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เริม่เปิดการเรยีนการสอนครั้งแรก โดยเริม่จากหอ้งเรยีน

เพียง 3 หอ้งมีนักเรยีนทั้งหมด 17 คน และครู 6 คน

2522

เปิดการเรยีนการสอนหลกัสูตร Denla English Program

2544

เปิดโรงเรยีนเด่นหลา้ พระราม 5

2549

เปิดหลกัสูตร Denla Playgroup ส าหรบัเด็กเล็ก

เปิดหลกัสูตร Denla International Programme ( DLIP )

2557

2558

2560

เปิดโรงเรยีน Denla British school (DBS )
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การดแูลนกัเรียน

อยา่งมีคณุภาพ คณุครูปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง

จดัหอ้งเรียนเด็กเล็ก

ท่ีมีอายุเท่ากนัอยูใ่นหอ้งเดียวกนั

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

เหมาะสมพฒันาการอายุเดือนของเด็ก

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้าม

ความถนดัในการเรียนรูข้องแตล่ะคน

จดัตารางเรียน  โดยค านึงถึงความ

สมดลุพฒันาการทกัษะครบทุกดา้น

7



จดักิจกรรมยามเชา้ใหฟ้รีส  าหรบัเด็กท่ีมาถึงก่อนเวลาเร่ิม

เรียน เพ่ือสรา้งนิสยัขยนั-เรียนสนุก-ตื่นตวัพรอ้มเรียน

จดัแนะแนวผูป้กครองใหเ้ลือกโรงเรียนประถมไดต้รงกบั

ความพรอ้มของผูป้กครองและลกูตนเอง

จดัหอ้งเรียนเด็กโต ใหเ้ด็กท่ีจะไปเขา้โรงเรียนประถมแนว

เดียวกนั (คาทอลิก/สาธิต) ไดเ้รียนในหอ้งเดียวกนั

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดรบักบัแนวการเรียนการ

สอนของโรงเรียนประถมแตล่ะประเภท

ดแูลเด็กพิเศษ (LD) มีโปรแกรมดแูลโดยเฉพาะและ จดัให้

เรียนร่วมหอ้งกบัเด็กปกติในอตัราส่วน1:10คน
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2 จดัหอ้งเรียนเด็กเล็กท่ีมีอายเุดือนใกลเ้คียงกนัอยูใ่นหอ้งเดียวกนั

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

9

จดันกัเรียนที่มีอายุคละกนัเป็นปี

 ชั้นเตรียมอนุบาล

 อายุเดือน 24 – 36 เดือน

 ชั้นอนุบาล 1

 อายุเดือน 37 – 48 เดือน

จดัหอ้งเรียนที่นกัเรียนมีอายุตา่งกนั 

ไม่เกิน 1 – 3 เดือน



2 จดัหอ้งเรียนเด็กเล็กที่มีอายเุดือนใกลเ้คียงกนัอยูใ่นหอ้งเดียวกนั

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ห้อง จ ำนวน 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37

อ.1/1 3.9 – 4.0

อ.1/2 3.8 - 3.9

อ.1/3 3.7 - 3.8

อ.1/4 3.6 - 3.7

อ.1/5 3.5 - 3.6

อ.1/6 3.4 - 3.5

อ.1/7 3.3 - 3.4

อ.1/8 3.2 - 3.3

อ.1/9 3.1 - 3.2

ช่วงอายเุดือนเกิด
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3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้สริมสรา้งพฒันาการของเด็กเล็ก

ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการตามอายแุตล่ะเดือนของเด็ก
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3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้สริมสรา้งพฒันาการของเด็กเล็ก

ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการตามอายแุตล่ะเดือนของเด็ก
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4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงความถนดัทางปัญญา

จากการสแกนลายน้ิวมือของเด็กแตล่ะคน
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4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงความถนดัทางปัญญา

จากการสแกนลายน้ิวมือของเด็กแตล่ะคน
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4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงความถนดัทางปัญญา

จากการสแกนลายน้ิวมือของเด็กแตล่ะคน

15

สมอง

ซีกที่ท  างานมากกว่า
สมองซีกซา้ย 52.42% สมองซีกขวา 47.58%

การท างานของ

สมอง
ดา้นจติใจ ดา้นความคิด ดา้นกลา้มเน้ือ

ดา้นโสต

ประสาท

ดา้นจกัษุ

ประสาท

สมองส่วนต่างๆ ส่วนหนา้กลีบ

หนา้

ส่วนหนา้กลีบ

หลงั

ส่วนกระหม่อม ส่วนขมบั ส่วนทา้ยทอย

อตัราการท างาน

ของสมอง

20.29%

นกัรบ

19.86%

นกัคิด

19.43%

ลงมือกระท า

20.44%

การฟัง

19.99%

การมอง



4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงความถนดัทางปัญญา

จากการสแกนลายน้ิวมือของเด็กแตล่ะคน

รูปแบบ/

เทคนิคการจดั

กิจกรรม
ตวัอย่าง

ความถนัดในการเรียนรู ้

ค  าอธิบาย

1
.ก
า
ร
ล
งม
ือ
ก
ร
ะ
ท
 า

2
.ก
า
ร
คิ
ด
ไต
ร่
ต
ร
อ
ง

3
.ก
า
ร
เค
ลื่
อ
น
ไห
ว

ร่
า
งก
า
ย
แ
ล
ะ
ได
้

ส
มั
ผ
ัส

4
.ก
า
ร
ฟั
ง

5
.ก
า
ร
ม
อ
งเ
ห
็น

การ

เล่นเกม

เกม 

“เก็บไข่จระเข”้
1 2 3

การเล่นเกม
เรื่อง 

จ านวนนับตวัเลข
3 1 2

หมายเหต ุ: 1=ไดผ้ลดีท่ีสุด  2=ไดผ้ลปานกลาง  3=ไดผ้ลนอ้ย  4=ไม่เหมาะสม
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5 จดัตารางเวลาเรียนในรอบสปัดาห ์โดยค านึงถึงความสมดลุ

ในการพฒันาทกัษะเด็กใหค้รบทุกดา้น
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กิจกรรมยามเชา้  



5 จดัตารางเวลาเรียนในรอบสปัดาห ์โดยค านึงถึงความสมดลุ

ในการพฒันาทกัษะเด็กใหค้รบทุกดา้น

19

วิชาหลัก กิจกรรมเสริมหลักสูตร



5 จดัตารางเวลาเรียนในรอบสปัดาห ์โดยค านึงถึงความสมดลุ

ในการพฒันาทกัษะเด็กใหค้รบทุกดา้น
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(ชื่อบริษัท) 21

กิจกรรมยามเชา้  5 จดัตารางเวลาเรียนในรอบสปัดาห ์โดยค านึงถึงความสมดลุในการพฒันาทกัษะเด็กใหค้รบทุกดา้น
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กิจกรรมยามเชา้  
6 จดักิจกรรมยามเชา้ใหฟ้รีส  าหรบัเด็กท่ีมาถึงก่อนเวลาเร่ิมเรียน เพ่ือสรา้งนิสยัขยนั-เรียนสนุก-ตื่นตวัพรอ้ม

เรียน

วิธีปฏิบตัใินอดีต

การจราจรหนาแน่นในช่วงเชา้

วิธีที่ไดป้รบัปรุงใหม่

 เพ่ิมสมัฤทธิผลนกัเรียนชั้นอนุบาล 2

 นกัเรียนใชเ้วลาก่อนเขา้เรียนใหเ้ป็น

ประโยชน์

 หลีกเล่ียงการจราจรในช่วงหนาแน่น
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กิจกรรมยามเชา้  
7 จดัแนะแนวผูป้กครองใหเ้ลือกโรงเรียนประถมไดต้รงกบัความถนดัทางปัญญาของลกูตนเองและผลการท า

ขอ้สอบจ  าลองของแตล่ะแห่ง

วิธีปฏิบตัใินอดีต

แนะแนวเฉพาะระดบัชั้นอนุบาล

3

วิธีที่ไดป้รบัปรุงใหม่

อนุบาล 1 แนะน าการเตรียมความ

พรอ้มส าหรบัผูป้กครอง และเลือกแนว

การเรียน

อนุบาล 2 แนะน าการเตรียมความ

พรอ้มส าหรบันักเรียน และเลือก

โรงเรียน

อนุบาล 3 แนะน าการเตรียมความ

พรอ้มก่อนสอบ



(ชื่อบริษัท) 24

กิจกรรมยามเชา้  
7 จดัแนะแนวผูป้กครองใหเ้ลือกโรงเรียนประถมไดต้รงกบัความถนดัทางปัญญาของลกูตนเองและผลการท า

ขอ้สอบจ  าลองของแตล่ะแห่ง

วตัถุประสงค์

อนุบาล 1 อนุบาล 2

ผูป้กครองสามารถเลือกหลกัสูตร

โรงเรียนป.1ใหล้กูไดเ้หมาะสม    

ผูป้กครองสามารถเลือกโรงเรียนป.1

ใหล้กูไดเ้หมาะสม

มีเวลาเตรียมความพรอ้มเขา้

โรงเรียนป.1

เตรียมตวัเองเพื่อเขา้โรงเรียน.ป.1

ที่เลือกไดเ้หมาะสม

นกัเรียนมีความพรอ้มสอบเขา้โรงเรียนป.1
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กิจกรรมยามเชา้  
7 จดัแนะแนวผูป้กครองใหเ้ลือกโรงเรียนประถมไดต้รงกบัความถนดัทางปัญญาของลกูตนเองและผลการท า

ขอ้สอบจ  าลองของแตล่ะแห่ง

ช่ือ

โรงเรียน
เกณฑอ์ายุ

ประ

เมิน วิธีการจดัการเรียนการสอน

ประ

เมิน

ค่าเทอม

(ไม่รวมเงิน

บริจาค)

ประ

เมิน
สถานท่ีตั้ง

     

17 พ.ค.55

16 พ.ค.56

93,000

EP173,000
เขตบางแค

พ.ศ. 55

พ.ศ.56

40,000

EIP130,000
เขตบางรกั

1 ธ.ค. 55

30 พ.ย.56

16 ธ.ค 55

15 ธ.ค 56

20,000

20,000

เขตปทุมวนั

เขตจตุจกัร
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กิจกรรมยามเชา้  
7 จดัแนะแนวผูป้กครองใหเ้ลือกโรงเรียนประถมไดต้รงกบัความถนดัทางปัญญาของลกูตนเองและผลการท า

ขอ้สอบจ  าลองของแตล่ะแห่ง
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กิจกรรมยามเชา้  8 จดัหอ้งเรียนเด็กโต ใหเ้ด็กท่ีจะไปเขา้โรงเรียนประถมแนวเดียวกนั (คาทอลิก/สาธิต) ไดเ้รียนในหอ้งเดียวกนั

วิธีปฏิบตัใินอดีต

จดัหอ้งเรียนตามโรงเรียนที่เลือก

ตอนอนุบาล 3

วิธีที่ไดป้รบัปรุงใหม่

 ระดบัชั้นอนุบาล 2 จดัหอ้งเรียนตามแนว

โรงเรียนท่ีเลือก(คาทอลิก/สาธิต)

 ระดบัชั้นอนุบาล 3 ตามโรงเรียนท่ีเลือก

(กรุงเทพคริสเตียน, อสัสมัชญั, เซนต์

คาเบรียล, เซนตโ์ยเซฟคอนเวนต,์ สาธิต

เกษตร, สาธิตจุฬา)  ฯลฯ



(ชื่อบริษัท) 28

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กิจกรรมยามเชา้  9 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดรบักบัแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมแตล่ะประเภท

วิธีปฏิบตัใินอดีต

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้าม

แนวโรงเรียนคาธอลิก

วิธีที่ไดป้รบัปรุงใหม่

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้าม

แนวโรงเรียนคาธอลิก และสาธิต
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กิจกรรมยามเชา้  9 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดรบักบัแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมแตล่ะประเภท

การเตรยีมความพรอ้มแนวคาธอลิก

พฒันาทกัษะ

การอา่น

ความกลา้

แสดงออก

คาบเสรี สาระการเรียนรู ้

คณุธรรม จริยธรรม

เนน้การอ่านขอ้ความ

อ่านจบัใจความ

อ่านเร่ืองสั้น

เนน้ฝึกการ

สมัภาษณ์

ความมัน่ใจใน

ตนเอง

ทบทวนเน้ือหา

สรา้งเสริม

ประสบการณช์ีวิต

เร่ืองราวเกี่ยวกบัตวัเด็ก

บุคคลละสถานท่ีแวดลอ้ม

ธรรมชาติรอบตวั

ส่ิงต่างๆรอบตวั
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กิจกรรมยามเชา้  9 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดรบักบัแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมแตล่ะประเภท

การเตรยีมความพรอ้มแนวสาธิต

ทกัษะการ

สงัเกต

ทกัษะการคิด

วิเคราะห์

ทกัษะการ

ค านวณ 

ทกัษะทาง

ภาษา 

สาระการเรียนรู ้

คณุธรรม จริยธรรม

ภาพเหมือน

ภาพเงา

ส่วนประกอบ

ของภาพ

ภาพที่หายไป

ทิศทาง

ต าแหน่ง

ระยะ

บล็อก มุมมอง 

เนน้จ านวนไม่

เกิน 20 การ

เปรียบเทียบ

ขอ้มูล

เนน้การฟัง

นิทาน จบั

ใจความ เร่ือง

สั้น

เร่ืองราวเกี่ยวกบัตวัเด็ก

บุคคลละสถานท่ีแวดลอ้ม

ธรรมชาติรอบตวั

ส่ิงต่างๆรอบตวั



10 ส าหรบัเด็กพิเศษ (LD) มีโปรแกรมดแูลโดยเฉพาะและ จดัใหเ้รียนร่วมหอ้งกบัเด็กปกติในอตัราส่วน1:10คน
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กิจกรรมยามเชา้  

วิธีปฏิบตัใินอดีต

ไม่มีกระบวนการคดักรอง และ

โปรแกรมการดูแล

ไม่มีการก าหนดสดัส่วนนกัเรียน

พิเศษในการเรียนร่วมกบันกัเรยีน

ปกติ

วิธีที่ไดป้รบัปรุงใหม่

 มีกระบวนการคดักรองเด็กพิเศษ โดยนัก

พฒันาการ

 มีโปรแกรมการดูแลนักเรียนพิเศษ ใน

ดา้นพฒันาการ และการส่ือสาร

 ก าหนดสดัส่วนนักเรียน 1:10 โดยในแต่

ละหอ้งจะสามารถมีเด็กพิเศษไดไ้ม่เกนิ 2 

คน และจะมีการเพิ่มจ านวนครใูนการ

ดูแลเพิ่ม



10 ส าหรบัเด็กพิเศษ (LD) มีโปรแกรมดแูลโดยเฉพาะและ จดัใหเ้รียนร่วมหอ้งกบัเด็กปกติในอตัราส่วน1:10คน
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กิจกรรมยามเชา้  

กระบวนการคดักรองเด็ก

การเขา้ถึงรายบุคคล 

เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูป้กครอง

ที่มีตอ่เด็ก

จ านวน LD ที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง

ปกติ

LD เทียม

LD น้อย

LD มาก

ปกติ

มาก

น้อย

เทียม
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กิจกรรมยามเชา้  10 ส าหรบัเด็กพิเศษ (LD) มีโปรแกรมดแูลโดยเฉพาะและ จดัใหเ้รียนร่วมหอ้งกบัเด็กปกติในอตัราส่วน1:10คน

จ  านวน LD ที่ผ่านกระบวนการคดักรอง

ปกติ

มาก

นอ้ย

เทียม

LD เทียม คือ สาเหตุหลกัการใชอุ้ปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์เช่น 

แทปเล็ตหรือ ดูทีวี มากเกินไป เพราะส่ือเหล่าน้ีเป็นการ

ส่ือสารทางเดียว ท าใหเ้ด็กไม่รูจ้กัท่ีจะพดูคุยและเขา้สงัคม

วิธีการแกไ้ขพฤติกรรม

จ ากดัการดูใหไ้ม่เกินวนัละ 1 ชัว่โมง

การหากิจกรรมอื่นใหท้ า เช่น วาดรูป หรือเล่นของเล่นท่ี

ช่วยเสริมพฒันาการ

หมัน่เล่นและพุดคุยกบัลูกบ่อย ๆ เพื่อกระตุน้ใหลู้กส่ือสาร 

ตอบโตก้บัเรา

พาเขา้สงัคม เพื่อใหไ้ดเ้ล่นและเขา้สงัคมกบัเพื่อน
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กิจกรรมยามเชา้  
1 ตัง้มาตรฐาน การดแูลนกัเรียน ตัง้แตเ่ตรียมหอ้งเรียนถึงส่งเด็กกลบับา้น

อยา่งมีคณุภาพใหค้รูทุกคนปฏิบตัิตามไดถู้กตอ้งเหมือนกนั

วิธีปฏิบตัใินอดีต

ขอ้มลูนักเรียนมีอยูห่ลากหลายท่ี

ครูมีมาตรฐานในการดูแลนักเรียน 

ผ่านประสบการณจ์ากการท างาน

ของแต่ละบุคคล

การส่ือสารกบัผูป้กครองเป็นขอ้มูล

ทัว่ไป

วิธีที่ไดป้รบัปรุงใหม่

ขอ้มลูนักเรียนอยูใ่นเอกสารเดียวกนั

ครูมีมาตรฐานในการดูแล ตาม

มาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด

การส่ือสารกบัผูป้กครองมีความ

สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ครูรายวนั รายสปัดาห ์รายเดือน



1 ตัง้มาตรฐาน การดแูลนกัเรียน ตัง้แตเ่ตรียมหอ้งเรียนถึงส่งเด็กกลบับา้น

อยา่งมีคณุภาพใหค้รูทุกคนปฏิบตัิตามไดถู้กตอ้งเหมือนกนั
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กิจกรรมยามเชา้  

ขั้นตอนการปฏิบติังานของครูในรอบวนั (ขั้นตอนการดแูลนกัเรียน 8 ขั้นตอน)

 ช่วงที่ 1 : เตรียมหอ้งใหพ้รอ้มก่อนนกัเรียนมา

 ช่วงที่ 2 : ตอ้นรบันกัเรียนที่มาถึงหอ้งเรียน

 ช่วงที่ 3 : กิจกรรมหนา้เสาธง/กิจกรรมยามเชา้

 ช่วงที่ 4 : การเรียนการสอนเชา้ - บ่าย

 ช่วงที่ 5 : กิจกรรมเสริมหลกัสูตร

 ช่วงที่ 6 : ช่วงพกักลางวนั

 ช่วงที่ 7 : การเตรียมตวัก่อนกลบับา้น

 ช่วงที่ 8 : การท าความสะอาดหลงันกัเรียนกลบับา้น
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ปีพ.ศ. จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวนเดก็
กทม.+
นนทบุรี

จ ำนวน
ครอบครวัท่ีมี

รำยได้ดี

%

2557 1612 110069 55871 2.89

2558 1598 105707 53656 2.98

2559 1583 102021 51785 3.06

2560 1476 100753 51142 2.89

2561 1447 93707 47565 3.04
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เพิ่มจ านวนตวัเลขนกัเรียนของเดน่หล้า
การเพิ่มจ านวนสถานท่ีที่ใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์
%ความเช่ือมัน่ของผู้ปกครอง

ปีพ.ศ. กรงุเทพคริสเตียน สำธิตจฬุำ

2557 51.31% 6.73%

2558 54.32% 9.30%

2559 67.39% 13.63%

2560 51.60% 22.60%

2561 96.6% 26.90%
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1. การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์และวธิกีารปฏบิตัขิอง 10
นวตักรรมใหก้บับุคลากร เพื่อน าไปถ่ายทอดต่อบุคคลภายนอกเป็นสิง่ทีย่าก 
เพราะเป็นเรือ่งทีไ่มคุ่น้เคย

2. การสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูป้กครอง ในนวตักรรมเป็นสิง่ทีย่าก และต้องอธบิาย
ใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบันกัเรยีน ตวัอยา่งเช่น การจดัชัน้เรยีน ใน
บางครัง้ผูป้กครองมคีวามตอ้งการทีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวทางในการปฏิบตั ิท าให้
เกดิปัญหาทีต่ามมา

3. การวางแผนการประชาสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งกบัเวลา และหวัขอ้ทีจ่ะน าไปใช้
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1. อบรมบคุลากร ให้เข้าใจใน 10 นวตักรรม อยา่งถ่องแท้ โดยเน้นการลงมือปฏิบตัิในแตล่ะเร่ือง 
เช่น การฝึกอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และน าไปปฏิบตัิจริง

2. การออกแบบสือ่ในการประชาสมัพนัธ์
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
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10. เอกสารอ้างอิง
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ถาม - ตอบ


