
การศึกษาพทุธปัญญา 
(หลกัสูตรระดบัประถม) 

โรงเรียนทอสี 
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การศึกษาพุทธปัญญา 

พทุธปัญญา คือ ปัญญาท่ีจะรู้เห็นตามความเป็นจริง 
ทัง้ภายนอกและภายในจิตใจของตนเอง 

การศกึษาพทุธปัญญา คือ การศกึษาให้รู้จกัตนเอง 
รู้เท่าทนัอารมณ์ของตวัเอง สามารถบริหารจิตใจของ
ตวัเอง เป็นท่ีพึง่ของตวัเองได้ (ย่ิงเราเข้าใจตวัเอง เราจะ
ย่ิงเข้าใจคนอื่นได้ดีขึน้) พระอาจารย์ชยสาโร 



โส กโรหิ ทีปมตฺตโน ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว 
สร้างที่พึง่แห่งตน เร่งฝึกฝนตนเป็นบัณฑิต  

ปรัชญาโรงเรียน 



วสัิยทัศน์ 

โรงเรียนวถีิพทุธปัญญา ท่ีครู เดก็ และผูป้กครอง 
มีความเป็นนกัศึกษาตลอดชีวติ ทั้งวชิาการ วชิาชีพ และวิชาชีวิต 
เพื่อใหเ้ป็นท่ีพึ่งของตนเอง สร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

และพร้อมท่ีจะอยูร่่วมกบัสงัคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมัน่คง 

Buddhist Wisdom for a changing World 
พทุธปัญญานําสมัย 



เอกลกัษณ์ 

คือ การศึกษาท่ีเอาชีวติเป็นตวัตั้ง  
บ่มเพาะชีวติของนกัศึกษาทั้ง ๒ ระดบั  

ใหเ้กิดการพฒันาทุกดา้นของชีวติ ทั้งดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 

“การศึกษาพทุธปัญญา” 



อตัลกัษณ์ 

เกิดการพฒันา ทั้งดา้นนอกและดา้นใน ของนกัศึกษาทั้ง ๒ ระดบั  
เป็นการศึกษาท่ีท าใหเ้กิดปัญญา สร้างประโยชน์  

และพาไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริง 

“ผู้รู้ ผู้ตืน่ ผู้เบิกบาน” 
การเป็นครู / นักเรียน / ผู้ปกครอง พทุธปัญญา 



ศรัทธา (แนวคดิหลกั) 
ทุกคนสามารถเรียนรู้ พฒันา  

และสร้างประโยชนสุ์ขต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้ 
ตามหลกัไตรสิกขาหรือภาวนา ๔ (๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดบั) 



๒ นอก  : กายภาวนา -  กนิ อยู่  ด ูฟังเป็น  
  ศีลภาวนา  -  ส่ือสารเป็น 
๒  ใน   : จิตตภาวนา -    สุขเป็น 
  ปัญญาภาวนา -  คดิเป็น 
๒ ระดับ : นกัศกึษา (เรียนรู้) ชีวิต 
  ๑. ระดบัเดก็ 
  ๒. ระดบัผู้ใหญ่ 

๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดบั 



โครงสร้างหลกัสูตร 
๑. ระดับการศกึษา 
๒. เป้าหมาย : การพฒันานักเรียน 
๓. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
๔. สมรรถนะผู้เรียน 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
๗. การจัดเวลาเรียน 
๘. การวัดประเมินผล 

วิชาเรียน 



โครงสร้างหลกัสูตร 

๑. ระดับการศึกษา 
 ชัน้อนบุาล ๑-๓ 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑–๖ 



๒. เป้าหมาย : พฒันานักศึกษาระดบันักเรียน 

กาย 
๑. เป็นผู้ มีสขุนิสยั  และบคุลิกภาพท่ีดี (กิริยามารยาท และการแตง่กาย)  
๒. เป็นผู้ มีสขุภาพและสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
๓. เป็นผู้ รู้จกับริโภคอยา่งพอดี  

ศีล ๔. มีวินยั  ตรงเวลา  และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

จติ 
๕. มีสติและสมาธิตอ่เน่ืองในการเรียนรู้  และด าเนินวิถีชีวิต 
๖. เป็นผู้ มีฉนัทะในการท าความดี  และมีมทุิตาจิตต่อผู้ อ่ืน 
๗. เป็นผู้ ท่ีรู้จกัตนเอง และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ดี 

ปัญญา 
๘. เป็นผู้ มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ 
๙.เป็นผู้ ท่ีสื่อสารตรงตามความเป็นจริง  เป็นประโยชน์ ถกูกาลเทศะ สภุาพ 



๓. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

(กระทรวง) 
คุณธรรม ๑๒ ประการ 

(ทอส)ี 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๐. มีสต ิ
๒. ซื่อสตัย์สจุริต ๖. พดูจริง ท าจริง จริงใจ 
๓. มีวินยั ๑. ส ารวมระวงัอินทรีย์ 

๓. ไมเ่บียดเบียน 
๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง 
๕. อยู่อย่างพอเพียง ๒. รู้จกัพอ รู้จกัพอดี 

๘. เสียสละ 
๖. มุง่มัน่ในการท างาน ๔. อดทน ใจสู้ 

๗. ขยนั ไมเ่กียจคร้าน 
๙. ใจเอือ้หรือมีน า้ใจ 

๗. รักความเป็นไทย ๑๑. จิตแน่วแน ่
๘. มีจิตสาธารณะ ๗. ขยนั ไมเ่กียจคร้าน 

คุณธรรม ๑๒ ประการ 
๑. ส ารวมระวงัอินทรีย์ 
๒. รู้จกัพอ รู้จกัพอดี 
๓. ไม่เบียดเบียน 
๔. อดทน ใจสู้ 
๕. ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง 
๖. พดูจริง ท าจริง จริงใจ 
๗. ขยนั ไม่เกียจคร้าน 
๘. เสียสละ 
๙. ใจเอือ้ หรือ มีน า้ใจ 
๑๐. มีสต ิ
๑๑. จิตแน่วแน่ 
๑๒ คิดเป็น (โยนิโสมนสิการ) 



๔. สมรรถนะผู้เรียน 

กระทรวง ทอสี 

๑. ความสามารถในการคิด ๑. ความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

๒.ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ๒. ความสามารถในการพัฒนาวชิาชีวติ 

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญา 

๔.ความสามารถในการส่ือสาร ๔. ความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นกุศล 

๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการเสพส่ือ
อย่างรู้เท่าทัน 



๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กระทรวง ทอสี 

๑. ภาษาไทย ๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร์ ๒. คณิตศาสตร์ 

๓. ภาษาตา่งประเทศ ๓. ภาษาองักฤษ  (EFL –Phonics) 
๔. วิทยาศาสตร์ ๔. วิทยาศาสตร์ 

๕. สงัคมศกึษา       (เด็ดดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว) 
๖. การงานอาชีพฯ 

๕. สงัคมศกึษา 

๖. การงานอาชีพฯ 

๗. สขุศกึษาและพละ ๗. สขุศกึษา-พละ-วา่ยน า้ 

๘. ศิลปะ ๘. ศิลปะ (ทศันศิลป์-นาฏศิลป์-ดนตรี) 



๖. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กระทรวง ทอสี 

๑. กิจกรรมแนะแนว ๑. แนะแนว 
๒. กิจกรรมนกัเรียน 
(ชมรม-ลกูเสือ) 

๒. ชมรม 
     พึง่ตวัพึง่ตน (ลกูเสือ) 

๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๓. บ าเพ็ญประโยชน์ 



วชิาเรียน 
กลุม่สาระการเรียนรู้ (กระทรวง) โรงเรียนทอสี (ช่ือวชิา) 

๑.ภาษาไทย ๑.ภาษาไทย 
๒.คณิตศาสตร์  ๒.คณิตศาสตร์ 
๓.ภาษาองักฤษ  ภาษาองักฤษ (๓.EFL ๔.Phonics) 
๔.วิทยาศาสตร์  ๕.เดด็ดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว 

(๖.วิทย์-๗.สงัคม-๘.หน้าท่ี/ทกัษะชีวิต- 
การงานอาชีพ) 

๕. สงัคม (สงัคม-ประวตัิศาสตร์-หน้าท่ีพลเมือง) 
๖.การงาน อาชีพและเทคโนโลยี 
๗.สขุศกึษา-พละ  ๙.สขุศกึษา-พละ 
๘.ศิลปะ  ๑๐.ทศันศิลป์ ๑๑.ดนตรี ๑๒.นาฏศิลป์ 

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
(แนะแนว-ชมรม-ลกูเสือ) 

แนะแนว 
ชมรม พึง่ตวัพึง่ตน  
บ าเพญ็ประโยชน์ 
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๗. การจัดเวลาเรียน 
ทอสี ป.๑-๓ ป.๔-๖ 

ไทย ๕ 
คณิต ๕ 
องักฤษ ๔ ๕ 
พละ ๒ 
วทิย ์ ๓ 
สงัคม ๓ 
ปวศ. ๑ 
หนา้ท่ี ๑ 
การงาน ๒ 
ศิลปะ ๓ 
ชมรม ๑ 
พึ่งตวัพึ่งตน ๑ 
แนะแนว ๑ 

รวม ๓๒ ๓๓ 

กระทรวง ป.๑-๓ ป.๔-๖ 
ไทย ๕ ๔ 
คณิต ๕ ๔ 
องักฤษ ๑ ๒ 
พละ ๒ ๒ 
วทิย ์ ๒ ๒ 
สงัคม ๒ ๒ 
ปวศ. ๑ ๑ 
หนา้ท่ีฯ ๑ ๑ 
การงาน ๑ ๒ 
ศิลปะ ๒ ๒ 
ชมรม ๑ ๑ 
ลูกเสือ ๑ ๑ 
แนะแนว ๑ ๑ 

รวม ๒๕ ๒๕ 

จํานวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ 



7.50 

8.40 

8.40 

9.30 

9.30 

9.50 

9.50 

10.40 

10.40 

11.30 

11.30 

12.30 

12.30 

13.20 

13.20 

14.10 

14.10 

15.00 

14.50 

15.30 

ตารางเรียน 

ทอจิต 
เจริญสต ิ

คาบ ๑ พกั คาบ ๒ คาบ ๓ พกั คาบ ๔ คาบ ๕ คาบ ๖ ทอจิต 
คิดประมวล 

เขา้แถว  
บูชาพระรัตนตรัย 
(สวดมนต ์นัง่สมาธิ 
แผเ่มตตา เจริญสติ) 
ออกกาํลงักาย 
อ่านหนังสือ 
Homeroom 

ทอสมองคล่องคิด : ไทย คณิต องักฤษ 
ทอปัญญาโลกน่ามหศัจรรย ์: เดด็ดอกไมฯ้ 
หนา้ท่ี/ทกัษะชีวติกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
ชมรม แนะแนว พึ่งตวัพ่ึงตน 

Homeroom 
วงกลมกลัยาณมิตร
ทบทวนตนเอง 
ขอบคุณ-ขอโทษ  
สรุปส่ิงเรียนรู้วนัน้ี  
ตั้งสติรับวนัใหม่  
บูชาพระรัตนตรัย 
กราบลาพระ-ลาครู 

การบ าเพญ็ประโยชน์ (จิตอาสา) 

มาถึงโรงเรียนไม่เกิน  7.30 น. 
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เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

วชิาการ 
(มีความรู้ สามารถปฏบัิตไิด้) 

- องค์ความรู้ (ความรู้) 
- ทกัษะการเรียนรู้ (การปฏิบตัิ) 
- กระบวนการเรียนรู้ (ความสามารถ) 

วชิาชีวติ 
(เกดิการพัฒนากาย ศีล จติ ปัญญา  
ด าเนินชีวติ/ถูกต้อง มีความสุข) 

- พฤติกรรมการเรียน 
- ความมีวินยั มีความรับผิดชอบ 
- ทศันคติตอ่การด าเนินชีวิต 
- การพฒันาศกัยภาพของตวัเอง 
- การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

วิชาการ และ วิชาชีวิต 



นํา้หนักวชิาชีวติ-วชิาการ 

ชัน้ วชิาชีวติ วชิาการ 
ดล ๙๐ ๑๐ 
อ.๑ ๘๐ ๒๐ 
อ.๒ ๘๐ ๒๐ 
อ.๓ ๘๐ ๒๐ 
ป.๑ ๗๐ ๓๐ 
ป.๒ ๖๐ ๔๐ 
ป.๓ ๖๕ ๓๕ 
ป.๔ ๖๐ ๔๐ 
ป.๕ ๖๕ ๓๕ 
ป.๖ ๖๕ ๓๕ 

0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%
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90%

100%

ดล อ.๑ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

วิชาการ 

วิชาชีวิต 

วชิาชีวติ 

วชิาการ 
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• จดัร้อยเรียงเนือ้หาหลกัสตูร ด้วยการเอาชีวิตเป็นตวัตัง้ เน้นเร่ืองปัญญาท่ี
จะรู้เห็นตามความเป็นจริง ทัง้ภายนอกและภายในจิตใจของตนเอง 

• ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
• น าเนือ้หาสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ สังคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาร้อยเรียงให้เห็นความเช่ือมโยงถึงกนัทัง้หมด 
 

วชิาเดด็ดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว 

กาํหนดเป็นหน่วยบูรณาการ ๑๒ บทเรียน 
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ป.๑ ตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตน 
หนีศ้กัด์ิสทิธ์ิ 

            เดด็ดอกไม้สะเทอืนถงึดวงดาว 

ป.๒ กลัยาณมิตร 
ระลกึคณุบ้านเกิด 

ส ารวมระวังอนิทรีย์-รู้จักพอ รู้จักพอดี 
รู้หน้าท่ี มีวินยั ใจกตญัญ ูปลกูจิตอาสา  
นกึถึงผู้ อ่ืน 

ไม่เบยีดเบยีน เสียสละ-ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง 
เกือ้กลู พึง่พา รักสามคัคี  
เป็นมิตรท่ีดีตอ่สิ่งแวดล้อม 

ป.๓ เมลด็พนัธุ์แหง่ความดี 
คืนสูแ่ผน่ดิน 

อดทน ใจสู้-พดูจริง ท าจริง จริงใจ-ขยัน  
ไม่เกียจคร้าน 
กิน-อยู่อย่างรู้คา่ หมัน่ศกึษาพฒันาตน  
สร้างประโยชน์ชมุชน 



             เดด็ดอกไม้สะเทอืนถงึดวงดาว 

ป.๔ 
พลงัน า้ใจ 
ตามรอยกรรมย า้ดตูน 

ส ารวมระวังอนิทรีย์-ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง  
พดูจริง ท าจริง จริงใจ มีน า้ใจ 
ศรัทธาตนเอง เกรงกลวัตอ่บาป ซาบซึง้กศุล 

ป.๕ ต้นเหตแุหง่ตน 
ตนเป็นต้นเหต ุ

ป.๖ โลกรอดได้เพราะกตญัญ ู
แกะสลกัชีวิต 
 

พดูจริง ท าจริง จริงใจ-ขยัน ไม่เกียจคร้าน 
เสียสละ มีน า้ใจ 
หาเหต ุเข้าใจผล พฒันาตนสูค่วามดีงาม 

มีสต ิจติแน่วแน่ คดิเป็น 
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา 



เดด็ดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว 

คาบ ๑ คาบ ๒ 

คาบ ๓ คาบ ๔ คาบ ๕ 

ป.๑-๖ 

การสอนแบบบูรณาการ  
• เร่ิมจากการท างานเป็นทีมของครู มีการวางแผน ช่วยกนัคิด ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีการเรียนเป็นฐาน แบง่เดก็เป็นกลุม่ย่อย จดัเวลาให้เดก็ได้มีเวลาศกึษาเรียนรู้ ลงมือ
ท า ฝึกคิดแก้ปัญหา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ท าให้มองเหน็ความเช่ือมโยงจาก
ภาพยอ่ยสูภ่าพใหญ่ 

 

คาบ ๖ คาบ ๗ 

http://www.thawsischool.com/


กจิกรรมเชงิวชิาชีวติ-
เชงิวชิาการ 

• บทเรียนในวิถีชีวิต 

• หนงัสือเรียน 

• สื่อท่ีอยูร่อบตวั 
• ข่าว โฆษณา บทความ 

บทกลอน เพลง 

• บ าเพญ็ประโยชน์ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมเพิ่มเตมิ 

• กิจกรรมโรงเรียน 

• กิจกรรมประจ ากลุม่สาระ 

• ทศันศกึษา-Family Trip 

• คา่ยตา่งๆ  

 



เป้าหมาย 

• เพื่อพฒันาตนเองในด้านวิชาชีวิต
และวิชาการ 

• เพื่อสร้างฉันทะในการเรียนรู้
และเกิดศรัทธาในตัวเอง 

การบ้าน 

พ่อแม่จะช่วยลูกทาํการบ้านอย่างไร? 
๑.  ช่วยจัดตารางเวลา สร้างนิสัยท า

การบา้นใหเ้ป็นกิจวตัร 
๒.  ช่วยจัดสถานทีท่ี่เอ้ือต่อการท า

การบา้น 
๓.  ให้คาํแนะนําลูก ใหต้รวจความ

เรียบร้อยก่อนส่งครู 
๔.  ส่ือสารกบัครู 



เป้าหมาย 

• เพื่อปลกูฝังให้เด็กมีฉนัทะ รัก
การเขียนบนัทกึ 

• เป็นการสะท้อนตวัเอง 
• เป็นการฝึกทกัษะการเรียนรู้
ตา่งๆ ท่ีส าคญัในช่วงวยัเรียน 

การเขียนบันทึก 

เขียนอย่างไร? 
๑.  เดก็เลือกสมุดบนัทึกเอง 
๒.  ครู+เดก็ก าหนดกติกาการเขียนบันทึก

ร่วมกนั (เขียนวนัท่ียอ่-มีทั้งการเขียน
อิสระ/ก าหนดหวัขอ้-ครูเซ็นช่ือรับทราบ-
น าค าท่ีเขียนผดิมาศึกษาเรียนรู้) 

๓.  เดก็เขียนทุกวนั 
๔.  ครูจดัใหมี้การน าเสนอบนัทึกท่ีเดก็ๆ 

เขียน แลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

http://www.bloggang.com/data/t/thuangsith/picture/1247532649.jpg


๑. สาระการเรียนรู้ 
๘  กลุ่ม 

๔. คุณธรรม  
๑๒ ประการ 

๒. กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียน 
ระดับประถม 

๘. การวดัประเมนิผลการเรียนรู้ 

                          

๓. การอ่าน คดิวิเคราะห์ 
และเขียน 



๑. สาระการเรียนรู้ ๘  กลุ่ม 

                          

กระทรวง ทอสี 

๑. ภาษาไทย ๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร์ ๒. คณิตศาสตร์ 

๓. ภาษาตา่งประเทศ ๓. ภาษาองักฤษ  (EFL –Phonics) 
๔. วิทยาศาสตร์ ๔. วิทยาศาสตร์ 

๕. สงัคมศกึษา       (เด็ดดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว) 
๖. การงานอาชีพฯ 

๕. สงัคมศกึษา 

๖. การงานอาชีพฯ 

๗. สขุศกึษาและพละ ๗. สขุศกึษา-พละ-วา่ยน า้ 

๘. ศิลปะ ๘. ศิลปะ (ทศันศิลป์-นาฏศิลป์-ดนตรี) 



๑. สาระการเรียนรู้ ๘  กลุ่ม 

                          

เป็นการประเมินวิชาการ และ วิชาชีวิต 

วชิาการ 
(มีความรู้ สามารถปฏบัิตไิด้) 

- องค์ความรู้ (ความรู้) 
- ทกัษะการเรียนรู้ (การปฏิบตัิ) 
- กระบวนการเรียนรู้ (ความสามารถ) 

วชิาชีวติ 
(เกดิการพัฒนากาย ศีล จติ ปัญญา  
ด าเนินชีวติ/ถูกต้อง มีความสุข) 

- พฤติกรรมการเรียน 
- ความมีวินยั มีความรับผิดชอบ 
- ทศันคติตอ่การด าเนินชีวิต 
- การพฒันาศกัยภาพของตวัเอง 
- การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 



ระดบัผลการเรียน 
ระบบตวัเลข 
80-100 - 4 
75-79  - 3.5 
70-74  - 3 
65-69  - 2.5 
60-64  - 2  
55-59  - 1.5 
50-54  - 1 
0-49  - 0 

                          



ดีเยี่ยม – ดี – ผ่าน – ไม่ผ่าน  

เขียน (สื่อสาร) 

คดิวเิคราะห์ 

หนงัสือ เอกสาร โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ ฯลฯ 
แล้วสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจของตนเอง 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ หาเหตผุล แก้ปัญหา สร้างสรรค์ 

อ่าน (รับสาร) 

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 

๒. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

                          

          ๓  –  ๒  –  ๑   –  ๐ 



๓. คุณธรรม ๑๒ ประการ 

                          

ดีเยี่ยม – ดี – ผ่าน – ไม่ผ่าน 
๓  – ๒  – ๑  – ๐ 

เป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

๑. ส ารวมระวงัอินทรีย ์  ๒. รู้จกัพอ รู้จกัพอดี 
๓. ไม่เบียดเบียน    ๔. อดทน ใจสู ้
๕. ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง  ๖. พดูจริง ท าจริง จริงใจ 
๗. ขยนั ไม่เกียจคร้าน   ๘. เสียสละ 
๙. ใจเอ้ือหรือมีน ้าใจ   ๑๐. มีสติ 
๑๑. จิตแน่วแน่     ๑๒.คิดเป็น 



๔. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

                          

กระทรวง ทอสี 

๑. กิจกรรมแนะแนว ๑. แนะแนว 
๒. กิจกรรมนกัเรียน ๒. ชมรม 

๓. พึง่ตวัพึง่ตน (ลกูเสือ) 
๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๔. บ าเพ็ญประโยชน์ 

ผ่าน-ไม่ผ่าน 
เป็นการประเมินการปฏิบัตกิิจกรรม ผลงาน และเวลาท่ีเข้าร่วม 



เราจะเตรียมตวัลูกรับมอืวยัประถม 
อย่างไรด?ี 

                          



การเตรียมตวัลูกรับมอืวยัประถม 

                          

๑) การดูแลตัวเอง 
 - กิจวตัรประจ าวนั (กิน/อยู/่เข้าห้องน า้-แตง่ตวั-ผกูเชือกรองเท้า) 
 - รู้จกัแก้ปัญหา ปรับตวัในเร่ืองตา่งๆ 
๒) การจัดสรรเวลา 
 - ต่ืนนอน/เข้านอน-ท าการบ้าน-มาโรงเรียนทนัเวลา 
 - มีเวลาส าหรับเรียน ออกก าลงักาย ท างานบ้าน-ไมมี่งานค้าง 
๓) ความมีระเบียบ 
 - มีความพร้อมในการเรียน-จดัตารางสอน-ดแูล/จดัเก็บของ-น ามาน ากลบั 
 - ปฏิบตัิตามกฎกติกาท่ีบ้าน-ท่ีโรงเรียน-มีความปลอดภยัในการเลน่/ท ากิจกรรม 
๔) เพื่อน (มีเพ่ือน อยูก่บัเพ่ือนได้) 
๕)  การเรียน (นัง่เรียนได้-ตัง้ใจเรียน-ฉนัทะในการเรียนรู้ มีสมาธิจดจ่อ) 
๖)   พอ่แมมี่วธีิส่ือสารกับลูก สามารถสอนลกูท าการบ้าน ให้ค าแนะน าในเร่ืองตา่งๆ ได้ 


