักเรียนเกิดความเจริญทุกดา้น จัดผลิต และบริการ
สื่อ สิง่พิมพต์า่งๆ จัดหาเครื่องอุปกรณก์ารสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในรายวิชาตา่งๆ 
การจัดศูนยส์ื่อและศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้สามารถบริการสื่อการเรียนการสอนได้
อยา่งกวา้งขวาง จัดหาเจ้าหนา้ทีเ่พื่อให้บริการงานผลิตเอกสารแกค่รู กระตุน้ให้ครู ใช้บริการ
เพื่อประโยชนใ์นการศึกษาของนักเรียน โดยกำาหนดให้ครูใช้บริการ ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด   
 7. งานห้องสมุด
     จัดห้องสมุดให้เป็นสถานทีท่ีค่น้ควา้หาความรู้ของนักเรียนโดยมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ  หลากหลายประเภททีใ่ช้สำาหรับอ้างอิงประกอบการศึกษา หรือหนังสืออ่านนอกเวลา
ตา่ง ๆ เช่น เรื่องสัน้ การ์ตูนสำาหรับเด็ก ทีเ่ป็นสารประโยชนแ์กน่ักเรียนทุกระดับชัน้ อีกทัง้
พร้อมกับการบริการอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ นอกจากนีไ้ดจ้ัดให้มีมุมอ่านหนังสือในทุกห้องเรียน


