


หลังภาวะวิกฤตระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้คนไทยทุกคน
จ าเป็นต้องใช้ชีวิตตามภาวะปกติใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุก        
ภาคส่วน รวมท้ังการจัดการศึกษาทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 
และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีนโยบายให้ยกเลิกการสอบแข่งขัน 
เพื่อวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ เพื่อรับเด็กเข้าเรียนระดับอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยให้อ านาจสถานศึกษาพิจารณาแนวทางการรับเด็กเข้า
เรียนซึ่งอาจใช้วิธีจับสลากหรือใช้แนวทางอื่นตามแต่ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการนี้ การด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้
เตรียมการอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีเหตุจ าเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนใด ๆ จากท่ีเคยประกาศไว้ โรงเรียนจะประกาศให้ท่านทราบทาง
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามโรงเรียน
โดยตรง โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่นท่ีอาจฉวยโอกาสหลอกลวงท่านให้เสียทรัพย์สิน 
โรงเรียนยืนยันว่าจะด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ            
การประกาศอย่างเป็นทางการของโรงเรียนเท่านั้น หากมีผู้อื่นแอบอ้างรับผลประโยชน์
โดยมิชอบ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เร่ือง

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ปีการศึกษา 2566



๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

----------------------------------
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพครู และท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาอันเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินงานของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา             
อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้ก าหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑           
ของโรงเรียนสาธติแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑  ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

(มีอายุระหว่าง ๕ ปี ๖ เดือน ถึง ๖ ปี ๖ เดือน)
เด็กที่เกิดก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุเกินเกณฑ์รับสมัคร
เด็กที่เกิดหลังวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อายุไม่ถึงเกณฑ์รับสมัคร

๑.๒ ไม่เคยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มาก่อน

๒. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒๘๐ คน โดยรับจากผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๑. ตามสัดส่วนดังนี้

๒.๑ บุคคลทั่วไป จ านวน ๑๓๐ คน
๒.๒ ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน ซ่ึงได้แก่ 

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
และทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุตรหลานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ/หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง รวมกันจ านวน ๑๕๐ คน 



๓

๓.  การคัดเลือก

๓.๑  ประเภทบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด าเนินการคัดเลือก           

ผู้สมัครด้วยวิธีการจับสลาก จ านวน ๑๓๐ คน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชม

ถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.kus.ku.ac.th 

๓.๒  ประเภททรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะพิจารณาคัดเลือก

ผู้สมัครโดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  ระยะเวลาการท างาน ผลงานของทรัพยากรบุคคลนั้น ๆ                      

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และมีชื่อเป็นบุคลากรปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย                

เกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และจะพิจารณา

คัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน และ/หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง           

มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามข้อมูลที่มีอยู่และคณะกรรมการเห็นสมควร 

ในกรณีที่โรงเรียนพบว่า นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตามข้อ ๓ ต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษา         

เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดนักเรียน    

ให้เข้ารับความช่วยเหลือทางการศึกษาในโครงการการศึกษาพิเศษของศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการ          

ความช่วยเหลือพิเศษของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซ่ึงมีระเบียบ

ปฏิบัติแยกจากนักเรียนโดยทั่วไป

๔.  การรับสมัคร 

๔.๑   การรับสมัคร การช าระเงินค่าสมัครและด าเนินการคัดเลือก

ก าหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

โดยผู้ปกครองต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้



๔

ขั้นตอนที่ ๑  ขอรับใบสมัคร - ผู้ปกครองขอรับใบสมัครแบบออนไลน์ ที่ https://www.kus.ku.ac.th 

ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

ขั้นตอนที่ ๒  ช าระเงินค่าสมัคร

และด าเนินการ

คัดเลือก

- ผู้ปกครองพิมพ์ใบช าระเงิน (Bill Payment) จากระบบ

และช าระเงินค่าสมัครและด าเนินการคัดเลือก จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ

แอปพลิเคชัน SCB EASY 

ได้ต้ังแต่วันอังคารที่ ๑๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๓  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

และแนบหลักฐาน

การสมัคร

- ผู้ปกครองกรอกข้อมูลผู้สมัครและแนบหลักฐานการสมัคร 

ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ้ ๕ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด

ที่ https://www.kus.ku.ac.th 

ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๔  ตรวจสอบรายชื่อ

และเลขที่ผู้สมัคร

- ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ผู้สมัครในระบบออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://www.kus.ku.ac.th 

ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔.๒   การให้ความช่วยเหลือในการสมัคร

ผู้ปกครองที่มีปัญหาในการสมัครสามารถติดต่อเพื่อรับความช่วยเหลือได้ที่โรงเรียนสาธติแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๕.  หลักฐานการสมัคร
ผู้ปกครองเตรียมเอกสารการสมัครของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .png พร้อมกับลงนามรับรอง

เอกสารทุกฉบับ ยกเว้นรูปถ่ายของนักเรียน เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมีดังนี้
๕.๑  สูติบัตรของนักเรียน
๕.๒  ทะเบียนบ้านฉบับทีม่ีชือ่เจา้บา้น ชื่อนักเรียน ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
๕.๓  หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ที่ผู้อ านวยการลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนไม่เกนิ ๙๐ วัน) 
๕.๔  รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง เป็นรูปถ่ายไม่เกนิ ๖ เดือน
๕.๕  หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) 



๕

๖.   การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๑ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และทาง https://www.kus.ku.ac.th 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๗.   การมอบตัว

๗.๑  ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครทาง 

https://www.kus.ku.ac.th ไดต้ั้งแต่วันจันทร์ที่ ๖ – วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๗.๒  ผู้ปกครองรับเอกสารมอบตัวนักเรียน วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง

๑๑.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา          

โดยน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครในข้อ ๗.๑ มาแสดงพร้อมช าระเงินค่าด าเนินการมอบตัว ค่าประเมินความพร้อม 

และค่ากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท

๗.๓  วันมอบตัว วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ และวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 

๑๖.๐๐ น.  ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัว ตามวัน และเวลาที่ก าหนดไว้ในเอกสารมอบตัว ณ อาคารอุบล 

เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

๗.๔  หากผู้ปกครองไม่มารับเอกสารมอบตัวและไม่น านักเรียนมามอบตัวตามวัน เวลา ที่โรงเรียน

ก าหนดนัดหมาย โดยมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าสละสิทธิ์

๗.๕  กรณีมีผู้สละสิทธิ์ให้ถือว่าสิทธิ์น้ันกลับมาเป็นของโรงเรียนและให้เป็นดุลพินิจของโรงเรียน     

ที่จะเรียกผู้สมัครรายอ่ืนเข้ามาแทนที่ได้ตามที่โรงเรียนเห็นสมควร

๘.  การประเมินความพร้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องเข้ารับการประเมินความพร้อม

เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖



๖

๙.   การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้าศึกษาในโรงเรียนได้และหากพบบุคคลที่มี

พฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

ทราบโดยตรง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



๗

โปรดศึกษาประกาศ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุกฉบับอย่างละเอียด



๘

ค าแนะน า
ส าหรับผู้ปกครอง



๙

โรงเรียนตระหนักถึงความรักความห่วงใยลูกหลานของผู้ปกครองทุกท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือก และการยื่นใบสมัคร ซึ่งผู้ปกครอง
อาจไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ด้วยวาจาได้โดยตรง โรงเรียนขอให้
ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง ดังนี้

การเตรียมการสมัคร
ผู้ปกครองเข้ากรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.kus.ku.ac.th ได้

ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  พร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครที่ลงนาม
รับรองเอกสารทุกฉบับ ยกเว้นรูปถ่ายนักเรียน ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .png ให้ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมีดังนี้

1)  สูติบัตรของนักเรียน
2)  ทะเบียนบ้านฉบบัที่มีชื่อเจ้าบา้น ชื่อนักเรียน ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3)  หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ใบรับรองการเป็นนกัเรียน ปีการศึกษา 2565

ที่ผู้อ านวยการลงนาม พร้อมประทับตราโรงเรียนไม่เกิน 90 วัน)
4)  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5)  หนังสือส าคัญแสดงการเปลีย่นชื่อหรือนามสกุลของผูส้มัคร (ถ้ามี)

ผู้ปกครองช าระเงินค่าด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก โดยพิมพ์ใบช าระเงิน
(bill payment) จากระบบ แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือทางแอปพลิเคชัน 
SCB Easy ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก หากแนบไฟล์เอกสารการสมัครไม่ครบ
หรือเอกสารเป็นข้อมูลเท็จ หรือผู้ปกครองไม่ช าระเงนิค่าด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก
ภายในวัน เวลาที่ก าหนด ซึ่งจะถือว่าการสมัครและการด าเนินการคัดเลือกเป็นโมฆะ 
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระมาแล้ว รวมทั้งเอกสารและ
หลักฐานในทุกกรณี



๑๐

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ผู้ปกครองเข้าตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ผู้สมัครในระบบออนไลนผ์่านเวบ็ไซต์

https://www.kus.ku.ac.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

การคัดเลือกนักเรียนกลุ่มบุคคลทั่วไปโดยวิธีการจับสลาก 
คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1

ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครกลุ่มบุคคลทั่วไปโดยวิธกีารจับสลาก จ านวน 130 คน 
ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ผู้ปกครองติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.kus.ku.ac.th

การประกาศผลการคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ บริเวณประตู 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และเว็บไซต์ https://www.kus.ku.ac.th 
เวลา 08.00 น.

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สุด



๑๑

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566
จากเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ

จนกว่าการด าเนินการจะเสร็จสิ้น



๑๒

ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับโรงเรียน



๑๓

อมลูพืน้ฐาน

เกีย่วกบัโรงเรยีน

วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22  เมษายน  2514

โรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่ให้วิชา ...
... แต่เป็นสถานที่ผลิตคนดีมีวิชา

ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน



๑๔

จุดมุ่งหมาย
โรงเรียนเริ่มจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบพพิัฒนาการนิยม 

(Progressivism) ของ John Dewey ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) โดยจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกด้านให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียน
ก าหนดจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. พัฒนาการทางสติปัญญาให้มี  ความรอบรู้ เป็นล าดับจนถึงขั้นสามารถใช้
วิจารณญาณ เพื่อประเมิน และตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ท้ังต่อ
ตนเอง และส่วนรวมควบคู่กันไป

2.  พัฒนาการทางจิตใจ ให้มีความสามารถในการรับรู้ สนองตอบ เลือกค่านิยมท่ี
ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจนเป็นคุณลักษณะประจ าตัวท่ีดีงาม ท าให้
เกิดความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์

3. พัฒนาการทางสังคม ให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎและ
กติกาของส่วนรวมและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม 
ยอมรับความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมท้ังส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย สามารถปรับวัฒนธรรมอื่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
เพื่อรักษาอิสรภาพของชาติไทย

4. พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
จนสามารถรู้จักแก้ปัญหาได้ในทางท่ีถูกท่ีควรเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงและปัญหา       
อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแห่งตนและส่วนรวมเป็นส าคัญ

5. พัฒนาศักยภาพทางความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษให้ปรากฏ 
เพื่อประโยชน์แห่งตนในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณค่า และความหมายแห่งชีวิต 
พร้อมท่ีจะน าไปริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามโอกาสอันสมควร



๑๕

ปรัชญา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันท่ีให้การศึกษา อบรม

กุลบุตร กุลธิดา ให้พร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลา พัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะชีวิตและความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพแห่งตน มีจิตส านึกในหน้าที่
น าประสบการณ์มาแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความสุข ความสงบ 
และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทย
อย่างมั่นคง

ปญฺญา อลีนตา  เจว สมาธิ  ฐิตธมฺมตา
เอเต  เต  จตุโร  ธมมฺา จิณฺณา สุขตฺถสาธกา ฯ

ปัญญา ความไม่ระย่อ ภาวะจิตมั่นคง และความด ารงคุณธรรม
ธรรม 4 ประการเหล่านี้  บ าเพ็ญแล้ว ยังประโยชน์สุขให้ส าเร็จ

พระเทพเวที ป.อ.ปยุตโต
25 มกราคม 2531

คติธรรม 



๑๖

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู สร้างองค์
ความรู้ใหม่  พัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
และสามารถแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน

ตราประจ าโรงเรียน  
พระพิรุณทรงนาคภายในกรอบวงกลมท่ีมีกลีบดอกบัวล้อมรอบ 

สีประจ าโรงเรียน    สีม่วง

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นกระพ้ีจั่น 

รอบรู้    สู้ชีวิต    จิตมั่นคง    ด ารงคุณธรรม

มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์



๑๗

ชุดพลศึกษา

การแต่งกายของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

ชุดนักเรียน

ทรงผม



๑๘

การจัดการเรียนรู้

และการพัฒนานักเรียน



๑๙

การจัดการเรียนรู้
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ท าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เน้นการฝึกทักษะทางภาษาให้สามารถ      
อ่านออก เขียนได้ และฝึกทักษะการคิดค านวณ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้          
จัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่าง ๆ เพื่อวางพ้ืนฐานการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีสุนทรียภาพ  

เน้นการสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นให้แก่นักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ผ่านการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะ
กับวัย ความสนใจ และศักยภาพของนักเรียน เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะในการเรียนรู้ ท างานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จ

การจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.  กลุ่มทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
2.  กลุ่มบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง สุขศึกษาและการงานอาชีพ ใน
วิชาสมรรถนะเพ่ือชีวิต (ป.1 – ป.3) สมรรถนะเพ่ือชีวิตและสังคม (ป.4 – ป.6) และบูรณาการ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในวิชาสะเต็มศึกษา (ป.4 – ป.6) เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้ได้จริง 
3.  กลุ่มสุนทรียะและทักษะกลไก เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา ดนตรี
นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เพ่ือพัฒนาความงดงามด้านจิตใจผ่านทักษะกลไกของ
ร่างกาย   



๒๐

การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน เป็นการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตใน
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผันโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้ พัฒนาให้นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ใน           
การเรียนรู้นอกห้องเรียน และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค าว่า “มีคุณภาพ” คือ นักเรียนสาธิตเกษตรมีความรู้ใน
ทฤษฎีและวิทยาการสามารถน าไปใช้ต่อยอดการศึกษา แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้จริง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะนี้
จ าเป็นต้องได้รับการร่วมประสานจากอาจารย์ ผู้ปกครอง องค์กร สถาบัน และสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนสาธิตเกษตรสู่ศตวรรษท่ี 21



๒๑

การพัฒนานักเรียน

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โรงเรียนจึงจัดเตรียม
วัสดุ – อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ดนตรี เกษตร คหกรรม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ห้องมัลติมีเดีย ฯลฯ

นอกจากการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ต่าง ๆ แล้ว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่

กิจกรรมในห้องเรียนและระดับชั้น กิจกรรมสนทนายามเช้า กิจกรรมพัฒนาตน 
ทักษะการศึกษาค้นคว้า ลูกเสือและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ค่ายพักแรม ค่ายจริยธรรม 
กิจกรรมแนะแนว เป็นต้น

กิจกรรมร่วมกับระดับชั้นอ่ืน เช่น กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
พัฒนากีฬา กิจกรรมพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม กิจกรรมชมรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา และการกีฬากับนักเรียนต่างชาติ  
กิจกรรมส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้โรงเรียนยังตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนานักเรียนทุกคนให้
เต็มศักยภาพ เมื่ออาจารย์สังเกตเห็นว่านักเรียนคนใดมีพัฒนาการแตกต่างจากเกณฑ์
ปกติ  อาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ จะร่วมมือกับงานบริการ
จิตวิทยาและแนะแนวศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทาง    
การเรียนรู้หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือตาม        
ความเหมาะสม ทั้งนี้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด



๒๒

การบริหารโรงเรียน



๒๓

โรงเรียนจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละระดับชั้นมี 7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนห้องละ
ประมาณ 40 คน โดยเปิดรับนักเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมีการบริหารงานโดยยึดหลักการ School – Based Management 
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกันใน
รูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหา มีระเบียบ
ข้อตกลงที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันตามล าดับสายงานและสอดคล้องกับ
ระเบียบราชการทั้งในส่วนของงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารและ
บริการกลาง และฝ่ายธุรการและสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้ ก าหนดให้ทุกฝ่ายด าเนินงานโดย
ใช้วงจรคุณภาพ คือ การวางแผน (plan) ลงมือปฏิบัติ (do) ตรวจสอบ (check) และ
ปรับปรุงพัฒนา (action)

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยการประสานงาน
กับบุคลากรในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน อาทิ การเป็น
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการงานพัฒนาอาคาร
และสถานที่ รวมทั้งประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ

โรงเรียน คือ สถานที่พัฒนา “พหุปัญญา” 
ของนักเรียน ดังนั้นทุกบริเวณ คือ 
บรรยากาศของการเรียนรู้  บรรยากาศของ
การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ



๒๔

อัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนจึงจัดให้มีกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย จัดอาจารย์ที่มีความ
ช านาญในการจัดการชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกทุกด้านอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดบรรยากาศในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการกระตุ้นและพัฒนาความคิดและทักษะของนักเรียนอยู่
เสมอ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและร่วมสนับสนุนการศึกษา
ของโรงเรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         
ปีการศึกษา 2566 ตลอดปีการศึกษามีดังต่อไปนี้

อัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 ตลอดปีการศึกษา



๒๕



๒๖

การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลให้นักเรียนปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ใน

โรงเรียน จึงมีการด าเนินการ ดังนี้
1.  จัดอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นเวรดูแลนักเรียนก่อนและหลังเลิกเรียน บริเวณประตู

เข้า – ออก สนามเด็กเล่น และอาคารต่าง ๆ ทุกวันท าการ
2.  ร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า

บริเวณประตู 2 ประตู 4 และประตู 5 รวมทั้งตรวจตราบริเวณทั่วไปของโรงเรียนตลอด 24 
ชั่วโมง

3.  อาคารเรียนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 และ 2 มีระบบตรวจสอบการเข้า–ออก
ของบุคคลภายนอกเข้มงวดเป็นพิเศษ รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบริเวณต่าง ๆ  ทั่วโรงเรียน

4.  จัดห้องพยาบาลที่มีเตียง ยาสามัญ และวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ โดย
มีพยาบาล อาจารย์เวร และเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. รวมทั้ง
เตรียมรถยนต์ที่สามารถน านักเรียนไปโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่จ าเป็นต้องพบ
แพทย์โดยด่วน

5.   ดูแลอาคารสถานที่และเครื่องเล่นให้มีความแขง็แรง พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
จัดบริเวณต่าง ๆ  ของโรงเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแหล่งเพาะเชื้อโรค รวมทั้งก าจัด
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคอย่างสม่ าเสมอ

6.  ให้ความรู้และฝึกซ้อมการหนีภัย กรณีมีเพลิงไหม้หรือมีเหตุการณ์ฉกุเฉิน เป็นประจ าทุกปี

นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและนกัเรียนเก่าที่เปน็แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ กรณีที่มีการระบาด
ของโรคหรือเกิดสภาพมลพิษทางอากาศ โรงเรียนจะมีมาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน และ
แก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง



๒๗

การติดต่อสื่อสาร 
และการติดตามข้อมูลของโรงเรียน

ช่องทางที่ 1
Website: https://www.kus.ku.ac.th
Facebook: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
E-mail:       kuspr@ku.ac.th

ช่องทางที่ 2
โทรศัพท์: 0 2942 8800 - 9
โทรสาร: 0 2942 8093

ช่องทางท่ี 3    ที่อยู่ทางไปรษณีย์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ ตู้ ปณฝ. 1050  ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  10903

https://www.kus.ku.ac.th/

