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โรงเรียนทอสี ๒ 

ช่วงเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าใหม่ระดบัเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑ 
 

เพื่อให้นกัเรียนใหม่มีเวลาปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งครู เพื่อน และสถานท่ีใหม่ * เร่ิมเรียนตน้เดือน

พฤษภาคม (ภาคเรียนท่ี ๑) หรือปลายเดือนตุลาคม (ภาคเรียนท่ี ๒) ก่อนเปิดเทอมปกติประมาณ  ๕ - ๑๐  วนั  

(สวมชุดนกัเรียน สวมถุงเทา้สีขาว และรองเทา้นกัเรียนสีดาํ)  

เวลาเรียน      : ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐  น.  

วนัท่ี ๑ - ๓  : ผูป้กครองอยูก่บันกัเรียน 

วนัท่ี ๔ เป็นตน้ไป  : ผูป้กครองมาส่งนกัเรียน อยูก่บัครูประจาํชั้น 
 

*ช่วงเวลาอาจปรับเปล่ียนตามวนัเปิดเรียนประจาํปีการศึกษาของโรงเรียน 

 

ระเบียบวนัิยปฏบิัตขิองนักเรียน 

๑. นกัเรียนโรงเรียนทอสีทุกคน พึงรู้จกัและสํานึกตนอยู่เสมอวา่เราเป็นนกัเรียน มีหน้าท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน  หอ้งเรียน  อยา่งเคร่งครัด 

๒. นกัเรียนพึงเคารพ นบนอ้ม เช่ือฟังผูใ้หญ่ของโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน 

๓. นกัเรียนตอ้งเป็นผูมี้มารยาทดีและมีความประพฤติดี     พูดจาสุภาพ    เรียบร้อย    มีหางเสียง 

(ครับ/ค่ะ)  มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่  ต่อเพื่อน  ต่อบุคคลทัว่ไป 

๔. นกัเรียนตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน เช่น โต๊ะเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน และเคร่ือง

เล่นสนามทุกชนิด  นกัเรียนคนใดทาํส่ิงของๆ โรงเรียนเสียหาย  ผูป้กครองตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ 

๕. หา้มพกพาส่ิงของอนัตราย  เคร่ืองประดบัของมีค่า  อุปกรณ์ส่ือสาร  อุปกรณ์อิเลคทรอนิค ของ

เล่นและเคร่ืองอุปโภค บริโภค ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียน  มาโรงเรียน 

๖. นกัเรียนตอ้งรักษาศีล ๕ และหมัน่ฝึกทบทวนศีลของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

๗. นักเรียนพึงมีจิตสาธารณะ นึกถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  และหมั่นกระทาํการท่ีจะ

ช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ เพื่อส่วนรวมในการพฒันาตนและสังคม 

๘. หา้มนกัเรียนทะเลาะววิาท และใชก้าํลงัในการตดัสินปัญหาระหวา่งกนั  

๙. ในการข้ึน – ลงบนัได    เดินตามระเบียง    กรณีทางแคบให้เดินชิดขวา  และไม่ส่งเสียงดัง

รบกวนชั้นเรียนอ่ืนๆ  ท่ีกาํลงัเรียนอยู ่ 

๑๐. ไม่ขีดเขียนขอ้ความ  รูปภาพ  หรือทาํให้เกิดความสกปรกตามอาคาร สถานท่ี โต๊ะเรียน มา้นัง่ 

หอ้งนํ้า  และหอ้งประกอบการเรียน  ทุกอาคาร 

๑๑. ช่วงพกักลางวนั  นกัเรียนตอ้งออกจากห้องเรียน และลงมาขา้งล่าง   ไม่อนุญาตให้นาํอาหาร

และขนมข้ึนไปบนอาคาร 

๑๒. หลงัเลิกเรียน  นกัเรียนตอ้งทาํความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน  หากมี

ความจาํเป็นตอ้งอยูท่าํกิจกรรมตอ้งมีคุณครูอยูดู่แลดว้ย 



โรงเรียนทอสี ๓ 

๑๓. นกัเรียนตอ้งรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่คุยเล่น หรือกินขนมในห้องเรียน ไม่ลุกจากท่ี

นัง่ หรือนาํวชิาอ่ืนมาทาํโดยครูผูส้อนไม่อนุญาต 

๑๔. ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน  นกัเรียนตอ้งอยูใ่นห้องเรียน   หากจะไปท่ีอ่ืนตอ้งไดรั้บอนุญาต

จากครูผูส้อนในชัว่โมงนั้นๆ  

พฤติกรรมทีชุ่มชนทอสีไม่ยอมรับ 

๑. ทาํร้ายผูอ่ื้นดว้ยกาํลงัทางกาย 
๒. ทาํร้ายผูอ่ื้นดว้ยวาจา 
๓. ทาํลายทรัพยสิ์น ส่ิงของ ทั้งของตนเอง และผูอ่ื้น 
๔. ไม่มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ (ครู ผูป้กครอง บุคลากรอ่ืน) 
๕. มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลใหเ้บียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น 

 
 

แนวปฏิบัตใินการอยู่ร่วมกนัของนักเรียนประถม โรงเรียนทอสี 

การมาโรงเรียน 

๑. มาโรงเรียนใหท้นัเวลา  คือ ก่อน ๐๗.๓๐ น. และควรมาก่อนเพื่อเตรียมตวั 

๒. สวสัดีทกัทายคุณครูและผูใ้หญ่ท่ีพบโดยการไหว ้

๓. แต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ เตรียมอุปกรณ์และมีความพร้อมในการเรียน 

๔. ถอดรองเทา้ เก็บเขา้ท่ี ข้ึนห้องเรียน จดักระเป๋า ส่งการบา้น เซ็นช่ือมาโรงเรียน 

๕. ใหค้วามเคารพ เช่ือฟังครูตั้งใจใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 

๖. กรณีลืมของมาโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผูป้กครองนาํมาฝากใหภ้ายหลงั 

๗. งดการนาํอาหาร  และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีประโยชน์ท (ขนมกรุบกรอบ นํ้าอดัลม หมากฝร่ัง ฯลฯ) 

มารับประทาน 

ในห้องเรียน 

๑. อยูใ่นหอ้งเรียนดว้ยความเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดงั ไม่ลุกจากท่ีนัง่ก่อนไดรั้บอนุญาตจากครู 

๒. ขออนุญาตครูหากตอ้งการพูด หรือจาํเป็นตอ้งออกนอกห้องเรียน 

๓. การเปล่ียนหอ้งเรียน ตอ้งเดินเป็นแถวอยา่งสงบและเรียบร้อย  

๔. รักษาความสะอาด รักษาทรัพยสิ์นในหอ้งเรียน ไม่นาํอาหารเขา้มารับประทาน 

๕. ไม่หยบิของของผูอ่ื้นโดยไม่รับอนุญาตจากเจา้ของ 

 



โรงเรียนทอสี ๔ 

การเข้าห้องพกัครู 

๑. เคาะประตูขออนุญาตก่อนเขา้หอ้ง 

๒. ยกมือไหวส้วสัดีคุณครูทุกคนท่ีอยูใ่นห้อง 

๓. ยนืต่อหนา้คุณครูดว้ยความสํารวม 

๔. ไม่หยบิ หรือ ร้ือของ บนโตะ๊คุณครู 

การรับประทานอาหาร 

๑. ลา้งมือทุกคร้ัง ก่อนรับประทานอาหาร 

๒. ตดัอาหารในปริมาณท่ีพอดี ไม่หกเลอะเทอะ วางทพัพีให้เรียบร้อยทุกคร้ัง 

๓. นัง่รับประทานอาหาร  เค้ียวอาหารปิดปาก และไม่พดูคุยขณะรับประทานอาหาร 

๔. ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยบริเวณท่ีนัง่ ถา้มีเศษอาหารตก เก็บใหห้มดก่อนลุกจากท่ีนัง่ 

๕. เม่ือรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ นาํภาชนะลา้งทาํความสะอาด (เร่ิมจาก กวาดเศษอาหารให้

เกล้ียง  ลา้งนํ้ายา  และลา้งนํ้าใหส้ะอาด) เช็ดให้แหง้ และเก็บเขา้ท่ี 

๖. หน่วยบริการ เก็บถาดอาหาร ทาํความสะอาดโตะ๊ สาํรวจอุปกรณ์ใหค้รบและจดัเก็บเขา้ตูใ้ห้

เรียบร้อย 

การพูด 

๑. ขออนุญาตคุณครูก่อนพดู  ไม่พดูแทรก 

๒. พดูดว้ยคาํสุภาพ ไม่พดูแทรก 

๓. พดูเสียงดงั ฟังชดั ไม่ตะโกน 

การฟัง 

๑. ตั้งใจฟัง ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น ไม่เล่นหยอกลอ้กนั หรือพดูคุยกบัเพื่อนในขณะท่ีฟัง 

๒. นัง่เรียบร้อย ไม่เหยยีดขา  หรือนัง่ชนัเข่าขณะฟัง 

การเดิน 

๑. ขณะข้ึน – ลงบนัได เดินชิดดา้นขวาทุกคร้ัง งดวิง่ในอาคารเรียน   

๒. เดินผา่นผูใ้หญ่ ควรกม้ศีรษะและโคง้ตวัเล็กนอ้ย 

การน่ัง 

๑. นัง่พบัเพียบหรือนัง่ขดัสมาธิใหเ้รียบร้อย ไม่นัง่เหยยีดขาหรือนัง่ชนัเข่า 

๒. ถา้มีผูใ้หญ่นัง่อยู ่ ควรจะเดินเข่าผา่นผูใ้หญ่ 

 

 



โรงเรียนทอสี ๕ 

การปฏบัิติตัวต่อพระสงฆ์ 

๑. การกราบพระ  ใหน้กัเรียชายนัง่ท่าเทพบุตร นกัเรียนหญิงนัง่ท่าเทพธิดา  กราบ ๓ คร้ัง 

๒. เม่ือพบพระสงฆ ์ ให้นัง่ลงพร้อมกบัพนมมือไหวทุ้กคร้ัง 

๓. การพดูกบัพระสงฆ ์ควรพนมมือและมีคาํลงทา้ย (ค่ะ / ครับ) 

๔. การนัง่ฟังธรรมจากพระสงฆ ์ ใหน้ัง่พบัเพียบ ตั้งใจฟัง และฟังดว้ยความสาํรวม (ก่อนเปล่ียน

อิริยาบถ ควรยกมือไหว ้แลว้จึงเปล่ียนท่านัง่ โดยกวาดเทา้ไปดา้นหลงั) 

การดูแลของใช้ส่วนตัว  

 ไดแ้ก่ เคร่ืองเขียน ชุดวา่ยนํ้า รองเทา้  กระเป๋าสตางค ์ฯลฯ ใหเ้ขียนช่ือนกัเรียนทุกช้ิน 

๑. เคร่ืองเขียน   

- มีจาํนวนพอดีต่อการใช ้ จดัใส่กระเป๋าหรือกล่องใส่ดินสอ ใหเ้รียบร้อย 

- เหลาดินสอใหพ้ร้อมใชทุ้กวนั 

- ไม่อนุญาตใหน้าํไมบ้รรทดัเหล็ก และมีดคตัเตอร์ มาโรงเรียน 

๒. อุปกรณ์วา่ยนํ้า 

- เม่ือเรียนเสร็จแลว้ ลา้งชุดดว้ยนํ้าเปล่าใหส้ะอาด บีบใหห้มาด และตรวจเช็คของใหค้รบ 

- นกัเรียนตอ้งนาํกระเป๋าอุปกรณ์กลบัไปทาํความสะอาดท่ีบา้นทุกคร้ัง ไม่ลืมทิ้งไวท่ี้โรงเรียน 

๓. รองเทา้ 

- สวมรองเทา้ถูกระเบียบ ถูกวธีิ ไม่เหยยีบส้นรองเทา้ 

- ถอดรองเทา้วางใหถู้กท่ี และเรียบร้อย 

- ขณะอยูน่อกอาคารเรียนตอ้งสวมรองเทา้ 

๔. กระเป๋านกัเรียน 

- ใชก้ระเป๋าท่ีโรงเรียนกาํหนดให ้

- วางกระเป๋าใหถู้กท่ี ไม่วางขวางทางเดิน 

- จดักระเป๋าทุกวนั ไม่นาํส่ิงของมาเกิน 

๕. เงิน 

- นาํมาเท่าท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้และเก็บไวก้บัตวัเอง 

- ไม่ยมืเงินจากเพื่อน และงดใหเ้พื่อนยมืเงิน 

การดูแลอปุกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน 

๑. โตะ๊ – เกา้อ้ี 

- นัง่ใหเ้รียบร้อย  ไม่โยกเกา้อ้ี เม่ือลุกจากเกา้อ้ีใหส้อดเกา้อ้ีเขา้ใตโ้ตะ๊ให้เรียบร้อยทุกคร้ัง 

- หมัน่รักษความสะอาดโตะ๊ – เกา้อ้ีอยูเ่สมอ ไม่ขีดเขียนลงบนโตะ๊ หริอทาํเป็นรอยต่างๆ 

- ยกเกา้อ้ีข้ึนบนโตะ๊ทุกคร้ังก่อนกลบับา้น 



โรงเรียนทอสี ๖ 

๒. หนา้ต่าง – ประตู 

- เปิดหนา้ต่าง ในเวลาเชา้ ทุกวนั  และปิดหนา้ต่างให้เรียบร้อยทุกคร้ังหลงัเลิกเรียน 

- เปิดบานเกร็ดประมาณ ๔๕ องศา เพื่อใหล้มผา่นไดดี้ 

๓. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เช่น หลอดไฟ  พดัลม 

- เปิดไฟ – พดัลม เท่าท่ีปิดไฟ – พดัลม 

- ปิดไฟ – พดัลม ก่อนออกจากหอ้งทุกคร้ัง 

- ช่วยกนัดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย พร้อมใชง้าน ไม่ทาํลายใหเ้กิดความเสียหาย 

๔. ชั้นวางหนงัสือ – หนงัสือ จากหอ้งสมุด 

- ดูแลรักษาความสะอาดของชั้นวางหนงัสืออยูเ่สมอ 

- ดูแลหนงัสือท่ีมาจากห้องสมุดหรือท่ีเด็ก ๆ นาํมาเอง และควรเปล่ียนหนงัสือทุกเดือน 

การดูแลของใช้ส่วนรวมและพืน้ทีต่่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน 

๑. สนามทราย 

- ปฏิบติัตามกติกาของสนามทราย  งดเล่นท่ีบริเวณสนามทรายอนุบาล 

- งดวิง่เล่นในสนามทราย ไม่ปาทราย ระมดัระวงัอนัตรายจากการเล่น 

- ไม่นาํส่ิงของมาเล่นในสนามทราย  

- เม่ือเล่นเสร็จ  ปัดทรายออกจากตวั  ลา้งเทา้ เช็ดให้แหง้ก่อนข้ึนอาคาร 

๒. สนามหญา้และบริเวณรอบโรงเรียน 

- งดการเขา้ไปเล่นในสวน ไม่ปีนร้ัว 

- สวมรองเทา้ทุกคร้ังเม่ือลงจากอาคารเรียน 

- นัง่รับประทานอาหารในบริเวณท่ีจดัไว ้

- รักษาความสะอาด  ทิ้งขยะใหถู้กท่ี 

๓. ในอาคารเรียน 

- ถอดรองเทา้ งดวิง่เล่นในอาคาร งดการปีนป่ายบริเวณระเบียง ราวบนัได  และงดใชลิ้ฟท ์

- งดข้ึนอาคารในเวลาพกัและหลงัเลิกเรียน   

- งดการนาํอาหารข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียน   

- รักษความสะอาด  ทิ้งขยะใหถู้กท่ี 

๔. หอ้งนํ้า 

- รักษาความสะอาดของหอ้งนํ้ าทุกคร้ัง ใชน้ํ้าและกระดาษชาํระอยา่งมีสติ  

- ไม่ทิ้งส่ิงของอ่ืนๆลงในชกัโครก และอ่างลา้งมือ 

- ห่อผา้อนามยัใหเ้รียบร้อยก่อนทิ้งลงในถงัขยะ  

- งดวิง่เล่น ปีนป่าย ในห้องนํ้า 

 



โรงเรียนทอสี ๗ 

 กรณีนกัเรียนไม่ปฏิบติัตามกติกา 

o เม่ือครูพบเห็น ตกัเตือน พดูคุยทาํความเขา้ใจกบันกัเรียน ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตาม

กติกา 

o แจง้ฝ่ายวชิาชีวตินกัเรียน รับทราบ 

o เชิญผูป้กครองมาพบ เพื่อพดูคุยทาํความเขา้ใจ ขอความร่วมมือในการปฏิบติั 

คร้ังท่ี ๑   คร้ังท่ี๒    คร้ังท่ี๓           คร้ังท่ี๔ 
 

 

ทีม่า : คุณครูระดบัประถม ช่วยกนัวเิคราะห์ทุกขท่ี์เกิดข้ึนในโรงเรียน  และจดัทาํกติกาขอ้ตกลงในการอยู่

ร่วมกนั เพื่อความสงบสุขและการพฒันาท่ีดีงาม ทั้งดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  เร่ิมใช ้ปีการศึกษา 

๒๕๕๐ ภาคเรียนท่ี ๑  

 
 

การมาโรงเรียน การลากจิ-ลาป่วย และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๑. การมาสาย 

๑.๑  นกัเรียนทุกคนตอ้งมาโรงเรียนใหท้นั  ก่อนสัญญาณเคารพธงชาติ  คือมาถึงโรงเรียน

อยา่งชา้ ๐๗.๔๕ น. (สาํหรับประถม) และ ๐๘.๒๐ น. (สาํหรับอนุบาล) 

๑.๒  การมาถึงโรงเรียนหลงัสัญญาณเขา้แถว  แต่ทนัเขา้แถวพร้อมนกัเรียนคนอ่ืน ถือวา่ “มา

ชา้” หากมาถึงเพื่อนนกัเรียนเคารพธงชาติและแยกเขา้หอ้งเรียนแลว้ ถือวา่ “มาสาย”  

สาํหรับนกัเรียนประถมใหร้ายงานตวัท่ีครูประจาํชั้นเพื่อช้ีแจงสาเหตุ  

๑.๓  นกัเรียนประถมท่ีมาสาย   จะไดรั้บการตกัเตือนจากครูประจาํชั้น    หากยงัไม่ไดรั้บความ

ร่วมมือในการแกไ้ข    ฝ่ายวชิาชีวติจะเชิญผูป้กครองมาพบเพื่อรับทราบร่วมกนั พร้อม

บนัทึกพฤติกรรม 

๑.๔  นกัเรียนประถม   จะตอ้งมีเวลาเขา้เรียนอยา่งนอ้ย  ๘๐ เปอร์เซ็นต ์ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

๒. การลากจิ – ลาป่วย 

๒.๑  การหยดุเรียนทุกคร้ัง นกัเรียนตอ้งยืน่ใบลา โดยมีผูป้กครองลงช่ือรับรองตามเหตุผลท่ี

เป็นจริง เม่ือมาโรงเรียนในวนัแรก 

๒.๒  กรณีลาป่วย ขอความกรุณาโทรแจง้ท่ีครูประจาํชั้น/ธุรการ และเขียนแจง้รายละเอียด

เก่ียวกบัการป่วยของนกัเรียนลงในสมุดส่ือใหค้รูประจาํชั้นทราบในวนักลบัเขา้เรียน 

๒.๓  นกัเรียนท่ีป่วยเกิน ๓ วนัติดต่อกนั   ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์พร้อมทั้งใบลาส่งครูประจาํ

ชั้น เพื่อเป็นหลกัฐานพิจารณาอนุมติัเขา้สอบปลายภาค 

ครู ตกัเตือน พดูคุย 

ขอความร่วมมือ 

 

ครู ทาํบนัทึก

พฤติกรรม 

 

ครู แจง้ฝ่ายวชิาชีวติ

นกัเรียน  

 

เชิญผูป้กครองมาพบ เพ่ือ

พดูคุย ขอความร่วมมือ 

 



โรงเรียนทอสี ๘ 

๒.๔  กรณีท่ีนกัเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อ  ทางโรงเรียนขอให้นกัเรียนหยดุอยูบ่า้น  ไม่มา

โรงเรียนจนกวา่จะหายขาด  เน่ืองจากอาจจะแพร่โรคใหน้กัเรียนคนอ่ืนได ้

๒.๕ กรณีลากิจ  แจง้ล่วงหนา้  ทางสมุดส่ือสาร 
  

 หมายเหตุ   :  นกัเรียนติดตามงานหรือเน้ือหาท่ีเรียนกบัครูผูส้อน  ในวนัท่ีมาเรียน 

๓. การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๓.๑  เม่ือนกัเรียนเขา้มาโรงเรียนแลว้   จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได ้ จนกวา่

จะถึงเวลาเลิกเรียนและมีผูป้กครองมารับ 

๓.๒  เม่ือมีธุระจาํเป็นตอ้งนาํนกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ผูป้กครองตอ้งมาขออนุญาต

ดว้ยตนเอง  ท่ีห้องธุรการ 

 

 

แนวปฏิบัตต่ิอนักเรียนกรณผีดิวนัิย 

ครูท่ีพบนกัเรียนประพฤติผิดวนิยั หรือไม่เหมาะสมจะตอ้งตกัเตือนนกัเรียนทนัที และแจง้ครูประจาํ

ชั้น เพื่อ 

๑. นกัเรียนทบทวนกระกระทาํ และเขียนรายงานขอ้มูลตามเหตุการณ์จริง 

๒. นกัเรียนพดูคุยกบัครูประจาํชั้น พร้อมทาํบนัทึกเก็บขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๓. หากมีการประพฤติผดิวินยัเป็นคร้ังต่อไป ครูประจาํชั้นส่งรายงานฝ่ายวชิาชีวตินกัเรียน เพื่อนดั

หมายผูป้กครองมาหาวธีิแกไ้ขร่วมกนั พร้อมทาํบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการติดตามผล 

๔. กรณีการผดิวนิยัร้ายแรง เป็นพฤติกรรมท่ีชุมชนทอสีไม่ยอมรับจะดาํเนินการในขอ้ ๑ และ ๓ 

ทนัที 

 

*  หากทางโรงเรียนไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองในการพฒันา หรือแกไ้ขพฤติกรรมเพื่อให้

เป็นไปตามวินยัของนกัเรียน ทางโรงเรียนขอพิจารณาสิทธ์ิในการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนทอสี ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดที ่๖ 

วถิชีีวตินักเรียน 

และ หลกัสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วถิชีวีติภายในโรงเรยีนทอส ี
ตั้งแต่เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ภาคการศึกษาในแต่ละปี 

 ภาคเรียนท่ี  ๑  กลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนกนัยายน 

 ภาคเรียนท่ี  ๒  ตน้เดือนพฤศจิกายน – ตน้เดือนมีนาคม 
 

เวลาเรียน 

ภาคเรียนปกตติั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ 

 เตรียมอนุบาล เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐  น. (ทุกวนั) 

 อนุบาล ๑ – ๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐  น.  

 ประถม ๑ – ๖ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  

 

 นกัเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเขา้เรียนประมาณ ๓๐ นาที  เพื่อจดัของใชส่้วนตวัเขา้ท่ีให้

เรียบร้อยและมีเวลาทาํกิจกรรมในห้องตามท่ีคุณครูจดัเตรียมใหใ้นแต่ละวนั 

 

หมายเหตุ  - กิจกรรมรับอรุณตามโครงการของแต่ละระดบัชั้น (ถา้มี) จะมีการแจง้รายละเอียดใหท้ราบโดย

คุณครูประจาํชั้น 

 

กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตรหลงัเลกิเรียน 

 เพื่อการใชเ้วลาวา่งหลงัเลิกเรียนใหเ้กิดประโยชน์ ทางโรงเรียนจึงจดัครูวชิาพิเศษเขา้มาสอนนกัเรียน 

โดยมีวชิาใหเ้ลือกดงัน้ี บลัเลต ์ ศิลปะ  เทควอนโด ยมินาสติก  โยคะ เปียโน ไวโอลิน (เฉพาะอนุบาล ๒ ข้ึน

ไป)  (หมากลอ้ม และภาษาจีน เฉพาะนกัเรียนประถม)  หรือตามเอกสารท่ีแจง้ใหท้ราบในภาคเรียนนั้น ๆ   

**ในระดับเดก็เลก็ – อนุบาล ๑ ไม่เปิดให้ทาํกิจกรรมพิเศษช่วงบ่าย** 

 ภาคเรียนท่ี ๑    ระหวา่ง   เดือนมิถุนายน – กลางเดือนกนัยายน 

 ภาคเรียนท่ี ๒    ระหวา่ง   เดือนธนัวาคม – เดือนกุมภาพนัธ์ 

 (ลงทะเบียนเรียนหลงัจากเปิดภาคเรียนปกติประมาณ    ๒  สัปดาห์) 

ในแต่ละวนัจะจดัการเรียนเป็น   ๒   รอบ (รอบละประมาณ  ๕๐  นาที)    คือ 

 รอบท่ี  ๑  เวลา ๑๕.๑๕  น.  

รอบท่ี  ๒  เวลา ๑๖.๑๕   น. 



 

กจิกรรมเสริมความรู้ และทัศนศึกษานอกสถานที ่

 เพื่อความหลากหลายในการเรียนรู้ ทางโรงเรียนมีนโยบายท่ีจะนาํนกัเรียนออกนอกโรงเรียน เพื่อ

การทศันศึกษา   โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน    ในการเดินทางออกนอกสถานท่ีจะมีคุณครูและหรือ

ผูป้กครองอาสาดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งน้ีจะขออนุญาตจากท่านผูป้กครองก่อนทุกคร้ังท่ีจะนาํนกัเรียนออก

นอกสถานท่ี  

 ระดบัอนุบาล จดัเป็นประจาํเทอมละ ๑ - ๒ คร้ัง 

 ระดบัประถม จดัเป็นประจาํเทอมละ ๒ - ๓ คร้ัง 

 

 

 

ตารางวถิชีวีติประถม 
 
 

เวลา กจิกรรม 

๐๗.๕๐  น. ทอจิตเจริญสติ เคารพธงชาติ / สวดมนต ์นัง่สมาธิ / ฝึกระเบียบวนิยั  มารยาท / กิจกรรม

เคล่ือนไหว / พดูคุยกนัอยา่งอบอุ่นยามเชา้ (HOME ROOM) 

๐๘.๔๐ น. ทอสมองคล่องคิด (เรียนทกัษะ คณิตศาสตร์ หรือภาษาไทย) 

๐๙.๓๐ น. รับประทานของว่าง 

๐๙.๕๐ น. ทอปัญญาโลกน่ามหัศจรรย์  (เรียนรู้เน้ือหาหน่วย / บูรณาการ ๘ สาระวชิา) 

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๒.๒๐ น. วชิาพเิศษ  (กีฬากลางแจง้ / วา่ยนํ้า / ดนตรี / ศิลปะ / ลูกเสือเนตรนารี (พึ่งตวัพึ่งตน) และ

กิจกรรมชมรม) 

๑๕.๐๐ น. ทอจิตคิดประมวล   ทบทวนการเรียนรู้ประจาํวนั / มอบหมายงาน / ขอบคุณ – ขอโทษกนั

และกนั / ดูแลความสะอาดห้องเรียนก่อนกลบับา้น / สวดมนต ์

๑๕.๓๐ น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลบับ้าน   

 
 



 

ตารางวถิชีวีติอนบุาล  
 

เวลา กจิกรรม 

ก่อน 

๐๘.๓๐ น. 

คุณครูรับนกัเรียนเป็นรายบุคคล  ตรวจเช็คสุขภาพ  นกัเรียนเก็บของใชส่้วนตวัเขา้ท่ี  

เล่นอิสระ / กิจกรรมรับอรุณ  เขา้หอ้งนํ้า 

๐๘.๒๐ น. เขา้แถวเคารพธงชาติ  กิจกรรมหนา้แถว 

๐๙.๐๐ น. เขา้หอ้งเรียน / สวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่สมาธิ แผเ่มตตา / ทกัทาย / เล่าสู่กนัฟัง / คุยแผน

ของวนัน้ี 

๐๙.๑๕ น. กิจกรรมกลุ่มใหญ่ในหอ้งเรียน / เกมนาํปัญญา / ร้องเพลง / กิจกรรมเคล่ือนไหว (หรือ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร) 

๐๙.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มยอ่ย / เขา้มุมการเรียนรู้ / กิจกรรมกลางแจง้ 

๑๐.๐๐ น. รับประทานของวา่ง 

๑๐.๑๕ น. กิจกรรมกลุ่มยอ่ย / เขา้มุมการเรียนรู้ / กิจกรรมกลางแจง้ 

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั / อาบนํ้า แปรงฟัน / เปล่ียนชุดนอน 

๑๒.๐๐ น. สวดมนตก่์อนนอน  / นอนกลางวนั / ฟังเพลงเบา ๆ  

๑๓.๕๐ น. ต่ืนนอน / เขา้ห้องนํ้า ลา้งหนา้ / เปล่ียนชุด / รับประทานของวา่ง 

๑๔.๑๕ น. ทบทวน / สรุปส่ิงท่ีเรียนมา / พรุ่งน้ีเราจะทาํอะไร 

๑๔.๓๐  น. 

๑๕.๐๐ น. 

ผูป้กครองรับนกัเรียนกลบับา้น (เด็กเล็ก) 

ผูป้กครองรับนกัเรียนกลบับา้น (อนุบาล ๑ - ๓) 

 

หมายเหตุ  

: อนุบาล ๓  ช่วงบ่ายทาํกิจกรรมตามตารางเรียน  งดนอนกลางวนั 

  : กิจกรรมอาจมีเปล่ียนแปลงความเหมาะสมของแต่ละหอ้ง 

    :      ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ของแต่ละหอ้งในบางวนั 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรวชิา “เดด็ดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว” 

หลกัการและทีม่าของการจัดหน่วยบูรณาการระดับช้ันเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

 

หน่วยบูรณาการระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓   “เด็ดดอกไม้ สะเทอืนถึงดวงดาว” 

 

หลกัการและทีม่าของการจัดการเรียนรู้   เป็น“การเรียนรู้แบบเช่ือมโยง” จึงเป็น   “คาํตอบ”   และ  “หลักการ”  

ท่ีสาํคญัในการจดัการศึกษาของโรงเรียนทอสี การร้อยเรียงใหน้กัเรียนไดเ้ห็นภาพของความเช่ือมโยงและ

ความเป็นทั้งหมดของสรรพส่ิง ใหก้ารเรียนรู้ส่ิงนอกตวัแต่ละอยา่งนั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อเกิดปัญญา สามารถ

เช่ือมโยงกลบัมาสู่ภาพรวมหรือบูรณาการ และท่ีสุด  คือ สามารถนาํมาเช่ือมโยงพฒันาจิตใจของตนเองได้

ตลอดเวลา ทั้งน้ีไดใ้ชห้ลกัในการจดัเน้ือหาท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) ไดใ้หไ้ว ้ คือ ความสัมพนัธ์

ของชีวติกบัส่ิงต่าง ๆ คือ เร่ืองของตวัเอง สังคม ชุมชน ธรรมชาติ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ มาร้อยเรียงให้

สอดคลอ้งกนั   และสรุปไดเ้ป็นแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของส่ิงต่าง ๆ   เป็นสาระของหลกัสูตร

หน่วยบูรณาการของระดบัอนุบาล   ดงัน้ี  

 

บทเรียนวชิาชีวติ  เด็กเลก็ 

ก้าวแรก   

เหตุผลของการศึกษา  :  การกา้วสู่สังคมใหม่  นาํมาสู่การเรียนรู้เพื่อปรับตวัและฝึกช่วยเหลือตนเองในวถีิชีวิต  

สาระสําคัญ  :  รู้จกัปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่  การอยูร่่วมกนัในชุมชนโรงเรียน  รู้กติกาในหอ้งเรียน  ฝึก

บอกความตอ้งการ  การพูดโตต้อบ  และฝึกการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร 

 

เร่ิมต้นตั้งตัว   

เหตุผลของการศึกษา  :  ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัส่ิงใหม่ๆ สร้างฉนัทะในการมาโรงเรียนและมี

ความเพียรฝึกช่วยเหลือตน 

สาระสําคัญ  :   เรียนรู้มารยาท และกติกาขั้นพื้นฐานเพื่อท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  พฒันา

กลา้มเน้ือมดัใหญ่-เล็ก  ประสาทสัมผสัทั้ง ๕  ฝึกการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามยัเบ้ืองตน้ 

 

บทเรียนวชิาชีวติ  อนุบาล ๑   

บทเรียนที ่๑ ตั้งตัว 

เหตุผลของการศึกษา :  เรียนรู้และฝึกการช่วยเหลือตนเองเพื่อสร้างศรัทธาในศกัยภาพของตน  

สาระสําคัญ  : การรู้จกัสังคมโรงเรียน รู้จกัการปรับตวัเพื่อการอยูใ่นสังคม  เรียนรู้วถีิชีวติท่ีตอ้งปฏิบติั 

และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น การปฏิบติัตามกติกาสังคม  เพื่อใหเ้กิดความศรัทธาในครู โรงเรียน และ ตนเอง จาก



 

การฝึกฝนการดาํเนินชีวติประจาํวนั จนกระทัง่สามารถดูแลพึ่งพาตนเอง ปฏิบติัตนตามกติกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สามารถใชร่้างกายเคล่ือนไหวและพฒันากลา้มเน้ือทั้งใหญ่และเล็ก รวมทั้งประสาทสัมผสัทั้ง ๕  เพื่อการ

พฒันาและเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

บทเรียนที ่ ๒   ธรรมชาติ  เพือ่นผู้ให้  

เหตุผลของการศึกษา  : การเรียนรู้ธรรมชาติรอบตวั  จะพาใหเ้ด็กรู้ถึงคุณค่าในการทาํหนา้ท่ีต่อตนเอง ทาํ

ประโยชน์ต่อเพื่อน  ผูอ่ื้น  และสามารถตอบแทนพระคุณของผูอ่ื้นได ้

สาระสําคัญ  : เรียนรู้ความงามของธรรมชาติรอบตวั  ประโยชน์ของ ดิน  นํ้า  ลม  ไฟ  เรียนรู้กระบวนการ

เจริญเติบโตของพืช รวมถึงผลผลิตจากธรรมชาติท่ีสามารถนาํมาสร้างประโยชน์ไดใ้นรูปของอาหารและของ

ใช ้ เพื่อพฒันาตนเองในการเป็น  ผูใ้ห ้ และ ผูรั้บ   

 

บทเรียนวชิาชีวติ  อนุบาล ๒   

บทเรียนที ่ ๓  ถอดรหัส  สายใยชีวติ 

เหตุผลของการศึกษา  : สร้างความรู้ ความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกลูและการปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น  โดย

อยูใ่นกรอบของศีล และกาลเทศะ   

สาระสําคัญ  :  เรียนรู้การอยูร่่วมกนัผา่นเร่ืองของตน้ไมท่ี้แบ่งตามลกัษณะสังคม  ๖   ประเภท   คือ ไมย้นืตน้  

ไมเ้ล้ือย ไมค้ลุมดิน ไมอิ้งอาศยั ไมก้าฝาก ไมน้ํ้า เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยง เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ของ

วงจรธรรมชาติท่ีส่งผลต่อกนัทั้งจากลกัษณะทางกายภาพ การดาํรงชีวติ การอยูร่่วมกนั ท่ีจะสะทอ้นภาพของ

ตนเอง   รวมทั้งดิน นํ้า ลม ไฟ  ท่ีพบในธรรมชาติและเช่ือมโยงธาตุทั้ง ๔ ในตวั 

 

บทเรียนที ่ ๔ อาณาจักรแห่งปัญญา 

เหตุผลของการศึกษา  : การรู้บทบาทหนา้ท่ีต่อตนเองและผูอ่ื้น  สร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน เป็นการ

ขบัเคล่ือนไปสู่สังคมท่ีเขม้แขง็และมีพลงั  

สาระสําคัญ : เรียนรู้โครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพของส่ิงมีชีวติบนโลกท่ีดาํเนินไปตามวฏัจกัรแห่งชีวติ 

ผา่น “สัตว-์แมลง” ท่ีเป็นเพื่อนร่วมโลกของมนุษยเ์พื่อนาํไปสู่การรู้จกัตนเอง สร้างวธีิการดาํเนินชีวติของ

ตนเองต่อสรรพสัตวท่ี์ทุกคนมีหนา้ท่ีทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ดงัเช่น มด ท่ีทาํหนา้ท่ีของตนเองอยา่งมีระเบียบ

วนิยัสร้างอาณาจกัรของตนเองใหย้ิง่ใหญ่ข้ึนมาไดด้ว้ยกาํลงัท่ีมีเพียงนอ้ยนิด เด็ก ๆ จะไดเ้รียนรู้การสร้าง

อาณาจกัรของตนเองดงัเช่นมด แต่เป็นอาณาจกัรแห่งปัญญา 

 

 

 



 

บทเรียนวชิาชีวติ  อนุบาล ๓ 

บทเรียนที ่ ๕    สุขเป็นกเ็ป็นสุข 

เหตุผลของการศึกษา  :  สุขท่ีย ัง่ยนื คือ สุขจากการกินเป็น  อยูเ่ป็น 

สาระสําคัญ  :  เรียนรู้เร่ืองปัจจยั  ๔  อาหารท่ีมีประโยชน์  ท่ีอยูอ่าศยัถูกสุขลกัษณะ  การออกกาํลงัเพื่อ

ร่างกายแขง็แรง และการดูแลเคร่ืองนุ่งห่มท่ีใชป้ระจาํวนั  แยกแยะคุณค่าแท ้ คุณค่าเทียม ลดการเสพ บริโภค 

ลดความอยาก  เรียนรู้หลกั ๕ R (Reduce  Reject  Repair  Reuse  Recycle)   ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัจจยัการสร้าง

ความสุขภายในแบบง่ายๆ จากชีวติประจาํวนัทั้งส้ิน 

 

บทเรียนที ่ ๖ ทีพ่ึง่แห่งตน 

เหตุผลของการศึกษา  :  ผูท่ี้สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง โดยเร่ิมจากการฝึกฝน เรียนรู้ ส่ิง

ท่ีตนเองสนใจ เป็นพื้นฐานและอยา่งเป็นแบบแผน จนเกิดการเรียนรู้ข้ึนภายใน คือ เป็นผูพ้ึ่งตนไดอ้ยา่ง

แทจ้ริงและเป็นนกัศึกษาตลอดชีวติ 

สาระสําคัญ  :  เรียนรู้เร่ืองท่ีเด็กสนใจผา่น “โครงการ” (Project Approach) สร้างคุณลกัษณะของการเป็นผูรู้้

จกั แสวงหาความรู้ นกัวิเคราะห์ สืบคน้ สร้างความสามารถในการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการทางปัญญา  

รวมถึงสร้างสัมพนัธภาพอนัดีร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยบูรณาการระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖  “เด็ดดอกไม้ สะเทอืนถึงดวงดาว” 

 

 การจดัการศึกษาของโรงเรียนทอสี   เกิดข้ึนจากความศรัทธาในหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา ท่ี

สอนใหม้นุษยม์องส่ิงทั้งหลายเช่ือมโยงถึงกนั ทั้งหมดตลอดทัว่จกัรวาล  (และเลยจกัรวาลไปไม่มีท่ีส้ินสุด)   

มิใช่มองมนุษยแ์ยกออกมาเป็นผูจ้ดัการธรรมชาติอ่ืนๆ  แต่มองใหเ้ห็นความเป็นทั้งหมดเป็นหน่ึงเดียวกนั  ดงั

วลีท่ีวา่  “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” 

 

 แต่การศึกษาท่ีผ่านมามุ่งเอาวิชาเป็นตัวต้ัง  มิได้เอาชีวิตหรือจิตใจของมนุษย์เป็นตัวต้ัง   จึงเป็นการ

เรียนรู้เก่ียวกับส่ิงนอกตัวของมนุษย์เท่าน้ัน และเป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน ไม่ได้เป็นไปเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ 

“รู้จักตน” เพ่ือ “พัฒนาตน” จึงเกิดเป็นปัญหาต่าง ๆ ท่ัวโลก  ท้ังเชิงสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 

ย้อนกลับมาทาํลายตนเองกันอย่างปัจจุบัน 

 

 ทั้งน้ีหลกัการจดัหน่วยบูรณาการของระดบัชั้นประถมศึกษา  มีการนาํสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และศิลปะ ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ  มาร้อยเรียงใหส้อดคลอ้งกนั 

และสรุปไดเ้ป็นแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ เป็นสาระของหลกัสูตรหน่วยบูรณาการ

ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทอสี ดงัน้ี 

 

ภาคเรียนท่ี  ๑  สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เป็นแกนนาํในการบูรณาการ 

ภาคเรียนท่ี  ๒  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประวติัศาสตร์  เป็นแกนนาํในการบูรณาการ 

 

ในคู่มือเล่มน้ีจึงขอสรุปวชิา “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” โดยยอ่ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปภาพรวมหลกัสูตรหน่วยบูรณาการระดบัช้ันประถมศึกษา 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
 

 

บทเรียนที ่ ๑        “ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน”     :     กายและจิตใจ  

สาระสําคัญ  : ท่ีมาของร่างกายและบา้นเกิดหลงัแรก   หนา้ท่ีและระบบการทาํงานท่ีเช่ือมโยง

สัมพนัธ์กนัของอวยัวะ ส่วนต่างๆ  การดูแลรักษา  ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อ

ร่างกายและพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาเพื่อคุณค่าท่ีแทจ้ริง  ความสัมพนัธ์

ของร่างกายและจิตใจ  ผสัสะทั้ง  ๖  ไดแ้ก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย และจิตใจ  กบั

การเป็นผูมี้สติในการใชใ้หเ้กิดคุณประโยชน์ต่อชีวติของตนเองและผูอ่ื้น 

 

บทเรียนที ่ ๒ “หนีศั้กดิ์สิทธ์ิ”   :      ครอบครัวและโรงเรียน 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  คือ  ความสัมพนัธ์  กฎ  กติกา  หนา้ท่ีของลูกท่ีดี  

สมาชิกของครอบครัวท่ีดี  รวมถึงวฒันธรรมของสังคมท่ีมีความใกลต้วัท่ีสุด  ๒  

ระดบั  คือ  ครอบครัวและโรงเรียน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจในการอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้น  รู้จกัปฏิบติัตามกฎ – กติกา  หนา้ท่ีในฐานะสมาชิกของครอบครัว

และโรงเรียน  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

 

บทเรียนที ่ ๓           “กลัยาณมติร”    :   คน  พชื  สัตว์  ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

สาระสําคัญ   : ส่ิงมีชีวติและชีวติสัมพนัธ์  หนา้ท่ีความเหมือน  ความต่างและความสาํคญัของ

แต่ละชีวติทั้ง  คน  พืช  สัตว ์  บทบาทและหนา้ท่ีของ  “มนุษยท่ี์ใจสูง”  ต่อ

ส่ิงมีชีวติอ่ืน  รวมถึงระบบนิเวศวทิยา 

 

บทเรียนที ่ ๔                “ระลกึคุณบ้านเกดิ”   :   ชุมชน  บริเวณบ้าน โรงเรียนและกรุงเทพมหานคร 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้หนา้ท่ี บทบาทของตนเอง และสมาชิกในชุมชนใกลต้วั วฒันธรรมท่ีดีงาม   

และท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป  บทบาทความเป็นผูน้าํ  ผูต้ามท่ีดี  กติกา - กฎหมาย 

พื้นฐานของชาวกรุงเทพมหานคร  รวมถึงระบบการปกครอง และการแบ่งเขต 

พื้นท่ี  ความสาํคญัของศีลธรรม และหลกักลัยาณมิตรท่ีทาํใหส้ังคมเกิดสันติสุข 

 

 



 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
 

บทเรียนที ่ ๕ “เมลด็พนัธ์ุแห่งความดี”    :    ข้าว   ตัวอย่างของส่ิงมชีีวติทีแ่สดง

ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อม 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้จกั “ขา้ว” และปัจจยัท่ีทาํให้ขา้วเจริญเติบโต  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ 

เขา้ใจถึงระบบความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต “ระบบ

นิเวศ”  ผ่านการลงมือปฏิบติัจริงตามปฏิทินการทาํนาของชาวนา รวมทั้งรู้จกั

ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นผลกระทบจากการบริโภคท่ีเกินความ

พอดีของมนุษยผ์า่นกระบวนการทาํนาดว้ยตนเอง 

 

บทเรียนที ่ ๖      “คนืสู่แผ่นดิน”    :   ประเทศไทย 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้เร่ือง ผืนแผ่นดินไทย  ผา่น “ขา้ว” อาหารหลกัของชาวไทยทัว่ทุกภาค   

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัในเร่ืองความแตกต่างของลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอ่ืนๆ เช่น ภูมิอากาศ  ความช้ืนกบัปริมาณ

นํ้ าฝน ลักษณะทางชีวภาพ เช่น ชนิดพนัธ์ุของพืชและสัตว์ในเขตพื้นท่ีนั้ น 

ตลอดจนลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เช่น วิถีชีวิต และวฒันธรรม ของคนใน

แต่ละทอ้งถ่ิน 

     

 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

บทเรียนที ่ ๗      “พลงันํา้ใจ”     :     นํา้และความสัมพนัธ์ของธาตุทั้ง ๔ 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีประกอบดว้ยธาตุทั้ง ๔ โดยมี “นํ้ า” 

เป็นตวัเอกของเร่ือง “นํ้ า” เป็นธาตุท่ีจบัตอ้งได ้มีความสําคญัและสัมพนัธ์กบั

ส่ิงมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว ์  โดยผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ทั้งในดา้นกายภาพของนํ้ าใน

ร่างกายตนเอง  นํ้าท่ีอยูน่อกร่างกาย เช่น แหล่งนํ้ าต่าง ๆ จากธรรมชาติ  และ

ท่ีสุด คือ ยอ้นกลบัมาดูนํ้าในใจของตนเอง  เป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดปัญญา ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถปฏิสัมพนัธ์กบันํ้ าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ไดรั้บการปลูกจิตสํานึกท่ีดี

งามในการดูแลรักษน์ํ้ า  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆ    รู้ซ้ึงถึงประโยคท่ีวา่  

“นํ้าคือชีวติ” ก่อนท่ีชีวติทั้งหลายจะไร้ ซ่ึงนํ้า (และนํ้าใจ) 

 



 

บทเรียนที ่ ๘ “ตามรอยกรรม  ยํา้ดูตน” : การกาํเนิดเมืองและประวัติศาสตร์กบัวถิีชีวิต

ริมนํา้ของชาวไทย 

สาระสําคัญ : ความสัมพนัธ์ของ “นํ้ า” ท่ีมีต่อวิถีการดาํเนินชีวิต  สังคม และวฒันธรรมของ

มนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นสาระสําคญัท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้  เพื่อให้เห็นถึง

บทบาทหนา้ท่ีและคุณค่าของนํ้าท่ีมีต่อวถีิชีวติของชาวไทย  โดยให้ผูเ้รียนศึกษาเร่ืองการ

เกิดอาณาจกัรต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ของชาวไทย สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงให้เห็นถึง

ความเก่ียวข้องกันระหว่าง “นํ้ า” กับ “การก่อตั้งเมืองและอาณาจกัร” เรียนรู้ถึง

ประวติัศาสตร์ดา้นการเมืองการปกครอง  รวมถึงรู้จกัและเรียนรู้ถึงคุณธรรมของวีรชนท่ีมีบทบาทสําคญัใน

การรวบรวมและดาํรงรักษาไวซ่ึ้งผืนแผน่ดิน และความเป็นชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อนาํมาเป็น

หลกัในการปฏิบติัตนใหเ้กิดเป็นประโยชน์กบัตนเองและผูอ่ื้นในสังคม  นอกจากประวติัศาสตร์ของชาติแลว้ 

ผูเ้รียนยงัตอ้งสืบคน้ประวติัศาสตร์ของครอบครัวและของตนเองอยา่งละเอียด  เป็นการตามรอยกรรมทั้งของ

ผูอ่ื้นและของตนเอง เพื่อพฒันาตน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

บทเรียนที ่ ๙      “ต้นเหตุแห่งตน”   :    กาํเนิดโลก – กาํเนิดชีวติ  “บ๊ิกแบงแห่งตัวตน 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้เร่ืองกระบวนการเกิดและการเปล่ียนแปลงของโลกตั้งแต่ไม่มีส่ิงมีชีวิต  จนมี

เหตุปัจจยัพร้อมให้ถึงจุดกาํเนิดของชีวิต  วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  และเหตุปัจจยั

ทั้งทางพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํให้เกิดส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย  ธาตุทั้ง ๔   

และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับการดาํรงชีวิตของชีวิตทั้งหลาย   การปรับตวั   

แหล่งท่ีอยูอ่าศยั   การสืบพนัธ์ุ    การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  และวฎัจกัร

ของชีวิต   เป็นความรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดความรู้    ความเขา้ใจในกฎของธรรมชาติ    

คือ  ความไม่แน่นอน  การเปล่ียนแปลง  การเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไปของสรรพส่ิง   

เพื่อใหล้ดซ่ึงความยดึมัน่ในตวัตนและส่ิงต่าง ๆ  จนเป็นเหตุให้เกิดทุกข ์

บทเรียนที ่ ๑๐      “ตนเป็นต้นเหตุ”     :     สัมพนัธภาพของสรรพส่ิง 

สาระสําคัญ  : เรียนรู้ถึงระบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต “ระบบนิเวศ” รวมถึง

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตดว้ยกนั  “ไขความลบัของปฐพี”  เรียนรู้จกัโลกใต้

พิภพ  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลงังานของชีวิตทั้งหมด วิเคราะห์ถึง

ผลกระทบของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากพฤติกรรมและ

กิจกรรมของมนุษย  ์  เพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการรู้จกัใช้และอนุรักษ์พลงังานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   เรียนรู้หลกัเศรษฐศาสตร์พอเพียงกบัการต่อชีวติใหก้บัตนเอง โลก 

และสรรพส่ิงทั้งหลาย  จนสามารถยอ้นถามตนเองได้ว่า “มนุษยห์รือคือนายเหนือ

ธรรมชาติ” 



 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

บทเรียนที ่ ๑๑    “ โลกรอดได้เพราะกตัญ�ู”   :   โลก ดวงดาว จักรวาล  ตัวเรา 

เหตุผลของการศึกษาและสาระสําคัญ : จากการเรียนรู้ส่ิงท่ีใกลต้นเองท่ีสุดคือ  ร่างกายของตน  ส่ิงมีชีวิต 

และไม่มีชีวติอ่ืนๆ  เห็นความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนัของสรรพส่ิง

ทั้งหลายในโลก   ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๕  ในปี

สุดทา้ยของการเรียนรู้ระดบัชั้นประถมศึกษาน้ี   ผูเ้รียนจะไดเ้ห็น

ความเป็นทั้งหมดเห็นภาพรวมของธรรมชาติของสรรพส่ิง   จาก

โลกสู่จกัรวาล   ไดเ้รียนรู้เร่ืองการกาํเนิดของ  

จกัรวาลหรือเอกภพพลงัพื้นฐานทั้ง ๔ ในจกัรวาล  อาณาจกัรของดวงดาว  ระบบสุริยะ  และโลก   ร้อยเรียง

ยอ้นกลบัมาจนถึงตนเอง  ลึกลงถึงจิตใจของตน ไดบ้ทเรียนท่ีสําคญัในเร่ืองของความคิดเห็นท่ีไม่ถูกตอ้งใน

การเอาตนเองเป็นใหญ่    เป็นศูนยก์ลางของสรรพส่ิง    เพราะเราเป็นส่วนช่างน้อยนิดเม่ือเปรียบเทียบกบั

จกัรวาลท่ีมีความใหญ่สุดจินตนาการ   ขณะเดียวกันเกิดปัญญาเห็นความเป็นหน่ึงเดียวกนัของตวัเรากับ

จกัรวาล  ใหจิ้ตหลุดออกจากความคบัแคบท่ีมีแต่  “ตวัเอง” “ของตวัเอง”  เกิดความเมตตาให้กบัคนรอบขา้ง 

ธรรมชาติและสรรพส่ิงทั้งหลาย   เป็นจิตท่ีเช่ือมกบัความใหญ่ของโลก  ของจกัรวาล  ให้รู้เน้ือรู้ตวัอยู่

ตลอดเวลาวา่ตวัของเรานั้นประกอบดว้ยธาตุทั้ง  ๔    เฉกเช่นสรรพส่ิงทั้งหลาย เม่ือตวัเราดบัส้ินไป    ส่ิงท่ี

เหลืออยูก่็มีเพียงแต่คุณงามความดี  ประโยชน์ท่ีเราไดส้ร้างไวใ้หก้บัตนเองผูอ่ื้นและสังคมโลกน้ีเท่านั้น 

 

บทเรียนที ่ ๑๒     “แกะสลกัชีวติ”      การสร้างประโยชน์ตน  ประโยชน์ท่าน 

เหตุผลของการศึกษาและสาระสําคัญ  : เพื่อใหต้ั้งสติทบทวนและวางแผนพฒันาตนเองตามหลกัเพียร ๔  

อริยสัจ ๔  และอิทธิบาท ๔  ทั้งด้านของวิชาการและวิชาชีวิต   รวมถึงฝึกและฝืน  เช่ือมโยงนําความรู้ 

ความสามารถท่ีเรียนรู้มาเช่ือมโยงให้เกิดประโยชน์   โดยการร่วมทาํงานเป็นผูน้าํในโครงการต่าง ๆ  ของ

โรงเรียน   พฒันาจิตอาสาโดยร่วมอาสาช่วยงานท่ีเป็นกุศลต่าง ๆ ในชุมชนจริง  ซ่ึงจะยงัให้เกิดการขดัเกลา  

พฒันาจิตใจของตนเอง   เป็นการฝึกปฏิบติัทาํหนา้ท่ีของมนุษยท่ี์แทจ้ริงคือ   การสร้างประโยชน์ให้กบัตนเอง  

และผูอ่ื้น  และเตรียมพร้อมท่ีจะ  “แกะสลกัชีวติ”  ตนเองเม่ือกา้วสู่ชีวตินกัเรียนมธัยมต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๗ 

บริการต่างๆ 

ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

อาหารและของว่าง 

ทางโรงเรียนจดัอาหารท่ีสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน

ตามระดบัชั้นตามเวลา (โดยประมาณ) ดงัน้ี 

อนุบาล 

  ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕  น. นมถัว่เหลืองและของวา่ง  

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  อาหารกลางวนัและผลไม ้

๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐  น.  ของวา่ง 

ประถม 

๙.๔๕ – ๑๐.๑๕  น. นมถัว่เหลืองและของวา่ง   

  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐  น.   อาหารกลางวนัและผลไมห้รือของหวาน 
 

ทางโรงเรียนมีนโยบายใหน้กัเรียนรับประทานอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะมีคุณค่า และมีประโยชน์

ต่อร่างกาย    โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผกัและผลไม ้  ทางโรงเรียนไดจ้ดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัไปทุกวนั   นกัเรียนทุกคน

จะรับประทานอาหารของโรงเรียนตามท่ีโรงเรียนจดัไวใ้ห ้   และนกัเรียนควรรับประทานใหห้มดทุกอยา่ง    หาก

ไม่เคยรับประทานหรือไม่ชอบ  ทางโรงเรียนจะใหท้ดลองชิมใหรู้้รส และค่อยๆ เพิ่มปริมาณจนรับประทานได้

ในท่ีสุด 

 

การดูแลด้านโภชนาการและอนามัยของโรงเรียนทอสี 

๑. ด้านโภชนาการ 

จดัรายการอาหารหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละเดือน ใหมี้สารอาหารครบ ๕ หมู่ในแต่ละวนั และตอ้งมี

ผกัประกอบในอาหารทุกวนั โดยหมุนเวยีนเปล่ียนชนิดของผกั เพื่อใหน้กัเรียนไดห้ดัรับประทานผกัท่ี

หลากหลาย  

วนัพระ จดัอาหารมงัสวิรัติใหรั้บประทาน โดยมีแหล่งโปรตีนจาก ไข่ เตา้หู้ ธญัพืช หากวนัพระ

ตรงกนัวนัหยดุสุดสัปดาห์ จะจดัใหรั้บประทานแทนในวนัองัคาร  

ทั้งน้ี โรงเรียนไม่มีนโยบายใหรั้บประทานอาหารแปรรูปท่ีมีไขมนัสูง เช่น ไส้กรอก เบคอน 

 

แนวทางในการจัดอาหารสําหรับนักเรียน 

อาหารประเภทขา้ว (ในรูปแบบขา้ว+กบัขา้ว ๒ อยา่ง หรืออาหารจานเดียว) ๓ คร้ังต่อสัปดาห์ 

อาหารประเภทเส้น ๒ คร้ังต่อสัปดาห์ เพื่อความหลากหลาย 

อาหารประเภทเน้ือสัตวไ์ดแ้ก่  



 

เน้ือปลา ๑  คร้ัง / สัปดาห์ในวนัจนัทร์ 

เน้ือไก่ และไข่อยา่งละ ๑ คร้ัง / สัปดาห์ 

เน้ือหมู  ๒ – ๓  คร้ัง / สัปดาห์ 

ประเภทผลไม ้– รับประทานหลงัอาหารกลางวนั 

นกัเรียนอนุบาล  :  จดัผลไมใ้หทุ้กวนั ปอกเปลือก แกะเมล็ดออก หรือฝานใหแ้ต่เน้ือ 

นกัเรียนประถม :  จดัผลไมใ้ห ้๓ วนัต่อสัปดาห์ ๒ วนัท่ีเหลือ เป็นขนมหวานไทยนํ้าเช่ือม 

หรือกะทิในวนัท่ีมีอาหารประเภทเส้น หรือขา้วท่ีเป็นอาหารจานเดียว เพื่อใหห้นกัทอ้งและใหพ้ลงังานอยา่ง

เพียงพอ 

อาหารวา่ง 

 ของวา่ง – เชา้ สาํหรับทุกระดบัชั้น จดัใหมี้หลากหลายประเภท เพื่อใหน้กัเรียนหดัรับประทาน

หลากหลาย ดงัน้ี 

วนัจนัทร์ : ประเภทเบเกอร่ี 

วนัองัคาร, วนัศุกร์ : ประเภทธญัพืช เช่น  กลว้ยนํ้ าวา้ / กลว้ยหอม  ขา้วโพดตม้มนัตม้  

  ฟักทองน่ึง 

วนัพุธ : ประเภทขนมไทย เช่น ขา้วตม้มดั ขนมกลว้ย ขนมเผือก ขนมฟักทอง 

วนัพฤหสั : ประเภทขนมปังไดแ้ก่ แซนวิชไส้ไก่, แซนวชิไส้ไข่ตม้, ขนมปังชุบไข่ทอด 

 ของวา่ง – บ่าย สาํหรับนักเรียนอนุบาลเท่าน้ัน  

เป็นขนมหวานไทยชนิดนํ้าเช่ือม, กะทิ วุน้มะพร้าว หรือขา้วโพดคลุกนํ้าตาล ผลิตจากครัวของ

โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ รู้จกัขนมไทย และฝึกรับประทานใหห้ลากหลายชนิด จดัให้รับประทานหลงัต่ืนจาก

นอนกลางวนั เป็นของวา่งเพื่อใหพ้ลงังานก่อนกลบับา้น  
 

วตัถุดิบทีเ่ลอืกใช้ 

โรงเรียนมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีสาํคญัจากแหล่งท่ีเช่ือถือคุณภาพได ้ไดแ้ก่ 

รายการ แหล่งทีซ้ื่อ 

ขา้วกลอ้ง ซ้ือขา้วเปลือกอินทรียจ์ากกลุ่มชาวนาคุณธรรม และนาํมาสีเองท่ีโรงเรียน 

เน้ือหมูและเน้ือไก่ ตรา Hymeat ของ บจ. เบทาโกร 

ลูกช้ินปลา โรงงานของผูป้กครอง ร.ร. ปัญญาประทีป 

เส้นหม่ีขา้วกลอ้ง ตราไวไว 

ถัว่งอก โรงเรียนทอสีเพาะเอง 

ถัว่เหลืองสาํหรับทาํนํ้าเตา้หู ้ ตราไร่ทิพย ์

ขนมปัง บจ ฟาร์มเฮา้ส์ 

นํ้ามนัรําขา้ว ตรา Arroza 

 



 

แนวทางการปฏบัิติสําหรับนักเรียนทีมี่การแพ้อาหาร / โรคประจาํตัวทีต้่องดูแลเป็นพเิศษ 

วตัถุประสงค์  

๑. เพื่อป้องกนันกัเรียนเกิดอนัตรายจากการแพอ้าหาร / ยา ขณะอยูท่ี่โรงเรียน  

๒.  เพื่อใหค้รูมีขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพของนกัเรียน ใหก้ารดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีนกัเรียนหลายราย ป่วยเป็นโรคภูมิแพ ้ ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได ้ หรือบาง

รายมีโรคประจาํตวัท่ีมีขอ้หา้มในการรับประทานอาหาร หรือยาบางชนิด 

โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูป้กครองในการช่วยโรงเรียนดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และป้องกนั

อนัตรายจากความผิดพลาดในการดูแลนกัเรียนท่ีมีเง่ือนไขแตกต่างกนัหลายคนภายในหอ้งเดียวกนั จึงขอมี

แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

๑. ขอใหผู้ป้กครองทาํหนงัสือแจง้ขอ้มูลการแพ ้ อาหารหรือส่ิงท่ีตอ้งงดหรือหลีกเล่ียง การ

เปล่ียนแปลงของโรค (หากมี) อาการผดิปกติเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งสังเกตหรือพบแพทย ์ตลอดจน

คาํแนะนาํเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งใหคุ้ณครูประจาํชั้น 

เพื่อใหข้อ้มูลมีความชดัเจนถูกตอ้ง ป้องกนัการเขา้ใจผดิหรือส่ือสารผดิพลาด 

๒. ขอความร่วมมือในการเตรียมอาหารกลางวนั หรือของวา่งมาใหน้กัเรียนในวนัท่ีรายการ

อาหารของโรงเรียนไม่เหมาะสมกบัอาการแพ ้ / โรคของนกัเรียน หรือเตรียมอาหารแหง้ 

หรือของวา่งแหง้สาํรองท่ีเก็บไดน้านไวท่ี้โรงเรียน เพื่อใหคุ้ณครูหยบิใหท้านในวนัท่ี

อาหารไม่เหมาะกบัโรค ทั้งน้ี ผูป้กครองสามารถดูรายการอาหารของโรงเรียนล่วงหนา้ได้

ท่ีเวบ็ไซต ์www.thawsischool.com  

๓. สาํหรับนกัเรียนท่ีตอ้งรับประทานอาหารมงัสวรัิติตามขอ้กาํหนดศาสนา โรงเรียนจะจดัให้

รับประทานอาหารมงัสวรัิติชุดเดียวกบัของคุณครู แต่ขอใหเ้ตรียมอาหารแหง้สาํรองมา

เก็บไวท่ี้หอ้งเรียนสาํหรับรับประทานในวนัท่ีเป็นอาหารมงัสวรัิติรสจดั    

๔. หากนกัเรียนมีความจาํเป็นตอ้งมียาแกแ้พ ้ หรือยาประจาํตวัไวใ้ชเ้ป็นประจาํท่ีโรงเรียน 

ขอใหน้าํส่งยาพร้อมมีฉลากระบุ ช่ือนกัเรียน ขนาดรับประทาน และวธีิใชย้า ใหคุ้ณครู

ประจาํชั้น หากตอ้งเก็บยาในตูเ้ยน็คุณครูประจาํชั้นจะประสานกบัหอ้งพยาบาลในการฝาก

ยาแช่ในตูเ้ยน็ 

๕. ผูป้กครองสามารถศึกษาขอ้มูลหลกัการจดัอาหารของโรงเรียนไดท่ี้หวัขอ้  การดูแลด้าน

โภชนาการและอนามัยของโรงเรียนทอสี 

 

บุคลากรของครัวทอสี 

 แม่ต๋ิว แม่ครัวของโรงเรียน ครูพจ และแม่กอ้ย ท่ีประจาํหอ้งพยาบาลผา่นการอบรมหลกัสูตรการ

สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครแลว้  

 พี่เล้ียงท่ีช่วยงาน - จะไดรั้บการปฐมนิเทศการทาํงาน และตรวจอนามยัส่วนบุคคลก่อนเร่ิมงาน  

http://www.thawsischool.com/


 

 สมาชิกในครัวทุกคนจะมีการตรวจสุขภาพใหญ่ปีเวน้ปี ระหวา่งปีท่ีเวน้จะมีการตรวจยอ่ยตามท่ีงาน

อนามยัโรงเรียน ศูนยบ์ริการสาธารสุข ๒๑ วดัธาตุทองให้บริการ 
 

การทาํความสะอาดครัว 

 ครัวจะเช็ดและลา้งความสะอาดทุกวนั โดยใชน้ํ้ายาฆ่าเช้ือ Q-Plus และฉีดพน่เช็ดบริเวณทาํอาหาร

ดว้ยอลักอฮอร์ ๗๐%  

 ทาํความสะอาดครัวคร้ังใหญ่ทุกวนัเสาร์ 

 ขยะสดจากในครัว – เน่ืองจากโรงเรียนมีนโยบายในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และใหมี้การใช้

ทรัพยากรอยา่งมีคุณค่า จึงมีการใชป้ระโยชน์จากเศษอาหาร / วสัดุเหลือใช ้ ครัวทอสีจึงมีวธีิปฏิบติั

ดงัน้ี 

- ประเภทเปลือก / เศษผกัผลไม ้– จะคดัแยกและนาํไปเป็นวตัถุดิบในการทาํนํ้าหมกั E.M.  

- ประเภทพลาสติก / วสัดุท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้– จะส่งใหที้มทอสีรักษโ์ลก 

- ประเภทท่ีไม่สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้จะทิ้งไปกบัขยะ กทม. 
 

การทาํความสะอาดภาชนะทีใ่ช้ในการรับประทานอาหารของนักเรียน 

วถีิชีวติภายในโรงเรียนทอสี จะฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานเพื่อตนเองและส่วนรวม หน่ึงในนั้นคือ

คือ การลา้งภาชนะของตนเองหลงัรับประทาน ตลอดจนปลูกฝังการเก้ือกลูผูอ่ื้นดว้ยการมีเวรจิตอาสาช่วยลา้ง

ภาชนะใหคุ้ณครูท่ีสอน  นกัเรียนจะลา้งภาชนะของตนเอง เช็ดใหแ้หง้และนาํไปเก็บในตะกร้าของแต่ละหอ้ง 

แต่เพื่อใหม้ัน่ใจในความสะอาดพี่เล้ียงจะนาํภาชนะมาลวกดว้ยนํ้าร้อนอีกคร้ังในตอนเชา้ก่อนใชง้าน 

 

๒. การดูแลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

การทาํความสะอาดอาคารสถานที่ 

การทาํความสะอาดประจาํวนั 

- แม่บา้นจะกวาดและเช็ดดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือประจาํวนัๆ ละ ๓ คร้ัง เชา้ กลางวนั เยน็  

- สาํหรับหอ้งเรียนอนุบาล จะเพิ่มการกวาดเช็ดช่วงระหวา่งวนัเม่ือนกัเรียนออกจากห้อง ก่อนปูท่ี

นอน หลงัจากนกัเรียนอาบนํ้ า 

การทาํความสะอาดช่วงนกัเรียนรับประทานอาหารกลางวนั  

แม่บา้นจะคอยดูแลความสะอาดพื้น กวาดเศษอาหารท่ีตกหล่น ตลอดเวลา เพื่อป้องกนัความ

สกปรก และป้องกนัอุบติัเหตุจากการล่ืน 

 

การทาํความสะอาดส่ิงของส่วนกลางท่ีนกัเรียนมีการจบัตอ้งหรือใชร่้วมกนั ระหวา่งวนัแม่บา้นจะ

เช็ดดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือเป็นระยะ 

เคร่ืองใช ้ของเล่นภายในหอ้งเรียนอนุบาล     ฉีดพน่และเช็ดดว้ยอลักอฮอร์ทุกวนั 



 

การทาํความสะอาดประจาํสัปดาห์ ทุกวนัเสาร์แม่บา้นจะทาํความสะอาดใหญ่ดว้ยการดูดฝุ่ น เช็ด

เฟอร์นิเจอร์  กระจก 

การทาํความสะอาดสนาม สนามทราย และเคร่ืองเล่น 

- แผนกสวนจะทาํการกวาดใบไมแ้ละเก็บเศษไมท่ี้ร่วงหล่นทุกวนัตอนเชา้ 

- พี่เล้ียงจะเช็ดทาํความสะอาดเกา้อ้ีสนาม อ่างลา้งมือ เปล่ียนนํ้าในอ่างลา้งเทา้ทุกวนัตอนเชา้ 

- สนามทราย  ทุกวนัเสาร์พี่เล้ียงจะร่อนทรายเพื่อแยกเศษวสัดุออก 

การดูแลสุขภาพของนักเรียน 

 เม่ือนกัเรียนเจบ็ป่วยไม่สบาย   หรือเกิดอุบติัเหตุภายในโรงเรียน   นกัเรียนจะถูกส่งไปปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ท่ีห้องพยาบาลของโรงเรียน  หากพิจารณาเห็นสมควรใหแ้พทยเ์ป็นผูต้รวจ   ทางโรงเรียนจะส่ง

นกัเรียนไปยงัโรงพยาบาลสมิติเวชโดยเร็วท่ีสุด    และจะโทรศพัทแ์จง้ใหผู้ป้กครองทราบทนัทีก่อนท่ีจะออก

จากโรงเรียน 

 

แนวทางการปฏบัิติเพือ่ป้องกนัและควบคุมการแพร่เช้ือโรคติดต่อในโรงเรียน 

วตัถุประสงค์  

๑.  เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในโรงเรียน 

๒. เพื่อใหค้รูและผูป้กครองไดเ้ห็นความสาํคญัของการใหค้วามร่วมมือในการควบคุมโรคและ

ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

๓. เพื่อใหผู้ป้กครองมีแนวทางในการประเมินอาการเจบ็ป่วยของลูกในเบ้ืองตน้ สาํหรับการพิจารณา

หยดุเรียนเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค หรือลดการมารับเช้ือเพิ่มเติมหลงัการฟ้ืนตวั

ของโรค 

 

แนวทางการปฏิบัติมีดังนี้ 

๑. ขอใหน้กัเรียนงดมาโรงเรียนหากพบวา่ 

๑.๑  มีไข ้โดยร่างกายมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

๑.๒  ยงัไม่มีไข ้แต่เร่ิมมีอาการ นํ้ามูกไหล ไอ จาม ขอใหส้ังเกตการณ์อยูก่บับา้น ๒ – ๓ วนั 

๑.๓  ขอใหส้ังเกตอาการผดิปกติของร่างกายส่วนอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น การมีผืน่ปรากฏใน

ช่องปาก มือ หรือลาํตวั การถ่ายอุจจาระเหลว 

๒. ขอใหพ้านกัเรียนไปพบแพทย ์พกัผอ่น และรับประทานยาอยูท่ี่บา้นอยา่งนอ้ย ๓ วนัแลว้ จึงมา

โรงเรียน ทั้งน้ี เพื่อการรักษาโรค ตลอดจนชะลอการมาโรงเรียนเพื่อป้องกนัการอาจมารับเช้ือ

ใหม่ขณะร่างกายกาํลงัฟ้ืนฟู 

๓. ขอใหโ้ทรแจง้การลาป่วย และผลการวนิิจฉยัโรคใหค้รูประจาํชั้นทราบ หรือโทรแจง้ท่ีหอ้ง

ธุรการ โทร ๐๒ – ๗๑๓ – ๐๒๖๐ – ๑ กด ๐ เพื่อประสานงานใหค้รูประจาํชั้นทราบ  ทั้งน้ี การ



 

แจง้ขอ้มูลการวินจัฉยัโรคมีความสาํคญั หากเป็นโรคระบาดร้ายแรง โรงเรียนจะไดด้าํเนิน

มาตรการควบคุม ป้องกนัโรค รวมถึงการทาํความสะอาดฆ่าเช้ือในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

๔. กรณีผลการวนิิจฉยัป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญ่ โรคปาก มือ เทา้เป่ือย หดั อีสุกอีใส คางทูม หรือ

โรคติดเช้ืออ่ืนๆท่ีแพร่จากคนสู่คน  

๔.๑  ขอใหน้กัเรียนท่ีป่วยหยดุพกัอยา่งนอ้ย ๗ วนั หรือตามท่ีแพทยร์ะบุในใบรับรองแพทย์

จนกวา่อาการของโรคจะดีข้ึน  

๔.๒  พี่หรือนอ้งของนกัเรียนท่ีป่วยดว้ยโรคขา้งตน้ ควรหยดุเรียนเพื่อสังเกตอาการ และ

ป้องกนัการเป็นพาหะแพร่เช้ือในระหวา่งท่ีอาการอาจยงัไม่ปรากฏ 

๕. แนวทางในการปฏิบติั เม่ืออาการดีข้ึนและจะมาโรงเรียน 

๕.๑ ใหน้กัเรียนสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นโรงเรียน เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือ 

หรือการรับเช้ือใหม่จากนกัเรียนอ่ืน เตรียมผา้เช็ดหนา้ของตนเองมาดว้ย 

๕.๒  สอนนกัเรียนใหปิ้ดปากและจมูกเวลาไอหรือจามดว้ยผา้เช็ดหนา้ หรือแขน (บริเวณพบั

ขอ้ศอก) และลา้งมือบ่อยๆ  

๕.๓  หากมียาท่ีตอ้งรับประทานต่อท่ีโรงเรียน กรุณาแจง้ใหค้รูประจาํชั้นทราบอยา่งชดัเจน 

๕.๔  ขอใหน้าํใบรับรองแพทยม์าส่งท่ีคุณครูประจาํชั้นดว้ย ในวนัท่ีกลบัมาเรียนตามปกติ 

๖. กรณีครูประจาํชั้นพบวา่นกัเรียนมีไขใ้นระหวา่งเวลาเรียน 

๖.๑  ครูประจาํชั้นจะโทรแจง้ใหผู้ป้กครองทราบอาการ และขอใหรั้บนกัเรียนกลบับา้น  

๖.๒  ครูประจาํชั้นจะแยกนกัเรียนจากชั้นเรียนโดยส่งไปพกัท่ีห้องพยาบาล เพื่อเช็ดตวัลดไข ้

สังเกตอาการ  

๖.๓  เม่ือผูป้กครองมาถึงโรงเรียน ขอใหติ้ดต่อธุรการเพื่อรับนกัเรียนกลบับา้นก่อนเวลา 

๖.๔  วนัถดัไป หากตอ้งพกัรักษาตวัท่ีบา้น ขอให้โทรแจง้ลาป่วย รวมถึงผลการวนิิจฉยั การ

รักษาใหค้รูประจาํชั้นทราบ 

๗. กรณีท่ีพบนกัเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อโรคเดียวกนั ตั้งแต่ ๓ คนข้ึนไปภายในห้องเดียวกนั 

ผูบ้ริหารของโรงเรียนจะพิจารณาการปิดหอ้งเรียนดงักล่าว เพื่อชะลอการแพร่กระจายของโรค 

พี่หรือนอ้งของนกัเรียนท่ีปิดหอ้งเรียนขอใหป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีแสดงในตาราง “สรุป

แนวทางการปฏิบติั เม่ือนกัเรียนป่วย หรือมีการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียนทอสี 

 

ความร่วมมือที่สาํคัญ 

ขอความกรุณาผูป้กครองในการเตรียม “หนา้กากอนามยั” ใหน้กัเรียนนาํมาใชท่ี้โรงเรียนเพื่อป้องกนั

นกัเรียนจากการแพร่ / รับเช้ือโรคเม่ือกลบัจากการพกัฟ้ืน และ ขอใหเ้ตรียมหนา้กากอนามยั ๑ ช้ิน 

สาํรองไวใ้นกระเป๋านกัเรียน เพื่อใชห้ากมีอาการท่ีโรงเรียน และโปรดแนะนาํวธีิการทิ้งหนา้กาก



 

อนามยัใชอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้แก่นกัเรียน โดยการมว้นหนา้กากอนามยัดา้นท่ีติดกบัปากและจมูกใหอ้ยู่

ดา้นใน  ใชส้ายคลอ้งหูมดัให้แน่นและทิ้งลงถงัขยะ 

 

 

ตารางสรุปแนวทางการปฏิบติั เม่ือนกัเรียนป่วย หรือมีการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียน 

ชั้นเรียน นักเรียน พ่ี / นอ้ง สมาชิกในบา้น 

ชั้นเรียนปกติ ป่วย  

หยุดพกัรักษาตามแพทย์ส่ัง 

หรือหยุดให้ครบ ๗ วนัจน

หายดี 

หยดุเรียนดว้ย 

ยกเวน้สามารถแยกผูป่้วยได้

อยา่งชดัเจน เช่น แยกบา้น พ่ี / 

นอ้งมาเรียนไดต้ามปกติ 

ไม่ป่วย 

ปิดหอ้งเรียน ถ้าป่วย 

หยุดพกัรักษาตามแพทย์ส่ัง 

หรือหยุดให้ครบ ๗ วนัจน

หายดี 

หยดุเรียนดว้ย 

ยกเวน้สามารถแยกผูป่้วยได้

อยา่งชดัเจน เช่น แยกบา้น พ่ี / 

นอ้งมาเรียนไดต้ามปกติ 

ไม่ป่วย 

ถ้าอาการปกต ิ  

หยุดเรียนตามกาํหนดการปิด

ห้อง 

อาการปกติ  

มาโรงเรียนตามปกติ 

ไม่ป่วย 

ชั้นเรียนปกติ ป่วย  หายดีแลว้   

มาเรียนตามปกติ  

แต่ขอใหใ้ชห้นา้กากอนามยั

ตลอดวนั 

อาการปกติ  

มาโรงเรียนตามปกติ  

แต่ขอใหใ้ชห้นา้กากอนามยั

ตลอดวนั 

สมาชิกในบ้านตดิโรค

จากนักเรียน  

เกดิอาการภายหลงั 

ชั้นเรียนปกติ อาการปกติ  

มาโรงเรียนตามปกติ  

แต่ขอใหใ้ชห้นา้กากอนามยั

ตลอดวนั 

อาการปกติ  

มาโรงเรียนตามปกติ แต่

ขอใหใ้ชห้นา้กากอนามยั

ตลอดวนั 

มสีมาชิกในบ้านป่วย

โดยนักเรียนยงัมอีาการ

ปกต ิ

ทั้งนี ้

ผู้ใหญ่ทีป่่วยควรมีการ

ดูแลตนเองเพือ่

ป้องกนัการ

แพร่กระจายเช้ือ 

 

คาํถามท่ีพบบ่อย 

คําถาม: โรงเรียนใชเ้กณฑใ์ดในการพิจารณาปิดหอ้งเรียน 



 

คําตอบ: โรงเรียนอา้งอิงตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข และขอคาํแนะนาํจากงานอนามยัโรงเรียน 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ๒๑ วดัธาตุทอง ร่วมกบัการพิจารณาตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร 

เกณฑท่ี์ตอ้งใชใ้นการพิจารณาปิดหอ้งเรียนมีดงัน้ี 

๑. มีจาํนวนนกัเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อภายในห้องเดียวกนัตั้งแต่ ร้อยละ ๑๐ 

๒. ระยะเวลาสาํหรับปิดห้องเรียนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายโรคคือ ๗ วนั (นบัรวมวนัหยดุสุด

สัปดาห์) 

ทั้งน้ี ในการปิดห้องเรียนเพื่อควบคุมการแพร่ของโรค ตอ้งพิจารณาร่วมกบัความเหมาะสมของการจดัการ

เรียนการสอนดว้ย  

คณะทาํงานพิจารณาการปิดหอ้งเรียนประกอบดว้ย 

๑. ฝ่ายปัจจยั ๔ – ผูจ้ดัการโรงเรียน และท่ีปรึกษาฝ่ายปัจจยั ๔ 

๒. ฝ่ายวชิาชีวตินกัเรียน – รองผูอ้าํนวยการ 

๓. ฝ่ายวชิาชีวติผูป้กครอง – หวัหนา้ฝ่าย 

คําถาม:  มาตรการการดูแลความสะอาดของโรงเรียน เม่ือเกิดการแพร่ระบาดของโรค 

คําตอบ: โรงเรียนมีมาตรฐานในการทาํความสะอาดหอ้งเรียน พื้นท่ีส่วนกลาง โดยการลา้งดว้ยนํ้ายาทาํความ

สะอาด และใชอ้ลักอฮอร์ / เดทตอลในการฆ่าเช้ือ ส่ิงของส่วนกลางท่ีใชร่้วมกนั ภาชนะมีการลวกนํ้าร้อนใน

ตอนเชา้ก่อนใชง้าน และเคร่ืองใชมี้การทาํความสะอาด และฆ่าเช้ือเป็นประจาํตามท่ีกาํหนด 

ในช่วงท่ีเกิดการระบาด จะมีการทาํความสะอาดตามมาตรฐาน และเพิ่มความถ่ีมากข้ึน 

หอ้งเรียนท่ีปิดจะมีการทาํความสะอาดฆ่าเช้ือใหญ่ เพื่อเตรียมรับการเปิดห้องเรียน 

 

การตรวจทันตสุขภาพ 

 สุขภาพในช่องปากเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฒันาการต่อร่างกาย และจิตใจของนกัเรียนทางโรงเรียน

เล็งเห็นความสาํคญัในขอ้น้ี  จึงไดจ้ดัใหมี้การตรวจทนัตสุขภาพของนกัเรียนเป็นประจาํทุกปี  ปีละ ๑ คร้ัง 

(เป็นอยา่งนอ้ย) ในช่วงอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือนมิถุนายน 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค 

 นกัเรียนท่ีอยูใ่นวยัเรียน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนใหภู้มิคุม้กนัโรคใหค้รบถว้น ศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขเขตวฒันา ร่วมกบัทางโรงเรียนจดัใหมี้การบริการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ

ท่ีอาจเกิดข้ึน  แก่นกัเรียนทุกคนเป็นประจาํทุกปี  โดยจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบล่วงหนา้ เพื่อขออนุญาตเป็น

ประจาํทุกคร้ังไป 

 โรคติดต่อท่ีจะใหภู้มิคุม้กนั ไดแ้ก่ วคัซีนโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยกั วคัซีนป้องกนัโปลิโอ  

และวคัซีนป้องกนัโรคหดั หดัเยอรมนั และคางทูม 

 

แนวทางการปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัและควบคุมการแพร่เช้ือโรคตดิต่อในโรงเรียน 



 

วตัถุประสงค์  

๑. เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในโรงเรียน 

๒. เพื่อใหค้รูและผูป้กครองไดเ้ห็นความสาํคญัของการใหค้วามร่วมมือ  ในการควบคุมโรคและ

ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

๓. เพื่อใหผู้ป้กครองมีแนวทางในการประเมินอาการเจบ็ป่วยของลูกในเบ้ืองตน้  สาํหรับการ

พิจารณาหยดุเรียน     เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค    หรือลดการมารับเช้ือเพิ่มเติม

หลงัการฟ้ืนตวัของโรค 
 

แนวทางการปฏบัิติมดีังนี ้

๑. ขอใหน้กัเรียน งด มาโรงเรียนหากพบวา่ 

๑.๑  มีไข ้โดยร่างกายมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

๑.๒  ยงัไม่มีไข ้แต่เร่ิมมีอาการ นํ้ามูกไหล ไอ จาม ขอใหส้ังเกตอาการอยูก่บับา้น ๒ – ๓ วนั 

๑.๓  ขอให้สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายส่วนอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น การมีผื่นปรากฏใน

ช่องปาก มือ หรือลาํตวั การถ่ายอุจจาระเหลว 

๒. ขอใหพ้านกัเรียนไปพบแพทย ์พกัผอ่น และรับประทานยาอยู่ที่บ้านอย่างน้อย ๓ วันแลว้ จึงมา

โรงเรียน ทั้งน้ี เพื่อการรักษาโรค ตลอดจนชะลอการมาโรงเรียนเพื่อป้องกนัการอาจมารับเช้ือ

ใหม่ขณะร่างกายกาํลงัฟ้ืนฟู 

๓. ขอให้โทรแจ้งการลาป่วย และผลการวินิจฉัยโรคให้ครูประจาํชั้นทราบ หรือโทรแจง้ท่ีห้อง

ธุรการ โทร ๐๒ – ๗๑๓๐๒๖๐ – ๑ กด ๐  เพื่อประสานงานให้ครูประจาํชั้นทราบ  ทั้งน้ี  การ

แจง้ขอ้มูลการวินิจฉัยโรคมีความสําคญั หากเป็นโรคระบาดร้ายแรง โรงเรียนจะได้ดาํเนิน

มาตรการควบคุม  ป้องกนัโรค  รวมถึงการทาํความสะอาดฆ่าเช้ือในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

๔. กรณีผลการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญ่  โรคปาก มือ เทา้เป่ือย  หัด  อีสุกอีใส  คางทูม  

หรือโรคติดเช้ืออ่ืนๆ ท่ีแพร่จากคนสู่คน  

๔.๑  ขอใหน้กัเรียนท่ีป่วยหยุดพกัอยา่งนอ้ย ๗ วนั   หรือตามท่ีแพทยร์ะบุในใบรับรองแพทย์

จนกวา่อาการของโรคจะดีข้ึน 

๔.๒  พี่หรือน้องของนักเรียนท่ีป่วยด้วยโรคข้างต้น   ควรหยุดเรียนเพื่อสังเกตอาการ และ

ป้องกนัการเป็นพาหะแพร่เช้ือในระหวา่งท่ีอาการอาจยงัไม่ปรากฏ 

๕. แนวทางในการปฏิบติั เมื่ออาการดีขึน้และจะมาโรงเรียน 

๕.๑  ให้นกัเรียนสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน   เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือ 

หรือการรับเช้ือใหม่จากนกัเรียนอ่ืน  เตรียมผา้เช็ดหนา้ของตนเองมาดว้ย 

๕.๒  สอนนกัเรียนใหปิ้ดปากและจมูกเวลาไอ  หรือจามดว้ยผา้เช็ดหนา้ หรือแขน (บริเวณพบั

ขอ้ศอก)  และลา้งมือบ่อยๆ  

๕.๓  หากมียาท่ีตอ้งรับประทานต่อท่ีโรงเรียน  กรุณาแจง้ใหค้รูประจาํชั้นทราบอยา่งชดัเจน 



 

๖. กรณีครูประจาํชั้นพบวา่นักเรียนมีไข้ในระหว่างเวลาเรียน 

๖.๑  ครูประจาํชั้นจะโทรแจง้ใหผู้ป้กครองทราบอาการ และขอใหรั้บนกัเรียนกลบับา้น  

๖.๒  ครูประจาํชั้นจะแยกนกัเรียนจากชั้นเรียนโดยส่งไปพกัท่ีห้องพยาบาล  เพื่อเช็ดตวัลดไข ้ 

สังเกตอาการ  

๖.๓  เม่ือผูป้กครองมาถึงโรงเรียน  ขอใหติ้ดต่อธุรการเพื่อรับนกัเรียนกลบับา้นก่อนเวลา 

๖.๔  วนัถดัไป หากตอ้งพกัรักษาตวัท่ีบา้น ขอให้โทรแจง้ลาป่วย รวมถึงผลการวินิจฉัย การ

รักษาใหค้รูประจาํชั้นทราบ 

บริการจาํหน่ายอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ร้านพอเพยีง) 

 ช่วงหลังเลิกเรียนทางโรงเรียนมีการจัดอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอน   จาํหน่ายให้กับ

ผูป้กครองนักเรียนท่ีร้านพอเพียงบริเวณใต้อาคารประถม   โรงเรียนส่งเสริมเร่ืองการใช้ภาชนะแทน

ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ  ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จะตอ้งนาํกล่องพลาสติก

และขวดนํ้ามาใส่อาหารและนํ้าด่ืมทุกคร้ัง 

บริการห้องสมุด 

 หอ้งสมุดตั้งอยูท่ี่ชั้น ๑ อาคารไม่วุน่  เปิดบริการวนัจนัทร์–วนัศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ทาง

โรงเรียนจะจดัทาํบตัรสมาชิกหอ้งสมุดใหน้กัเรียนทุกคน และจะไดรั้บเม่ือเปิดเทอม  ขั้นตอนการยมืหนงัสือ

มีดงัน้ี 

 ตอ้งแสดงบตัรสมาชิกห้องสมุดทุกคร้ังท่ีจะยมืหนงัสือ   

 ผูป้กครองและนกัเรียนยมืไดไ้ม่เกินคร้ังละ ๓ เล่ม (ภายใน ๗ วนั รวมเสาร์-อาทิตย)์ 

 ส่งคืนตามกาํหนดเวลา หากเลยกาํหนดเวลาจะถูกปรับตามระเบียบท่ีหอ้งสมุดกาํหนดไว ้
 

รถรับ-ส่งนักเรียน 

 โรงเรียนเห็นความสาํคญัของการมีบริการรถรับ – ส่ง  นกัเรียน จึงไดจ้ดัหาทีมงานท่ีมีประสบการณ์

ไวว้างใจไดม้ารับงานน้ี (ไม่ใช่รถยนตห์รือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน)  โดยโรงเรียนเป็นผูป้ระสานงาน และให้

หลกัปฏิบติัโดยรวมกบัทีมรถรับ-ส่ง 

 รถยนตท่ี์ใชเ้ป็นรถตูป้รับอากาศขนาด ๑๒ ท่ีนัง่  มีพนกังานขบัรถประจาํและผูดู้แลนกัเรียนอีก ๑ 

ท่าน   มีประกนัภยัอุบติัเหตุใหก้บัผูโ้ดยสาร  พร้อมโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อไดต้ลอดเวลาการเดินทาง 

ขั้นตอนการขอรับบริการรถรับส่งนักเรียน 

 ผูป้กครองท่ีสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีห้องธุรการเพื่อรับขอ้มูลเบ้ืองต้น  และนัดพบผู้

ใหบ้ริการ เพื่อผูป้กครองจะไดพ้ิจารณาตดัสินใจต่อไป 

 

 



 

โครงการทอสีรักษ์โลก 
 

โครงการทอสีรักษ์โลก เกิดข้ึนมาจากการท่ีโรงเรียนมองเห็นวา่ มนุษยเ์ราไดใ้ชท้รัพยากรกนัอยา่ง

ฟุ่มเฟือย ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาขยะท่ีมากข้ึนตามปริมาณการอุปโภคบริโภคของมนุษย ์ เพราะเราเรียนรู้วธีิใช ้

แต่ยงัขาดการเรียนรู้วธีิจดัการกบัส่ิงท่ีเหลือทิ้ง ทาํให้เกิดผลกระทบมากมายต่อโลกใบน้ี อาทิ ภาวะโลกร้อน 

แผน่ดินไหว ภยัธรรมชาติ 

 

 โรงเรียนทอสีตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงตอ้งการรณรงคใ์หชุ้มชนทอสีร่วมมือ

ปลูกจิตสาํนึกท่ีเก้ือกลูต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยการใชท้รัพยากรอยา่งพอเพียง ใชว้สัดุท่ีลดการ

เบียดเบียนโลก ช่วยกนัดูแลรักษา ร่วมกนัคืนส่ิงดีๆใหก้บัโลก โดยเฉพาะการใชท้รัพยากรอยา่งพอเพียง 

ร่วมกนัสร้างพฤติกรรมรักษโ์ลก ดูแลรักษา ลดการเบียดเบียนโลก รวมถึงจะส่งผลต่อ การกนิเป็นอยู่เป็น  

การลดอตัตาตวัตน และทิฎฐิ เดิมๆ  ใหเ้กิดเป็นวถีิชีวติอนัดีงามของชุมชนทอสี 

แนวทางการคดัแยกขยะแบบทอสี 

 ขยะ หมายถึง ของเหลือทิ้งจากการใชส้อยของมนุษยห์รือจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม  โดยเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยใ์นชีวิตประจาํวนั ไม่วา่จะทาํอะไร มนุษยม์กัจะมี

ของเหลือทิ้งท่ีไม่ใชป้ระโยชน์ เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ของใชต่้างๆ ซากพืชซากสัตว ์

เศษภาชนะบรรจะสารต่างๆ กากสารเคมี ขยะท่ีพบในปัจจุบนั จดัไดเ้ป็น  ๔  ประเภท ดงัน้ี 
 

๑. ขยะย่อยสลายได้ (ยงัมีประโยชน์) คือ 

๑.๑  เศษอาหาร  เศษกบัขา้ว 

๑.๒  เศษพืช  ผกั  ผลไม ้

๑.๓  ใบไม ้ ก่ิงไม ้

๒. ขยะยงัใช้ประโยชน์ได้ (ใช้ซ้ํา นํากลบัมาใช้ใหม่ Recycle ได้) คือ 

๒.๑ กระดาษต่าง ๆ นาํไปแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ได ้   ยกเวน้   กระดาษกาว   กระดาษแกว้ 

กระดาษเคลือบเทียนไข 

๒.๒  พลาสติกต่าง ๆ นาํไปแปรรูปกบัมาใชใ้หม่ได ้

๒.๓  ภาชนะท่ีทาํจากแกว้ นาํไปแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ได ้

๒.๔  โลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส สังกะสี ทองแดง ทองเหลือง นาํไปแปรรูป

กลบัมาใชใ้หม่ได ้

๒.๕  กล่องเคร่ืองด่ืม  กล่องนม  นํ้าผลไม ้  นาํไปแปรรูปเห็นไมอ้ดักรีนบอร์ด  ใชแ้ทนไม้

ธรรมชาติได ้ 

๒.๖ นํ้ามนัพืชใชแ้ลว้ นาํไปผลิตเป็นนํ้ามนัไบโอดีเซลได ้ 



 

๓. ขยะทัว่ไป (ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว รีไซเคิลยาก สกปรกทาํความสะอาดยาก) คือ  

๓.๑  ถุงฟอยลใ์ส่ขนม  ทอฟฟ่ี  ช็อกโกแลต  ซองบะหม่ี 

๓.๒  ถุงพลาสติกใส่อาหาร ถุงกระดาษใส่กลว้ยแขก 

๓.๓ ภาชนะโฟมแบบต่างๆ 

๓.๔  กระดาษชาํระ (ทิชชู) เศษผา้ทุกประเภท 

๓.๕  ของใชท่ี้ไม่เป็นพิษแต่ไม่คุม้ค่าต่อการนาํไปรีไซเคิล 

๓.๖  วสัดุผสม  เช่น  กระดาษกาว กระดาษไข แผน่ซบัมนั สต๊ิกเกอร์ ฟองนํ้า  เป็นตน้ 

๔. ขยะมีพษิ (มีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม)  คือ 

๔.๑  หลอดไฟทุกชนิด 

๔.๒  ขวดยาต่างๆ และยาหมดอายทุุกชนิด 

๔.๓  ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ แบตเตอร่ีรถยนต ์

๔.๕  ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น นํ้ายาต่างๆ กาว นํ้ามนัหล่อล่ืน ผงซกัฟอก นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า 

๔.๖  เขม็ฉีดยา ผา้พนัแผล สาํลีเช็ดเลือด 

 

...แยกขยะได้แล้วแล้วไปไหน...? 

๑. ขยะยอ่ยสลายได ้  ฝ่ายเกษตรธรรมชาติโรงเรียนทอสี  ผลิตปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยพืชสด   นํ้ า

จุลินทรียชี์วภาพ 

๒. ขยะยงัใชไ้ด ้  ศาลารักษโ์ลก , ธนาคารขยะ    ปฏิบติัการ ๕ R  ,    ส่งขายโรงงานรี

ไซเคิล 

๓. ขยะทัว่ไป   เก็บรวบรวมใส่ถุงดาํใหก้ทม.มาเก็บ  ทาํลายโดยการฝังกลบหรือเขา้

เตาเผาความร้อนสูง 

๔. ขยะมีพิษ   เก็บรวบรวมด้วยความระมดัระวงัให้ กทม.มาเก็บ  กาํจดัด้วยวิธี

พิเศษซ่ึงเสียค่าใชจ่้ายสูง  

๕. กล่องนม,เคร่ืองด่ืม   ส่งโรงงานแปรรูปทาํไมอ้ดักรีนบอร์ด ตดั - ลา้ง- ตากท่ีศาลาลา้งใจ  

เม่ือแหง้แลว้พบัใหแ้บนใส่ลงลงัใหเ้รียบร้อย 

หมายเหตุ        กล่องนม กล่องเคร่ืองด่ืม ๓๐๐ กิโลกรัม แปรรูปไดไ้มอ้ดั  ๑  แผน่ใหญ่    ถา้เราทิ้งจะเป็นขยะ  

๓๐๐  กิโลกรัม 

 

 

 



 

ปฏิทนิกจิกรรมสําคญัในแต่ละปีการศึกษา 
 

กจิกรรม ช่วงเวลา จุดประสงค์ 

พบปะผูป้กครอง  

๓ คร้ัง / ปี 

ตน้ภาคเรียน 

กลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 

- เพ่ือช้ีแจงเป้าหมายการเรียนการสอน 

- เพ่ือแสดงพฒันาการรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 

- เพ่ือสรุปการเรียนการสอนประจาํภาคเรียน 

มนตรั์กอกัษร ประมาณเดือน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

โครงการส่งเสริมฉนัทะในการเรียนรู้ภาษาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

สปัดาห์วทิยาศาสตร์ ประมาณเดือนสิงหาคม กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกถึง

ความคิดจินตนาการและถ่ายทอดออกมาอยา่งมี

หลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

สนุกคิดกบัคณิตศาสตร์ ประมาณเดือน 

สิงหาคม 

โครงการแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็ก 

– ครู – ผูป้กครอง 

นาํเสนอหลกัสูตร/การสอนระดบั

ประถมศึกษาทอสี 

เดือนสิงหาคม การประชุมผูป้กครองระดบัเด็กเลก็-อนุบาล ๓ เพ่ือ

สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร/การสอน

ระดบัประถมโรงเรียนทอสี 

ปิดภาคเรียนท่ี ๑ ตลอดเดือนตุลาคม  

กีฬาทอสีสามคัคี ประถม   ธนัวาคม   

อนุบาล   กมุภาพนัธ์  

 

แสดงสมรรถภาพทางกีฬา   คุณธรรม    และความ

สามคัคี 

ศรัทธา Street เดือนมกราคม 

(ช่วงวนัเด็ก) 

เพ่ือเปิดเวทีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแสดงความสามารถ 

/ ความสนใจเฉพาะตวั เป็นของขวญัวนัเด็ก 

Thawsi Recital ประมาณเดือน

กมุภาพนัธ์หรือมีนาคม 

ส่งเสริมความสามารถทางดนตรีและทกัษะการทาํงาน

การแสดงใหก้บันกัเรียน 

การแสดงปิดภาคการศึกษา 

“อนุบาลแรกแยม้ประถมเปล่งบาน” 

ประมาณเดือนกนัยายน

และกมุภาพนัธ์ 

เพ่ือนาํเสนอส่ิงท่ีเรียนมาของแต่ละระดบัชั้น สรุปออกมา

ในรูปแบบของการแสดงท่ีนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

หยดุเรียนกลางภาคเรียนท่ี ๒ 
ประมาณสปัดาห์สุดทา้ย

ของเดือนธนัวาคม 
 

ปิดภาคเรียนท่ี ๒ กลางเดือนมีนาคม ถึง

กลางเดือนพฤษภาคม 

 

“ปฏิบติัธรรมผูป้กครอง” 

 

ตลอดภาคเรียน เพ่ือใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสพฒันาตนดา้นพฤติกรรม 

จิตใจ และปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 



 

กจิกรรมหลกัของคุณครู  (ประจาํสัปดาห์ ) 

 เวลาพบปะคุณครูประจําช้ัน นดัหมายกบัคุณครูล่วงหนา้ผา่นทางสมุดส่ือสาร 

 วนัจันทร์ ประชุมเด็กเล็ก/อนุบาล ๓ เวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 วนัองัคาร ประชุมอนุบาล๑/อนุบาล ๒ เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 วนัพุธ ประชุมครูทั้งโรงเรียน         เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
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