จัดทำโดย : ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ส่วนงำนรับนักเรียน
โรงเรียนทอสี
๑๐๒๓/๔๖ ซ.ปรีดีพนมยงค์ ๔๑ ถ.สุขุมวิท๗๑ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๓-๐๒๖๐-๑ โทรสำร ๐๒-๓๙๑-๗๔๓๓
ภำพปกโดย : น.ส.ปำลิดำ รัตตวิศิษฐ์

สารบัญ คูม่ ือนักเรียน และผู้ปกครอง
หมวดที่ ๑ : ข้อมูลโรงเรียนทอสี
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

กว่าจะมาเป็นโรงเรียนทอสี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ศรัทธา หลักการ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร
นโยบายของโรงเรียน
เป้าหมาย
ผังองค์กรโรงเรียนทอสี
การจัดการชั้นเรียน
อาคารเรียน และสนามเด็กเล่น
แผนผังแสดงบริเวณโดยรอบโรงเรียน

หมวดที่ ๒ : หลักการจัดการศึกษาวิถีพุทธปัญญาที่โรงเรียนทอสี
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

หลักการจัดการศึกษาวิถีพุทธปัญญาที่โรงเรียนทอสี
หลักการพัฒนาเด็ก ให้มีคุณลักษณะเด็กวิถีพุทธปัญญา
กว่าจะมาเป็นหลักสูตรในวันนี้
วิถีชีวิตภายในโรงเรียนทอสี
หลักสูตรวิชา “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
หลักธรรมสาคัญ

หมวดที่ ๓ : การบ่มเพาะผู้ปกครอง บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘

พ่อแม่ผู้แสดงโลก”
หนังสือที่ผู้ปกครองต้องอ่าน
การเตรียมลูกเข้าโรงเรียน (เมื่อลูกรักไปโรงเรียน สาหรับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑ เข้าใหม่)
ช่วงเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าใหม่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
กิจกรรม Family Trip
โครงการอยากเห็นลูกน้อยค่อย ๆ ก้าวไกล
ตัวแทนผู้ปกครอง

๑
๒
๓
๓
๕
๖
๑๐
๑๑
๑๑
๑๔
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๒๒
๒๙
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๓๘
๔๐
๔๕
๔๘
๔๘

หมวดที่ ๔ : ระเบียบทั่วไป
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗

กฎระเบียบ และกติกา การศึกษาต่อในระดับชั้นต่าง ๆ
ระเบียบเรื่องค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประกันอุบัติเหตุหมู่สาหรับนักเรียน และการขอรับค่าสินไหมทดแทน
เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน
อุปกรณ์แรกเข้า
การรับ – ส่ง นักเรียน
บัตรประจาตัวผู้ปกครอง

หมวดที่ ๕ : ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
๕.๑ วินัยนักเรียนทอสี
๕.๒ พฤติกรรมที่ชุมชนทอสีไม่ยอมรับ (ผิดวินัยร้ายแรง)
หมวดที่ ๖ : บริการต่างๆของโรงเรียน
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘

อาหารและของว่าง

๔๙
๕๐
๕๑
๕๕
๕๗
๖๑
๖๒
๖๔
๖๕
๖๖
๖๙
๗๑

๗๒
แนวทางการปฏิบัติสาหรับนักเรียนที่มีการแพ้อาหาร/โรคประจาตัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ๗๓
มาตรการดูแลของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ๗๖
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคติดต่อในโรงเรียน
๘๐
บริการจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ร้านพอเพียง)
๘๓
บริการห้องสมุด
๘๓
โครงการทอสีรักษ์โลก
๘๔
ปฏิทินกิจกรรมสาคัญในแต่ละปีการศึกษา
๘๖

๑

หมวดที่ ๑
ข้อมูลโรงเรียนทอสี

๒

๑.๑ กว่าจะมาเป็นโรงเรียนทอสี
“โรงเรียนอนุบาลทอสี”

ได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาล สังกัดสานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีคุณบุบผาสวัสดิ์
รัชชตาตะนันท์ (ครูอ้อน) เป็นผู้รับใบอนุ ญาต จากความสุขและประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงที่ได้สอน
หนังสือเด็ก ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ครูอ้อนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษา โดยตั้งใจ
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมที่ยึ ดผู้สอนเป็นศูนย์ กลางคอยหยิ บยื่นความรู้ให้แก่ เด็ก เป็น
การศึกษาที่เน้นถึงกระบวนการเรียนรู้โดยที่เด็กเป็นผู้ตั้งคาถาม ค้นคว้า ปฏิบัติ และหาคาตอบให้กับตัวเอง
เนื่องจากครูอ้อนมีความเชื่อว่าเด็กหรือมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาฝึกฝนได้ และจาเป็นต้องฝึก ถ้าไม่ฝึกและ
ปล่อยไปตามกระแสจะเกิดปัญหามากมายในสังคมอย่างที่เป็นอยู่
การศึกษาที่แท้จริงจะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มที่ และที่สาคัญต้องช่วยให้เขา
เหล่านั้นเติบโตเป็นคนดี(๑) ของสังคม สามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม
“โรงเรียนทอสี” ระดับประถมเกิดขึ้น เมื่อต้นปี ๒๕๔๒ เพื่อมุ่งหวังที่จะสานต่อรากฐานที่ดีงามให้กับ
เด็ก ๆ ให้ได้รับการศึกษาที่สามารถพัฒนาตัวเขาให้เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง โดยได้รับความ
เมตตาจากพระธรรมพัชรญาณมุนี (ท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ (ในขณะนั้น) ให้
คาแนะนาการร่างหลักสูตรและแนวการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางพุทธศาสนา โรงเรียนประถมทอสี ตาม
แนวทางพุทธปัญญา(๒) จึงได้เกิดขึ้นในวงการศึกษาไทย และถือเป็นโรงเรียนแรกที่ประกาศตัวในการใช้
หลักการของพุทธศาสนาเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษา โดยมีผู้ปกครองที่มองเห็นความสาคัญของ
การศึกษาวิถีพุทธนี้ ได้นาลูกหลานมาฝากไว้กับชุมชนชาวทอสี ครู และผู้ปกครอง มาประสานร่วมมือกัน
ทาหน้าที่พัฒนาให้เด็กมีชีวิตที่สมบูรณ์ เจริญงอกงามตามหลักพระพุทธศาสนา

๓

๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
๑.๒.๑ ปรัชญา (Philosophy)
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
สร้างที่พึ่งแห่งตน

ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
เร่งฝึกฝนตนเป็นบัณฑิต(๓)

๑.๒.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)
Buddhist Wisdom for a Changing World : พุทธปัญญานาสมัย
โรงเรียนวิถีพุทธปัญญาต้นแบบ ในการบ่มเพาะชีวิตเด็ก ครู และผู้ปกครอง
เป็นนักศึกษาตลอดชีวิต(๔) สามารถพึ่งตนเอง สร้างชุมชนกัลยาณมิตร(๕)
เพื่อประโยชน์สุขต่อส่วนรวม พร้อมจะอยู่ร่วมกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

๑.๒.๓ เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“การศึกษาพุทธปัญญา”
คือ การศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง บ่มเพาะชีวิตของนักศึกษาทั้ง ๒ ระดับ
ให้เกิดการพัฒนาทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา

๑.๒.๔ อัตลักษณ์ (Identity)
“ผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”
การเป็ นครู / นักเรี ยน / ผู้ปกครอง พุทธปั ญญา
เกิดการพัฒนาทั้งด้านนอกและด้านใน ของนักศึกษาทั้ง ๒ ระดับ เป็นการศึกษาที่ทาให้เกิด
ปัญญา สร้างประโยชน์ และพาไปสู่ความสุขที่แท้จริง

๑.๓ ศรัทธา หลักการ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร
๑.๓.๑ ศรัทธา (Believe)
ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา และสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นได้
ตามหลักไตรสิกขา(๖) หรือภาวนา ๔(๗.๑-๗.๔) (๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ)

๔

๑.๓.๒ หลักการ ๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ
๒ นอก

๒ ใน

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับ ปั จจัย ๔,
เทคโนโลยี, ธรรมชาติ

จิตใจ สมรรถภาพ,
คุณภาพ, สุขภาพ

“กิน อยู่ ดู ฟั ง” เป็ น

“สุข” เป็ น

กาย

จิต

ศีล
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกับเพื่อนมนุษย์

“สื่อสาร” เป็ น

ปั ญญา
ปัญญา วิเคราะห์,
แยกแยะ, เชื่อมโยง

“คิด” เป็น

๒ ระดับ
นักเรี ยน

ครู /ผู้ปกครอง

๑.๓.๓ พันธกิจ (Missions)
๑. จัดการศึกษาตามหลักการของพระพุทธเจ้า โดยใช้ชีวิตเป็นตัวตั้ง
เน้นกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษา ๒ ระดับ
(ระดับเด็ก : นักเรียน , ระดับผู้ใหญ่ : ครูและผู้ปกครอง)
๒. จัดระบบงานและชีวิตในทุกระดับให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓. จัดสภาพแวดล้อมให้รมณีย์ (เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สงบ สะอาดเป็นระเบียบ) เพื่อเอื้อต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาชีวิต
๔. สร้างและรักษาวัฒนธรรมเมตตา(๘) และวัฒนธรรมแสวงปัญญา(๙)
๕. สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ส่วนรวมด้วยหลักทานบารมี ๑๐

๕

๑.๓.๔ วัฒนธรรมองค์ กร

๑.๔ นโยบายของโรงเรียน
๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ในฐานะที่เป็น “ชีวิต” กาหนดนาสังคมไปสู่ความดีงาม ไม่ไหล
ไปตามกระแส เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์เป็นจริงทุกกาลเวลาและสถานที่ ให้ความรู้ความสามารถทั้งทาง
วิชาการ-วิชาชีพ และวิชาชีวิต(๑๐) เพื่อการดารงชีพ เป็นการศึกษาเพื่อชาติไทย และสังคมส่วนรวม สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่พัฒนาคนให้เก่ง ดี และมีความสุข
๒. สรรหาทฤษฎีทางการศึกษาทั้งของในและต่างประเทศ มาศึกษาและประยุกต์ใช้ในแบบของ
ตนเองในบริบทของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นของทอสี
๓. คิดค้นศึกษา (ปริยัติ) ปฏิบัติ เอาจริงเอาจัง มุ่งมั่น ปรับปรุง แก้ไข ให้ได้ผล (ปฏิเวธ) และมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีตามหลักพุทธธรรม
๔. มุ่งให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งครู เด็ก และผู้ปกครอง มีความเป็นนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ตนเองไปตลอดชีวิต

๖

๑.๕ เป้ าหมาย (Goals)
นักศึกษาระดับที่ ๑ : เด็ก
- เป็นผู้มีสุขนิสัย และบุคลิกภาพที่ดี (กิริยามารยาท และการแต่งกาย)
- มีวินัย ตรงเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีสติและสมาธิต่อเนื่องในการเรียนรู้ และดาเนินวิถีชีวิต
- เป็นผู้มีฉันทะ(๑๑)ในการทาความดี และมีมุทิตาจิต(๑๒)ต่อผู้อื่น
- เป็นผู้ที่รู้จักตนเอง(๑๓) และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดี
- เป็นผู้มีความใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้
- เป็นผู้ที่สื่อสารตรงตามความเป็นจริง เป็นประโยชน์ ถูกกาลเทศะ และสุภาพ
นักศึกษาระดับที่ ๒ : ครู และบุคลากร
๑. เป็นผู้เสพ บริโภค ใช้สอยด้วยปัญญา
๑.๑ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นเวลา ปริมาณเหมาะสม อย่างมีมารยาท
๑.๒ จัดสรรเวลาออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๑.๓ ใช้และดูแลรักษาทรัพยากร (อุปกรณ์สานักงาน, วัสดุครุภัณฑ์, น้า, ไฟฟ้า ฯลฯ) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๒. เป็นผู้มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
๓. พัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบโดยเน้นกระบวนการทางาน การสร้างเหตุปัจจัย การ
ทางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพตามพันธกิจของโรงเรียน โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
๔. เป็นผู้มีสมรรถภาพจิตเข้มแข็ง มั่นคงในการทางานและการดารงชีวิต
๕. เป็นผู้มีความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้ คือ มีความเมตตา ปรารถนาดี และกล้าให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตผู้อื่น
๖. เป็นผูม้ ีท่าทีการเป็นนักศึกษา คือ รับฟัง เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อ่าน คิด และสื่อสารอย่าง
เป็นกุศล(๑๔)
๗. เป็นผู้ใส่ใจพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
นักศึกษาระดับที่ ๒ : ผู้ปกครอง
วิชาชีวิตผู้ปกครองมีหน้าที่พัฒนานักศึกษาระดับผู้ใหญ่คือผู้ปกครองของโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาดังนี้
๑. ผู้ปกครองมีสัมมาทิฏฐิ(๑๕)ในการดูแลลูก
๑.๑ เข้าใจและให้ความสาคัญในการเป็นพ่อแม่ผู้แสดงโลก
โดยพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
๑.๒ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองได้
โดยให้ลูกทากิจวัตรประจาวัน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามวัย

๗

๒.

๓.
๔.

๕.

๖.

๗.

๑.๓ ใช้คุณธรรมของพ่อแม่ คือ พรหมวิหาร ๔ ได้อย่างสมดุล
โดยให้ความช่วยเหลือลูกอย่างเหมาะสมเมื่อลูกร้องขอ และปล่อยให้ลูกทาเองเมื่อลูกต้องทา
๑.๔ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยความเข้าใจว่า ผลย่อมเกิดจากเหตุและปัจจัย
๑.๕ ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหา
โดยมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน วิเคราะห์สาเหตุ มีเป้าหมายและแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ปกครองมีวินัยในการทาหน้าที่พ่อแม่
๒.๑ ส่งลูกมาโรงเรียนทันเวลา
๒.๒ อ่านและตอบสมุดสื่อสารสม่าเสมอ
๒.๓ มาพบคุณครูตามที่นัดหมาย
๒.๔ นาเพียร๔ ของลูกและของตนเองมาเป็นบทฝึกฝนเพื่อให้ลูกพัฒนา
ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลกู พัฒนาตนเองตามเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาระดับที่ ๑
ผู้ปกครองเป็นผู้มีท่าทีของการเป็นนักศึกษาคือ
๔.๑ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเป็นกลาง
๔.๒ คิดพิจารณาตามข้อเท็จจริงให้รอบด้าน
๔.๓ สื่อสารอย่างเป็นกุศล
ผู้ปกครองเชื่อมั่นในหลักสูตรพุทธปัญญาของโรงเรียน
๕.๑ ให้เสียงสะท้อนและยินดีพูดคุยเพื่อทาความเข้าใจ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน
๕.๒ บ่มเพาะลูกตามหลักการที่โรงเรียนแนะนา
๕.๓ ตอบรับที่จะให้ลูกศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการทาหน้าที่ของตนตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่โรงเรียน
กาหนด
๖.๑ เข้าอบรมปฏิบัติธรรมตามที่โรงเรียนกาหนด อย่างน้อย ๖ ครั้ง ในแต่ละปีการศึกษา
๖.๒ เข้าอบรมสิปปทายกที่โรงเรียนจัด
๖.๓ เข้าร่วมประชุมพบปะผู้ปกครอง
๖.๔ แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานศึกษา
๖.๕ ให้ความสาคัญกับหลักการของทอสีรักษ์โลก
มีความเป็นกัลยาณมิตรกับครู นักเรียนและผู้ปกครองด้วยกัน
๗.๑ สามารถรับฟัง เมื่อผู้อื่นให้เสียงสะท้อนถึงข้อดี ข้อด้อยของตนเองและลูก
๗.๒ กล้าให้เสียงสะท้อนกับคณะครูและผู้ปกครองตามข้อเท็จจริงทั้งทางบวกและทางลบด้วย
ความสุภาพ
๗.๓ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตนเองพัฒนายิ่งขึ้นไป

๘

คาอธิบาย
๑. ดี

ในทางพุทธนั้นตรงกับคาว่า กุศล ซึ่งแปลว่า ทั้งเก่งและดี ดีและไม่เก่ง ไม่ถือว่าดีจริง
เก่งและไม่ดี ไม่ถือว่าเก่งจริง

๒. พุทธปัญญา

ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริง เข้าใจตนเอง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรอบข้าง
กับสังคมโลก กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นการรู้เห็นทั้งภายนอก และภายในจิตใจตนเอง

๓. บัณฑิต

ผู้ดาเนินชีวิตด้วยปัญญา / นักปฏิบัติ ผู้กล้าทาสิ่งที่ถูกต้องทั้ง ๆ ที่ไม่ถูกใจ และกล้าไม่ทา
สิ่งไม่ถูกต้องทั้ง ๆ ที่ถูกใจ / ผู้ที่ได้พัฒนาทางพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา มิใช่เพียงแต่เรียน
จบได้รับปริญญา แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริงในธรรมชาติ พร้อมที่
จะดาเนินชีวิตอันดีงามด้วยตนเองอย่างมีความสุข ร่วมรับ ผิดชอบสร้างสรรค์ พัฒนา
สังคมให้เจริญยิ่งขึ้น

๔. นักศึกษาตลอดชีวติ ผู้ที่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อสร้าง
ประโยชน์สุขต่อตนเองและส่วนรวม
๕. กัลยาณมิตร

มิตรผู้มีคุณอันเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะนาชีวิตไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิต
มีคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ

๖. ไตรสิ กขา

ระบบการพัฒนาชีวิตแบบองค์รวม การเรียนรู้ที่ทาให้ชีวิตดาเนินไปอย่างถูกต้อง ทั้งด้าน
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา (ศีล สมาธิ ปัญญา) “ชีวิตที่เป็นการศึกษาไปในตัวตลอดเวลา
การศึกษาก็เข้าไปอยู่ในตัวของชีวิตเองแล้ว”

๗.๑ กายภาวนา

การฝึกอบรมกายให้เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่
เป็นคุณ ให้เกิดกุศล มิให้เกิดโทษ และอกุศล

๗.๒ ศีลภาวนา

การฝึกอบรมความประพฤติให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูล

๗.๓ จิตตภาวนา

การฝึก อบรมจิตให้ส ดชื่นเบิก บาน เข้มแข็งมั่นคง และเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย (สุขภาพจิต สมรรถภาพจิต คุณภาพจิต)

๗.๔ ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะ
สามารถทาจิตให้เป็นอิสระ ทาตนให้พ้นจากความทุกข์ และแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญา
๘. วัฒนธรรมเมตตา

การส่งเสริมให้ชุมชนมีวิถีชีวิตที่เอื้อให้เกิดความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันทั้ง ๓
ฝ่าย คือ ครู เด็ก และผู้ปกครอง

๙. วัฒนธรรมแสวงปัญญา การสนับ สนุ น ให้ บุค คลรู้ จัก คิด วิเ คราะห์ ตามหลั ก คิ ดแบบพุ ท ธธรรม ๑๐
ประการ (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งจะยังให้บุคคลเกิดความสุขที่แท้จริงได้ด้วย
ตนเอง

๙
๑๐. วิชาชีวติ

วิชาที่ส่งเสริม และพัฒนาชีวิตทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ตามหลักไตรสิกขา
๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ
๒ นอก คือ ด้านกาย และด้านศีล
๒ ใน คือ ด้านจิตใจ และด้านปัญญา
๒ ระดับ คือ ระดับเด็ก และระดับผู้ใหญ่

๑๑. ฉันทะ

ความต้องการกระทาในสิ่งที่เป็นกุศล (ประโยชน์สุข)

๑๒. มุทิตาจิต

จิตที่ร่วมชื่นชมยินดีในความดี ความเจริญ ความสาเร็จที่เป็นกุศลของผู้อื่น

๑๓. รู้จักตนเอง

มีความเข้าใจตนเองทั้งด้านกาย ศีล จิต ปัญญา และรู้เท่าทันความเป็นจริงของตนเอง
ทั้งด้านที่เป็นกุศล และอกุศล

๑๔. สื่อสารอย่างเป็นกุศล

๑๕. สัมมาทิฏฐิ

ประกอบด้ ว ยองค์ ๕ ประการ คื อ ถู ก กาล เป็ น สั จ จะ อ่ อ นหวาน เป็ น
ประโยชน์ กล่าวด้วยเมตตาจิต โดยเว้นจากการพู ดเท็จ พูดส่อเสียด พู ดคา
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ

ปัญญาอันเห็นชอบตามธรรม และความเป็นจริง เช่น เห็นอริยสัจ ๔ ทาดีมีผลดี
ทาชั่วมีผลชั่ว คุณความดีของบิดามารดามี ขันธ์ ๕ไม่เที่ยง เป็นต้น

๑๖. โยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไป
ตามลาดับจนถึงต้นเหตุ
-----------------แหล่ งอ้ างอิง

๑. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พิมพ์รวมเล่ม ๓ ภาค
ครัง้ ที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชาระ - เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑ พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๑
๓. พระธรรมเทศนา : พระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร)

โรงเรียนทอสี

๑.๖ ผังองค์กรโรงเรียนทอสี

๑๐

๑๑

โรงเรียนทอสี

๑.๗ การจัดการชั้นเรียน
จานวนครู และจานวนนักเรียน
ห้อง

จานวนครูต่อนักเรียน

เตรียมอนุบาล
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒ – ๓
ประถม ๑ – ๖

ระดับอนุบาล :

ระดับประถม :
:

๑
๑
๑
๑

:
:
:
:

จานวนนักเรียนต่อห้อง (โดยประมาณ)

๗-๘
๑๒ - ๑๓
๑๒ - ๑๓
๑๒

๒๑
๒๖
๒๖
๒๖

คน
คน
คน
คน

ทุ ก ห้องเรีย นจะมี ค รูป ระจาอย่ างน้อย ๒ ท่าน ตามอั ตราส่วนต่อนัก เรีย นข้างต้ น
สาหรับชั้นเตรียมอนุบาลขึ้นอนุบาล ๑ ทางโรงเรียนจะพยายามจัดสรรให้ครูชั้นเดิมตาม
นักเรียนขึ้นไปอย่างน้อย ๑ ท่าน
ทุก ห้องเรีย นจะมี ครูประจาชั้น ๒ ท่าน ทาหน้าที่ดูแลกิจวัตรและพัฒนาวิถีชีวิตของ
นักเรียนให้เจริญงอกงาม และสอนเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาพุทธปัญญา
ในวิชาทักษะต่าง ๆ เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ พลศึกษา จะมีครูสาระทาหน้าที่สอนและ
พัฒนาให้นักเรียนงอกงามตามหลักการศึกษาพุทธปัญญา

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑.๘ อาคารเรียนและสนามเด็กเล่น
๑.๘.๑ อาคารเรียน ประกอบด้วย
อาคารใจงาม
ชั้น ๑ ประกอบด้วย
ชั้น ๒ ประกอบด้วย
ชั้น ๓ ประกอบด้วย

ห้องเรียนฝ่ายอนุบาล
ห้องเรียนประกอบ (ฝ่ายประถม)
ห้องประชุม ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์

อาคารก่อกุศล (อนุบาล)
ผู้ที่จะขึ้นไปบนอาคาร ต้องถอดรองเท้า และจัดวางให้เป็นระเบียบในบริเวณที่จัดไว้ให้
ชั้น ๑ ประกอบด้วย ห้องเรีย น ห้องน้า ของนักเรีย นชั้นเตรียมอนุ บ าล ห้องพยาบาล
และลานอเนกประสงค์ (บริ เ วณรั บ ประทานอาหารกลางวั น )
ห้องครัว และบริเวณล้างจานของนักเรียน
ชั้น ๒ ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องน้าของนักเรียนอนุบาลปีที่ ๒ - ๓
ชั้น ๓ ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้อง ห้องดนตรีไทย
นาฏศิลป์ ลานกิจกรรมและห้องน้า
ชั้น ๖ ประกอบด้วย ห้องเรียนดนตรีสากล

๑๒

โรงเรียนทอสี

อาคารไม่วุ่น (ห้องสมุด)
ชั้น ๑ ประกอบด้วย ห้องสมุด และห้องน้าผู้ปกครอง
ชั้น ๒ ประกอบด้วย ห้องสมุด
ชั้น ๓ ประกอบด้วย ห้องทางานเจ้าหน้าที่
ชั้น ๔ ประกอบด้วย ห้องเรียนศิลปะ
อาคารสระว่ายน้า
ชั้น ๑ ประกอบด้วย ห้องฝึกกล้ามเนื้อสาหรับนักเรียน ห้องทางานครูฝ่ายพละ ห้องเก็บ
อุปกรณ์ และลานอเนกประสงค์
ชั้น ๒ ประกอบด้วย สระว่ายน้า ระบบน้าเกลือ ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตื้น ๖๐
เซนติเมตร ลึก ๑๒๐ เซนติเมตร ใช้สาหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล ถึง
นักเรียนระดับชั้นประถม ๒ มีหลังคากันแดด ห้องน้าชาย – หญิง
นักเรียนระดับประถม ๓ – ๖ จะเรียนที่โครงการ Fish Tank สระว่าย
น้าขนาด กว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร
**ประตูบันไดสระจะปิดกลอนตลอดเวลา**
อาคารเพาะปัญญา (ประถม)
ผู้ที่จะขึ้นไปบนอาคาร ต้องถอดรองเท้า และจัดวางให้เป็นระเบียบในตู้วางรองเท้าที่จัดไว้ให้
ชั้น ๑ ประกอบด้วย ร้านค้าพอเพียง ลานเอนกประสงค์ (บริเวณรับประทานอาหาร)
ห้องเครื่องเสียง ห้องเตรียมอาหาร และห้องน้า
ชั้น ๒ ประกอบด้วย ห้องเรียนจานวน ๔ ห้อง
ชั้น ๓ ประกอบด้วย ห้องเรียนจานวน ๓ ห้อง และห้องน้าหญิง
ชั้น ๔ ประกอบด้วย ห้องเรียนจานวน ๓ ห้อง และห้องน้าชาย
ชั้น ๕ ประกอบด้วย ห้องเอนกประสงค์ และห้องน้าชาย – หญิง
ชั้น ๖ ประกอบด้วย ห้องทางานเจ้าหน้าที่ และห้องน้าชาย – หญิง
อาคารธุรการ
ชั้น ๑ ประกอบด้วย จุดรับ–ส่ง นักเรียน ห้องธุรการ สถานีล้างจานนักเรียนประถม
และโถงทางเดินเชื่อมไปอาคารไม่วุ่น
ชั้น ๒ ประกอบด้วย ห้องทางานผู้บริหาร ห้องทางานเจ้าหน้าที่
ชั้น ๓ ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องทางานเจ้าหน้าที่ และห้องน้า

๑.๘.๒ สนามเด็กเล่น

สนามทรายอนุบาล อยู่บริเวณด้านข้างอาคารก่อกุศล
เครื่องเล่นและลานอเนกประสงค์ของนักเรียน อยู่บริเวณด้านบนชั้น ๒ ของถนนทางเดินรถ
สนามฟุตบอล
อยู่บริเวณด้านข้างอาคารธุรการ
สนามบาสเก็ตบอล อยู่ติดกับสนามฟุตบอล
หมายเหตุ : สนามทรายและเครื่อ งเล่น จะมีก าหนดเวลาเปิด – ปิ ด
กรุณาศึกษากฎระเบียบที่ติดไว้ และปฏิบัติตามหลังเวลา
เลิกเรียน จะมีครูเวรดูแลประจาจุดจนถึงเวลาปิด

โรงเรียนทอสี

พื้นที่ ๆ มิใช่กรรมสิทธิ์ของโรงเรียนทอสี
 พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล ทางเดินรถ สนามบาสเก็ตบอล ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่จาก
คุณสงกรานต์-คุณศรีวรา อิสสระ มาตั้งแต่โรงเรียนเปิดทาการ
 พื้นที่จอดรถขุนวิจิตร โรงเรียนเช่าใช้พื้นที่จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑.๘.๔ ของใช้ของเล่นส่วนรวม
ถือเป็นของสาธารณะที่ทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ครูและผู้ปกครองมีหน้าที่
ดูแลให้นักเรียนเก็บของเข้าที่ทุกครั้งที่เล่นเสร็จ หากผู้ใดทาให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
ความเสียหายนั้นๆ

๑.๘.๕ โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนทอสีสนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาว โดยมีนโยบาย
ปลอดอบายมุข
โรงเรียนเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รักษาศีล ๕ อย่างสม่าเสมอ
ปลอดบุหรี่
ในบริเวณโรงเรีย นทั้งหมดถื อเป็นเขตปลอดบุหรี่ กรุณางดสูบบุหรี่ เพื่ อ
สุขภาพของตนเอง และบุคคลใกล้เคียง
ปลอดยาเสพติด
โรงเรีย นมีมาตรการป้องกั นและดูแล การใช้หรือนาเข้าสารเสพติดอย่ าง
เข้มงวด สาหรับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
๑.๘.๖ การเข้าออกภายในอาคารโรงเรียน
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก เรีย น และให้ ก ารเรี ย นการสอนเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น ตลอด
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจัดให้มีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
 ไม่อนุญาตให้นั กเรียนประถมขึ้นอาคารเรี ยนในช่ วงพัก กลางวั น และหลังเลิ กเรีย น
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคุณครู
 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นอาคารเรียนอนุบาล หลัง ๐๘.๓๐ น.
 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นอาคารเรียนประถม หลัง ๐๘.๐๐ น.
 หากมาส่งนักเรียนหลังเวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนประถมให้เดินเข้าโรงเรียนเอง ส่วน
นักเรียนอนุบาลให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งจะเป็นผู้พานักเรียนเข้าห้องเรียน
 ระหว่ า งเวลาเรี ย น ผู้ ป กครอง หรื อบุ ค คลอื่ น ที่ จ ะเข้ า โรงเรี ย นต้ องติ ด ต่ อเจ้ า หน้ า ที่
ธุรการก่อน เพื่อแจ้งกิจธุระและต้องรับบัตรเพื่อใช้ติดแสดงฐานะผู้มาติดต่อ เช่น วิทยากร ผู้เยี่ยมชมโรงเรียน
ครูทดลองงาน หรือ ผู้มาติดต่อ

๑๓

โรงเรียนทอสี

๑.๙ แผนผังแสดงบริเวณโดยรอบโรงเรียน

๑๔

๑๕

หมวดที่ ๒
หลักการจัดการศึกษา
วิถีพุทธปัญญาที่โรงเรียนทอสี

๑๖

๒.๑ หลักการจัดการศึกษาวิถีพุทธปัญญาที่โรงเรียนทอสี
กระบวนการพัฒนาตน (เด็ก ครู และผู้ปกครอง) ตามหลักพุทธธรรม
ปริยตั ิ
ปฏิเวธ

ปฏิบัติ

ปริยัติ หมายถึง สิ่งที่ควรเล่าเรียน การศึกษาเรียนรู้
ปฏิบัติ หมายถึง การประพฤติ กระทาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ปฏิเวธ หมายถึง คิดวิเคราะห์ ความเข้าใจ รู้ทะลุปรุโปร่ง ลุล่วงผลปฏิบัติ นามาปรับปรุง และ
พัฒนาต่อไป

๒.๒ หลักการพัฒนาเด็ก ให้ มีคุณลักษณะเด็กวิถพี ุทธปัญญา

๑๗

๒.๓ กว่าจะมาเป็นหลักสูตรในวันนี.้ ..
“เราเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ให้เด็กได้สัมผัสความสุขในการให้กาลังใจ
แก่กันและกัน ให้ฉลาดในการสื่อสารและการประสานประโยชน์ในชุมชน”
พระธรรมพัชรญาณมุนี (ท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร)
โรงเรียนทอสีได้รับความเมตตาจากพระธรรมพัชรญาณมุนี (ท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร) ในการให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่สาคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้คาปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังได้เปิดโลกการเรียนรู้ของตนเอง โดยการศึกษาดูงาน
จากผู้อื่น ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเรียนรู้ทฤษฎีและรูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักการพัฒนาเด็กตามแบบวิถีพุทธของโรงเรียนมาประยุกต์ใช้

วัฒนธรรมวิถีพุทธปัญญา : วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันทีท่ อสี
ในการที่จะบ่มเพาะแต่ละบุคคล ให้มีพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม ครบทั้ง ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม
จิตใจ ปัญญา นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บ้าน โรงเรี ยน รวมถึงชุ มชนจะต้ องประสานความร่ วมมือกัน
หัวใจสาคัญของการเกิ ด และดารงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ให้เป็นฐานของการอยู่ ร่วมอย่างเกื้อกูลกันนั้น คือ
ทัศนคติและท่าทีของแต่ละบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีใจเป็น “นักศึกษา” ตลอดชีวิต

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
โรงเรียนทอสีกาหนดรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ การเอาใจใส่ในวิธีการ
เรียนรู้ ความสนใจและความถนัดที่แตกต่างของเด็ก จึงจัดให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้มี
โอกาสในการใช้ความสามารถของตน สร้างประโยชน์และแสดงออกอย่างมีเป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดความใฝ่
เรียนรู้จากบุคคลรอบข้าง เปิดประตูสู่แหล่งการเรียนรู้ รอบตัวทั้งในและนอกโรงเรียน (Field Trip) ทั้งใน
กรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง และนาความรู้ที่ได้มาลงปฏิบัติจริงในชีวิตของตนอย่างมีปัญญากากับ
หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนตลอดทุกชั้นปีจึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีวิต โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนและผู้ อื่นอย่างเกื้อกูลกัน ตัวอย่างเช่น
หลักสูตรวิชา “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ซึ่งมีหลักธรรมมาเป็นแก่นของการจัดเรียงเนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิต

๑๘

๒.๔ วิถีชีวิตภายในโรงเรียนทอสี (ตั้งแต่เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖)
๒.๔.๑ ภาคการศึกษา – เวลาเรียน
ภาคการศึกษาในแต่ละปี
ภาคเรียนที่ ๑ กลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ ๒ ต้นเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมีนาคม
เวลาเรียน
ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
เตรียมอนุบาล
เวลา ๐๘.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.
อนุบาล ๑
เวลา ๐๘.๒๐ – ๑๔.๔๕ น.
อนุบาล ๒ – ๓ เวลา ๐๘.๒๐ – ๑๕.๐๐ น.
ประถม ๑ – ๓ เวลา ๐๗.๕๐ – ๑๕.๓๐ น.
ประถม ๔ – ๖
เวลา ๐๗.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.
นักเรียนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าเรียนประมาณ ๓๐ นาที เพื่อจัดของใช้ส่วนตัวเข้าที่
ให้เรียบร้อย และมีเวลาทากิจกรรมในห้องตามที่คุณครูจัดเตรียมให้ในแต่ละวัน
หมายเหตุ

กิจกรรมรับอรุณตามโครงการของแต่ละระดับชั้น (ถ้ามี) จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดย
คุณครูประจาชั้น

๒.๔.๒ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรหลังเลิกเรียน
เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนจึงจัดครูวิชาพิเศษเข้า
มาสอนนักเรียน (เฉพาะระดับชั้นอนุบาล ๒ ขึ้นไป) โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภาคเรียนนั้น ๆ
ภาคเรียนที่ ๑ ระหว่าง เดือนมิถุนายน – กลางเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ ๒ ระหว่าง เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์
(ลงทะเบียนเรียนหลังจากเปิดภาคเรียนปกติประมาณ ๒ สัปดาห์)
โดยในแต่ละวันจะจัดการเรียนเป็น ๒ รอบ (รอบละประมาณ ๕๐ นาที) คือ
รอบที่ ๑
เวลา ๑๕.๑๕ น.
รอบที่ ๒
เวลา ๑๖.๑๕ น.
**ในระดับเด็กเล็ก – อนุบาล ๑ ไม่เปิดให้ทากิจกรรมพิเศษช่วงบ่าย**

๒.๔.๓ กิจกรรมเสริมความรู้ และทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อความหลากหลายในการเรียนรู้ ทางโรงเรียนมีนโยบายในการนานักเรียนออกนอก
โรงเรียน เพื่อการทัศนศึกษา โดยจัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งในการเดินทางออกนอกสถานที่จะมี
คุณครูและ/หรือผู้ปกครองอาสาดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งนี้จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตนา
นักเรียนออกนอกสถานที่ก่อนทุกครั้ง
ระดับอนุบาล ๒ – ๓ จัดเป็นประจาเทอมละ
๒
ครั้ง
ระดับประถม จัดเป็นประจาเทอมละ
๒ – ๓ ครั้ง

๑๙

๒.๔.๔ ตารางวิถีชีวิตอนุบาล
เวลา

กิจกรรม

๗.๕๐ – ๐๘.๒๐ น.
๐๘.๒๐ น.

คุณครูรับนักเรียนเป็นรายบุคคล ตรวจเช็คสุขภาพ นักเรียนเก็บของใช้ส่วนตัว
เข้าที่ เล่นอิสระ / กิจกรรมรับอรุณ เข้าห้องน้า
เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าแถว

๐๙.๐๐ น.

เข้าห้องเรียน / กราบพระ / เจริญสติ / ทักทาย / คุยกิจกรรมวันนี้

๐๙.๑๕ น.

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน / เล่าสู่กันฟัง / เกมนาปัญญา / ร้องเพลง /
กิจกรรมเคลื่อนไหว (หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
กิจกรรมกลุ่มย่อย / เข้ามุมการเรียนรู้ / กิจกรรมกลางแจ้ง

๐๙.๓๐ น.
๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

รับประทานของว่าง (ตามการจัดสรรแต่ละห้อง)

๑๐.๑๕ น.
๑๑.๓๐ น.

กิจกรรมกลุ่มย่อย / เข้ามุมการเรียนรู้ / กิจกรรมกลางแจ้ง

๑๒.๐๐ น.

สวดมนต์ก่อนนอน / นอนกลางวัน / ฟังเพลงเบา ๆ

๑๓.๑๕ น.

วิชาพิเศษ / เคลื่อนไหว (เฉพาะอนุบาล ๓)

๑๓.๕๐ น.

ตื่นนอน / เข้าห้องน้า ล้างหน้า / เปลี่ยนชุด / รับประทานของว่าง

๑๔.๑๕ น.

ทบทวนสรุปสิ่งที่เรียนมา พูดคุยวางแผนวันถัดไปกับเด็ก ๆ

๑๔.๓๐ น.

ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน (เด็กเล็ก)

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น.

หมายเหตุ

รับประทานอาหารกลางวัน / อาบน้า แปรงฟัน / เปลี่ยนชุดนอน

ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน (อนุบาล ๑ - ๓)

: อนุบาล ๓ ช่วงบ่ายทากิจกรรมตามตารางเรียน ไม่นอนกลางวัน
: ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละห้องในบางวัน
: ตารางประจาห้อง ครูประจาชั้นจะส่งให้ในวันเปิดเรียน

๒๐

๒.๔.๕ ตารางวิถีชีวิตประถม
๑. กิจกรรมประจาวัน
ประถมปลาย
เช้า
(๗.๔๐ – ๘.๒๐น.)

คาบที่ ๑ – ๔
(๘.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.)

พักกลางวัน
(๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น.)
คาบ ๕-๖
(๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๐น.)

ประถมต้น

รายละเอียดกิจกรรม
เช้า
- ทอจิตเจริญสติ
(๗.๕๐ – ๘.๔๐น.)
๑. เข้าแถว บูชาพระรัตนตรัย (สวดมนต์ แผ่เมตตา
เจริญสติ) เคารพธงชาติ และปฏิญาณตน
๒. กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย
๓. กิจกรรมเคลื่อนไหว ออกกาลังกาย
๔. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
๕. กิจกรรมการอ่าน
- Home room พูดคุยอย่างอบอุ่นยามเช้า ตกลงกติกา
ต่าง ๆ ตรวจสุขภาพกาย ใจ และตั้งเป้าหมายในการ
เรียนรู้ประจาวันนั้นๆ
** ๒ -๕ จะสลับกันในแต่ละวัน
คาบ ๑- ๓
- ทอสมองคล่องคิด : การเรียนที่เน้นสาระวิชา
(๘.๔๐ – ๑๑.๓๐น.)
(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และ
พลศึกษา) เป็นตัวตั้งและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาชีวิต
- ทอปัญญาโลกน่ามหัศจรรย์ : การเรียนเอาชีวิตเป็น
ตัวตั้ง ร้อยเรีย งเป็นเนื้อหาหน่วยบูรณาการวิชา
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว (วิทยาศาสตร์ สังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพ ศิลปะ)
รับประทานอาหารกลางวัน / ทากิจกรรมจิตอาสา /
พักกลางวัน
บาเพ็ญประโยชน์ /เล่นด้วยกัน/เข้าห้องสมุด
(๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐)
คาบ ๔-๖
- ทอสมองคล่องคิด : การเรียนที่เน้นเนื้อหาสาระ
(๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)
(คณิตสาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และ
พลศึกษา) เป็นตัวตั้งเชื่อมโยงสู่การพัฒนาชีวิต
- ทอปัญญาโลกน่ามหัศจรรย์ : การเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง
ร้อยเรียงเป็นเนื้อหาหน่วยบูรณาการวิชาเด็ดดอกไม้
สะเทือนถึงดวงดาว (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและ
วัฒนธรรม การงานอาชีพ ศิลปะ)

๒๑

ประถมปลาย
ก่อนกลับบ้าน
(๑๔.๔๐ -๑๕.๐๐ น.)

ประถมต้น
ก่อนกลับบ้าน
(๑๕.๐๐ -๑๕.๓๐ น.)

เลิกเรียน
(๑๕.๐๐ น.)

เลิกเรียน
(๑๕.๓๐ น.)

รายละเอียดกิจกรรม
- ทอจิตคิดประมวล : จัดกระเป๋า เก็บการบ้าน
สมุดสื่อและอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ของตนเอง
กิจกรรมวงกลมกัลยาณมิตรทบทวนตนเอง ขอบคุณ
ขอโทษชื่นชม แนะนา ตั้งสติและเป้าหมายรับวัน
ใหม่ สวดมนต์สั้น ลากลับบ้าน
- หน่วยบริการทากิจกรรมใส่ใจพื้นที่ (ทาเวรประจาวัน)

ผู้ปกครองควรมารับลูกหลังเวลาเลิกเรียนประมาณ ๕– ๑๐
นาที เพื่อให้ลูกได้เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย มีสติ
ไม่ลนลานเมื่อถูกเรียกชื่อกลับบ้าน
หมายเหตุ แต่ละระดับชั้นเรียนวิชาอะไร ช่วงไหน จะปรากฏอยู่ในตารางสอนของนักเรียน
๒. กิจกรรมประจาปี : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
- เปิดภาคเรียนที่ ๑ - กิจกรรมถวาย
- กิจกรรมนาเสนอ พระพรเนื่องใน
OneProud Day วันเฉลิมพระ
(การบ้านปิด
ชนมพรรษาพระ
เทอม)
ราชินีในรัชกาล
ที่ ๑๐
- เปิดกิจกรรมมนต์
รักอักษร
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
- พิธีไหว้ครู

พฤศจิกายน
- เปิดภาคเรียนที่ ๒
- นักเรียนาเสนอ
OneProud Day
(การบ้านปิด
เทอม)

ธันวาคม

สิงหาคม

กันยายน

- ถวายเทียนพรรษา - กิจกรรมวันแม่ - กิจกรรมประถม
- กิจกรรมอธิษฐาน แห่งชาติ
เปล่งบาน (ภาค
บารมีเนื่องในวัน - กิจกรรมวันวิทย์ - เรียนที่ ๑)
เข้าพรรษา
คณิต
- สอบปลายภาค
- กิจกรรมถวาย
เรียนที่ ๑
พระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาใน
หลวงรัชกาลที่ ๑๐
- กิจกรรมมนต์รัก
อักษร (ต่อเนื่อง)

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ตุลาคม
- ปิดภาคเรียน
- นักเรียนทา
กิจกรรมพัฒนา
ตนเองในช่วงปิด
ภาคเรียน
การบ้านปิดเทอม
(One Proud Day)

เมษายน

- กิจกรรมวันพ่อ - กิจกรรมศรัทธา - Thawsi Recital - ประถมเปล่งบาน - ปิดภาคเรียน
แห่งชาติ และ
สตรีท
- ประถมเปล่งบาน (ต่อเนื่อง)
- นักเรียนทา
น้อมราลึกถึงใน
- งานมุทิตาจิต
กิจกรรมพัฒนา
หลวงรัชกาลที่ ๙
ประถม ๖
ตนเองในช่วงปิด
- กีฬาสีประถม
- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒
- หยุดเทศกาลปี
เรียนที่ ๒
การบ้านปิดเทอม
ใหม่
(One Proud Day)

กิจกรรมวันพระ (ทุกเดือน)

๒๒

๒.๕ หลักสูตรวิชา “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
หลักการและที่มาของการจัดการเรียนรู้ เป็นการร้อยเรียงให้นักเรียนได้เห็นภาพของความเชื่อมโยง
และความเป็นทั้งหมดของสรรพสิ่ง ให้การเรียนรู้สิ่งนอกตัวแต่ละอย่างนั้นเป็นการเรี ยนรู้เพื่อเกิดปัญญา
สามารถเชื่อมโยงกลับมาสู่ภาพรวมหรือบูรณาการ ในที่สุดสามารถนามาเชื่อมโยงพัฒนาจิตใจของตนเองได้ ทั้งนี้
ได้ใช้หลักในการจัดเนื้อหาที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้ไว้ คือ ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่ง
ต่าง ๆ คือ เรื่องของตัวเอง สังคม ชุมชน ธรรมชาติ และเครื่องมือ เครื่องใช้ มาร้อยเรียงให้สอดคล้องกัน
และสรุปได้เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ เป็นสาระของหลักสูตรหน่วยบูรณาการ
ของระดับอนุบาล โดยแบ่งเนื้อหาแต่ละบทเรียน ต่อ ๑ ภาคเรียน โดยย่อดังนี้

๒.๕.๑ หน่วยบูรณาการระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓ “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว”
บทเรียนวิชาชีวิตเด็กเล็ก
บทเรียนที่ ๑ ก้าวแรก
เหตุผลของการศึกษา : การก้าวสู่สังคมใหม่ นามาสู่การเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ
และฝึกช่วยเหลือตนเองในวิถีชีวิต
สาระสาคัญ : รู้จักปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ การอยู่ร่วมกันในชุมชนโรงเรียน รู้กติกา
ในห้องเรียน ฝึกบอกความต้องการ การพูดโต้ตอบ และฝึกการช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
บทเรียนที่ ๒ เริ่มต้นตั้งตัว
เหตุผลของการศึกษา : สร้างฉันทะในการมาโรงเรียนและมีความเพียรฝึกช่วยเหลือตน
สาระสาคัญ : เรียนรู้มารยาท และกติกาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็ก ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ฝึกการดูแล
ตนเองและการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น
บทเรียนวิชาชีวิต อนุบาล ๑
บทเรียนที่ ๑ ตั้งตัว
เหตุผลของการศึกษา : เรียนรู้และฝึกการช่วยเหลือตนเองเพื่อสร้างศรัทธาในศักยภาพ
ของตน
สาระสาคัญ : การรู้จักสังคมโรงเรียน รู้จักการปรับตัวเพื่อการอยู่ในสังคม เรียนรู้วิถีชีวิต
ที่ต้องปฏิบัติ และกติกาสังคม สร้างศรัทธาในครู โรงเรียน และตนเอง จาก
การฝึกฝนในชีวิตประจาวัน จนสามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาการใช้
ร่างกายเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และทักษะ
การใช้ประสาทต่าง ๆ

๒๓

บทเรียนที่ ๒ ธรรมชาติ เพื่อนผู้ให้
เหตุผลของการศึกษา : การเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว จะพาให้เด็กรู้ถึงคุณค่าในการทา
หน้าที่ต่อตนเอง ทาประโยชน์ต่อเพื่อน ผู้อื่น และสามารถตอบ
แทนพระคุณของผู้อื่นได้
สาระสาคัญ : เรียนรู้ความงามของธรรมชาติรอบตัว รวมถึงผลผลิตจากธรรมชาติในการ
ใช้ชีวิต กิน เล่น และสร้างความรู้ความเข้าใจว่าธรรมชาติมีความสัมพันธ์
และสาคัญในชีวิต เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เรื่องอาหาร ของ
เล่นของใช้จากธรรมชาติ

บทเรียนวิชาชีวิต อนุบาล ๒
บทเรียนที่ ๓ ถอดรหัส สายใยชีวิต
เหตุผลของการศึกษา : สร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น โดยอยู่ในกรอบของศีล และกาลเทศะ
สาระสาคัญ : เรี ย นรู้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น ผ่ า นเรื่ อ งของต้ น ไม้ ที่ แ บ่ ง ตามลั ก ษณะสั ง คม ๖
ประเภท คือ ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน ไม้อิงอาศัย ไม้กาฝาก ไม้น้า
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของวงจรธรรมชาติที่
ส่งผลต่อกันทั้งจากลักษณะทางกายภาพ การดารงชีวิต การอยู่ร่วมกัน ที่จะ
สะท้อนภาพของตนเอง รวมทั้งดิน น้า ลม ไฟ ที่พบในธรรมชาติและ
เชื่อมโยงธาตุทั้ง ๔ ในตัว
บทเรียนที่ ๔ อาณาจักรแห่งปัญญา
เหตุผลของการศึกษา : การรู้ บ ทบาทหน้ า ที่ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น สร้ า งประโยชน์ ต น
ประโยชน์ท่าน เป็นการขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีพลัง
สาระสาคัญ : เรียนรู้โครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ดาเนินไป
ตามวัฏจักรแห่งชีวิต ผ่าน “สัตว์-แมลง” ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของมนุษ ย์
เพื่อนาไปสู่การรู้จักตนเอง ทาหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดังเช่น มด ที่ทา
หน้า ที่ ข องตนเองอย่ า งมีระเบีย บวินัย สร้างอาณาจัก รในการอยู่ ร่ วมกั น
เด็ ก ๆ จะได้ เ รี ย นรู้ ก ารสร้ า งอาณาจั ก รของตนเองดั ง เช่ น มด แต่ เ ป็ น
อาณาจักรแห่งปัญญา

๒๔

บทเรียนวิชาชีวิต อนุบาล ๓
บทเรียนที่ ๕ สุขเป็นก็เป็นสุข
เหตุผลของการศึกษา : สุขที่ยั่งยืน คือ สุขจากการกินเป็น อยู่เป็น
สาระสาคัญ : เรียนรู้เรื่องปัจจัย ๔ อาหารที่มีประโยชน์ ที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ การ
ออกกาลังเพื่ อร่างกายแข็งแรง และการดูแลเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ประจาวัน
แยกแยะคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ลดการเสพ บริโภค ลดความอยาก เรียนรู้
หลัก ๕ R (Reduce Reject Repair Reuse Recycle) ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัย
การสร้างความสุขภายในแบบง่าย ๆ จากชีวิตประจาวันทั้งสิ้น
บทเรียนที่ ๖ ที่พึ่งแห่งตน
เหตุผลของการศึกษา : ผู้ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจาก
การฝึกฝน เรียนรู้ สิ่งที่ตนเองสนใจ เป็นพื้นฐานและอย่างเป็น
แบบแผน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนได้ในอนาคต
สาระสาคัญ : เรียนรู้เรื่องที่เด็กสนใจผ่าน “โครงการ” (Project Approach) สร้างคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้รู้จัก แสวงหาความรู้ นักวิเคราะห์ สืบค้น สร้างความสามารถ
ในการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการทางพุทธปัญญาที่นาเอาการเรียนรู้มาสร้าง
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้

๒.๕.๒ หน่วยบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว”
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทอสี เกิดขึ้นจากความศรัทธาในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ที่สอนให้มนุษย์มองสิ่งทั้งหลายเชื่อมโยงถึงกัน ทั้ งหมดตลอดทั่วจักรวาล (และเลยจักรวาลไปไม่มีที่สิ้นสุด)
มิใช่มองมนุษย์แยกออกมาเป็นผู้จัดการธรรมชาติอื่นๆ แต่มองให้เห็นความเป็นทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกัน ดัง
วลีที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”
แต่การศึกษาที่ผ่านมามุ่งเอาวิชาเป็นตัวตั้ง มิได้เอาชีวิตหรือจิตใจของมนุษย์เป็นตัวตั้ง จึง
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนอกตัวของมนุษย์เท่านั้น และเป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้
ผู้เรียนได้ “รู้จักตน” เพื่อ “พัฒนาตน” จึงเกิดเป็นปัญหาต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งเชิงสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับมาทาลายตนเองกันอย่างปัจจุบัน
ทั้งนี้ หลักการจัดหน่วยบูรณาการของระดับ ชั้นประถมศึกษา มีการนาสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มาร้อยเรียงให้
สอดคล้องกัน และสรุปได้เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ เป็นสาระของหลักสูตร
หน่วยบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทอสี ดังนี้

๒๕

ภาคเรียนที่ ๑ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแกนนาในการบูรณาการ
ภาคเรียนที่ ๒ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็น
แกนนาในการบูรณาการ
ในคู่มือเล่มนี้จึงขอสรุปวิชา “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” โดยย่อ ดังนี้

สรุปภาพรวมหลักสูตรหน่วยบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
บทเรียนที่ ๑ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” : กายและจิตใจ
สาระสาคัญ : ที่ม าของร่างกายและบ้านเกิ ดหลังแรก หน้าที่และระบบการทางานที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของอวัยวะ ส่วนต่างๆ การดูแลรักษา ปฏิบัติตนอย่าง
ถู ก ต้ อ งต่ อ ร่ า งกาย และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคด้ ว ยปั ญ ญาเพื่ อ คุ ณ ค่ า ที่
แท้จริง ความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจ ผัสสะทั้ง ๖ ได้แก่ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และจิตใจ กับการเป็นผู้มีสติในการใช้ให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น
บทเรียนที่ ๒ “หนี้ศักดิ์สิทธิ์” : ครอบครัวและโรงเรียน
สาระสาคัญ : เรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ กฎ กติกา หน้าที่ของลูก
ที่ดี สมาชิกของครอบครัวที่ดี รวมถึงวัฒนธรรมของสังคมที่มีความใกล้
ตัวที่สุด ๒ ระดับ คือ ครอบครัวและโรงเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น รู้จักปฏิบัติตามกฎ - กติกา หน้าที่ในฐานะ
สมาชิกของครอบครัวและโรงเรียน ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
บทเรียนที่ ๓ “กัลยาณมิตร” : คน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
สาระสาคัญ : สิ่งมีชีวิตและชีวิตสัมพันธ์ หน้าที่ความเหมือน ความต่างและความสาคัญ
ของแต่ละชีวิตทั้ง คน พืช สัตว์ บทบาทและหน้าที่ของ “มนุษย์ที่ใจสูง”
ต่อสิ่งมีชีวิตอื่น รวมถึงระบบนิเวศวิทยา
บทเรียนที่ ๔ “ระลึกคุณบ้านเกิด” : ชุมชน บริเวณบ้าน โรงเรียนและกรุงเทพมหานคร
สาระสาคัญ : เรียนรู้หน้าที่ บทบาทของตนเอง และสมาชิกในชุมชนใกล้ตัว วัฒนธรรมที่ดี
งาม และที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป บทบาทความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี กติกากฎหมาย พื้นฐานของชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงระบบการปกครอง
และการแบ่งเขต พื้นที่ ความสาคัญของศีลธรรม และหลักกัลยาณมิตรที่
ทาให้สังคมเกิดสันติสุข

๒๖

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
บทเรียนที่ ๕ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”: ข้าว ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่แสดงความสัมพันธ์
ของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
สาระสาคัญ : เรียนรู้จัก “ข้าว” และปัจจัยที่ทาให้ข้าวเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้ าใจถึ งระบบความสั มพั นธ์ ของสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งที่ มี ชี วิ ตและไม่ มี ชี วิ ต
“ระบบนิเวศ” ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามปฏิทินการทานาของชาวนา
รวมทั้งรู้จักศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการ
บริโภคที่เกินความพอดีของมนุษย์ผ่านกระบวนการทานาด้วยตนเอง
บทเรียนที่ ๖ “คืนสู่แผ่นดิน” : ประเทศไทย
สาระสาคัญ : เรียนรู้เรื่อง ผืนแผ่นดินไทย ผ่าน “ข้าว” อาหารหลักของชาวไทยทั่วทุกภาค
เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยในเรื่องความแตกต่างของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆ เช่น ภูมิอากาศ ความชื้นกับปริมาณ
น้าฝน ลักษณะทางชี วภาพ เช่น ชนิดพันธุ์ของพื ชและสัตว์ในเขตพื้นที่นั้น
ตลอดจนลักษณะสิ่งแวดล้อมทางสั งคม เช่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ของ
คนในแต่ละท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
บทเรียนที่ ๗ “พลังน้าใจ” : น้าและความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง ๔
สาระสาคัญ : เรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ โดยมี
“น้า” เป็นตัวเอกของเรื่อง “น้า” เป็นธาตุที่จับต้องได้ มีความสาคัญและ
สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในด้าน
กายภาพของน้าในร่างกายตนเอง น้าที่อยู่นอกร่างกาย เช่น แหล่งน้าต่าง ๆ
จากธรรมชาติ และที่สุด คือ ย้อนกลับมาดูน้าในใจของตนเอง เป็นความรู้
ที่ก่อให้เกิดปัญญา ทาให้ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับน้าได้อย่างถูกต้อง
ได้รับการปลูกจิตสานึกที่ดีงามในการดูแลรักษ์น้า และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ รู้ซึ้งถึงประโยคที่ว่า “น้าคือชีวิต” ก่อนที่ชีวิตทั้งหลายจะไร้ ซึ่งน้า
(และน้าใจ)

๒๗

บทเรียนที่ ๘ “ตามรอยกรรม ย้าดูตน” : การกาเนิดเมืองและประวัติศาสตร์กับวิถีชีวิต
ริมน้าของชาวไทย
สาระสาคัญ : ความสัมพันธ์ของ “น้า” ที่มีต่อวิถีการดาเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของ
มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสาระสาคัญที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เพื่อให้
เห็นถึงบทบาทหน้าที่และคุณค่าของน้าที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวไทย โดยให้
ผู้ เรี ยนศึ กษาเรื่ องการเกิ ดอาณาจั กรต่ าง ๆ ในประวั ติ ศาสตร์ ของชาวไทย
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่าง “น้า” กับ “การ
ก่อตั้งเมืองและอาณาจักร” เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง
รวมถึงรู้จักและเรียนรู้ถึงคุณธรรมของวีรชนที่มีบทบาทสาคัญในการรวบรวม
และด ารงรั กษาไว้ ซึ่ งผื นแผ่ นดิ น และความเป็ นชาติ ไทยตั้ งแต่ อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบัน เพื่อนามาเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้เกิดเป็นประโยชน์กับตนเอง
และผู้อื่นในสังคม นอกจากประวัติศาสตร์ของชาติแล้ว ผู้เรียนยังต้องสืบค้น
ประวัติศาสตร์ของครอบครัวและของตนเองอย่างละเอียด เป็นการตามรอย
กรรมทั้งของผู้อื่นและของตนเองเพื่อพัฒนาตน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
บทเรียนที่ ๙ “ต้นเหตุแห่งตน” : กาเนิดโลก – กาเนิดชีวิต “บิ๊กแบงแห่งตัวตน”
สาระสาคัญ : เรียนรู้เรื่องกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิต
จนมีเหตุปัจจัยพร้อมให้ถึงจุดกาเนิดของชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ได้
เรียนรู้เรื่องการก าเนิดของ จักรวาลหรือเอกภพพลังพื้ นฐานทั้ง ๔ ในจักรวาล
อาณาจักรของดวงดาว ระบบสุริยะ และโลก เหตุปัจจัยทั้งทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ธาตุทั้ง ๔ และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติกับการดารงชีวิตของชีวิตทั้งหลาย การปรับตัว แหล่งที่อยู่อาศัย
การสืบพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และวัฏจักรของชีวิต เป็น
ความรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ คือ ความไม่
แน่นอน การเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของสรรพสิ่ง เพื่อให้
ลดซึ่งความยึดมั่นในตัวตนและสิ่งต่าง ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
บทเรียนที่ ๑๐ “ตนเป็นต้นเหตุ” : สัมพันธภาพของสรรพสิ่ง
สาระสาคัญ : เรียนรู้ถึงระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกั บสิ่งไม่มีชีวิต “ระบบนิเวศ”
รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน “ไขความลับของปฐพี”
เรียนรู้จักโลกใต้พิภพ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานของชีวิต
ทั้งหมด วิเคราะห์ถึงผลกระทบของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากพฤติกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการรู้จัก
ใช้และอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้หลักเศรษฐศาสตร์
พอเพียงกับการต่อชีวิตให้กับตนเอง โลก และสรรพสิ่งทั้งหลาย จนสามารถ
ย้อนถามตนเองได้ว่า “มนุษย์หรือคือนายเหนือธรรมชาติ”

๒๘

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
บทเรียนที่ ๑๑ “ โลกรอดได้เพราะกตัญญู”
เหตุผลของการศึกษาและสาระสาคัญ
:
จากการเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตนเองที่สุดคือ ร่างกายของตน สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต
อื่นๆ เห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ ในปีสุดท้ายของการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษานี้ ผู้เรียน
จะได้เห็นความเป็นทั้งหมด เห็นภาพรวมของธรรมชาติของสรรพสิ่ง ร้อยเรีย ง
ย้อนกลับมาจนถึงตนเอง ลึกลงถึงจิตใจของตน ได้ บทเรียนที่สาคัญในเรื่องของ
ความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องในการเอาตนเองเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง ให้
จิตหลุดออกจากความคับแคบที่มีแต่ “ตัวเอง” “ของตัวเอง” เกิดความเมตตาให้กับ
คนรอบข้าง ธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลาย เมื่อตัวเราดับสิ้นไป สิ่งที่เหลืออยู่ก็มี
เพียงแต่คุณงามความดี ประโยชน์ที่เราได้สร้างไว้ให้กับตนเองผู้อื่นและสังคมโลก
นี้เท่านั้น
บทเรียนที่ ๑๒ “แกะสลักชีวิต” การสร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
เหตุผลของการศึกษาและสาระสาคัญ
:
เพื่อให้ตั้งสติทบทวนและวางแผนพัฒนาตนเองตามหลักเพียร ๔ อริยสัจ ๔ และ
อิทธิบาท ๔ ทั้งด้านของวิชาการและวิชาชีวิต รวมถึงฝึกและฝืน เชื่อมโยงนา
ความรู้ ความสามารถที่เรียนรู้มาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ โดยการร่วมทางาน
เป็นผู้นาในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน พัฒนาจิตอาสาโดยร่วมอาสาช่วยงานที่
เป็นกุศลต่าง ๆ ในชุมชนจริง ซึ่งจะยั งให้เกิดการขัดเกลา พัฒนาจิตใจของตนเอง
เป็ นการฝึก ปฏิบัติทาหน้าที่ของมนุษ ย์ ที่แท้จริงคือ การสร้างประโยชน์ใ ห้กั บ
ตนเอง และผู้อื่น และเตรียมพร้อมที่จะ “แกะสลักชีวิต ” ตนเองเมื่อก้าวสู่ชีวิต
นักเรียนมัธยมต่อไป

๒๙

๒.๖ หลักธรรมสาคัญ
การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคน กิน อยู่ เป็น
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนต้องเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัย ๔
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้บริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ด้วยปัญญา ไม่บริโภคด้วยตัณหา
ให้การบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ เป็นเครื่องเกื้อหนุน ช่วยให้มีเรี่ยวแรงกาลัง ในการทากิจ หน้าที่
ศึกษาเล่าเรียน ทางานทาการ บาเพ็ญสมณธรรม บาเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ได้ผล
บริโภคเพื่อเป็นปัจจัย เป็นเครื่องเกื้อหนุน ให้เราดาเนินชีวิตที่ดี พัฒนาตนเอง และทาสิ่งที่ดีงามได้
ยิ่งขึ้นไป
ข้อปฏิบัติในการฝึกหรือศึกษาเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงเน้น คือ
๑. สารวมอินทรีย์ คือ รู้จักใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจให้เป็น เช่น ดูเป็น ฟังเป็น (อินทรียสังวร)
๒. รู้จักประมาณในการบริโภค รู้จักกินพอดี กินด้วยปัญญา (โภชเนมัตตัญญุตา)
๓. เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่เห็นแก่หลับแก่นอน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการทากิจหน้าที่
ของตน แล้วก็บาเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาตนด้วยชีวิตแห่งการเรียนรู้ ฝึกหัดให้เจริญก้าวหน้า ทา
ประโยชน์สุขให้สาเร็จทั้งแก่ตนเองและแก่สังคม (ชาคริยานุโยค)
เด็ก ๆ จะต้องฝึกในเรื่องโภชเนมัตตัญญุตา ให้มีความรู้จักประมาณในการบริโภค ซึ่งจะมีผลดีต่อชีวิต
ของตนเอง เป็นการฝึกในขั้นศีล คือ เป็นการฝึกพฤติกรรมในการรับประทานหรือในการบริโภค แล้วก็ขยาย
ไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่เรากิน ใช้ บริโภคทั้งหมด เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ก็พิจารณาทานองเดียวกัน คือ พิจารณา
เหตุผล มองเห็นคุณค่าที่แท้
ความเป็นผู้เลี้ยงง่ายก็เป็นหลักสาคัญ เด็ก ๆ หรือลูก ๆ ที่บ้าน อยู่กับพ่อแม่ก็ต้องนึกคิดว่า เรายังไม่มี
ความพร้อมที่จะหากินด้วยตนเอง คุณพ่อคุณแม่หาเงินทอง ตั้งใจเลี้ยงดูเราให้เจริญเติบโต ให้มีการศึกษา
ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยหนักทั้งกายและใจ เราจึงไม่ควรรบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้มากนัก ถ้าเข้าใจวัตถุประสงค์
นี้แล้วใช้ปัญญาในการบริโภค ก็จะมีชีวิตที่พัฒนาจริง พร้อมทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายและได้ชื่อว่าเป็นผู้มีน้าใจต่อ
คุณพ่อคุณแม่ รักคุณพ่อคุณแม่จริงจะทาให้คุณพ่อคุณแม่ซาบซึ้งใจ และมีความสุขขึ้นเยอะเลย
การใช้ ตา หู จมู ก ลิ้น กาย ใจนั้น โดยเฉพาะเด็กๆ ถ้าปฏิบัติตามหลักการนี้ก็จะมีความภูมิใจและ
มั่นใจในตนเอง เพราะเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากปัญญา คนที่มีปัญญาทาด้วยความรู้ เมื่อทาอะไรด้วยความรู้ ก็
จะมีความมั่นใจในตัวเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่มั่นใจตามเสียงเขาว่า
ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติที่บูรณาการศีล สมาธิ ปัญญา ครบ มีทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาที่
ถูกต้อง ซึ่งสัมพันธ์กันเป็นระบบ คือ ระบบแห่งการดาเนินชีวิตของเรา ที่เป็นอยู่อย่างถูกต้องดีงาม ได้ทั้ง
ประโยชน์และมีความสุขนั่นเอง

๓๐
บทคัดย่อย

วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คดิ
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

วินัย เป็นการจัดสรรโอกาส ทาให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ ดาเนินไปโดยสะดวก คล่องตัว ได้ผล
มีประสิทธิภาพ และเป็นโอกาสแก่การพัฒนามนุษย์ด้วย
ในระบบการฝึกคนที่เรียกว่า การศึกษา พระพุทธเจ้าจัดเป็น ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
การฝึกในระดับต้นๆ เรียกว่า ศีล การฝึกศีล คือ ฝึกให้มีวินัย เมื่อคนปฏิบัติตามวินัยจนเกิดเป็น
คุณสมบัติของเขาขึ้นมา คุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้น เรียกว่า ศีล
ความสาคัญของวินัยอยู่ที่การฝึกคนให้มีศีล เป็นรุ่งอรุณของการศึกษาหรือแสงเงินแสงทองของชีวิต
ที่ดีงาม
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อพระอาทิตย์จะอุทัย ย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนฉันใด ชีวิตที่ดีงามจะ
เกิดขึ้น โดยมีความถึงพร้อมด้วยศีลหรือความมีวินั ยนี้เป็นสิ่งบ่งบอกเบื้องแรกด้วยฉันนั้น ถ้าคนตั้งอยู่ใน
วินัยมีศีลแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้น เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้คารับรองไว้ว่าศีลหรือความมี
วินัยเป็นรุ่งอรุณของการศึกษา เป็นสัญญาณว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาและมีชีวิตที่ดีงามต่อไป
วิธีเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก
 สร้างวินัยด้วยการทาให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน หลักการนี้ใช้ได้ดีกับเด็กๆ เพราะเขาเพิ่งเข้ามาสู่
โลก เราก็เริ่มให้อันที่ดีเข้าไปเสียก่อนเลย ฉะนั้น ตัวแบบจึงมาจากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่มีวินัยดีก็มีหวังว่าลูกจะ
มีวินัยดีด้วย
 ใช้วินัยที่ลงตัวแล้วคือวัฒนธรรมมาช่วย เช่น พ่อแม่พาเด็กไปในสถานที่ที่ต้องให้บริการแก่คน
จานวนมาก พ่อแม่ไปเข้าแถวรอคิว เด็กก็ไปเข้าแถวด้วย ต่อไปเด็กก็เข้าแถวรอคิวเอง โดยไม่ต้องตั้งใจฝึก
ไม่ต้องไปสอนให้ปากเปียกปากแฉะ วัฒนธรรมเข้าแถวก็มีมาเองจากการถ่ายทอดตามความเคยชิน นี่คือวินัย
ที่กลายเป็นวิถีชีวิต
 สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพันธ์ขององค์รวมที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการกันด้วย คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา ประสานกัน สิ่งที่ฝึกนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา
 สร้างวินัยโดยใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม เช่น ความเป็นกัลยาณมิตร ถ้าครูอาจารย์น่ารัก ทาให้เด็กมี
ความอบอุ่นสบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟัง ครูอาจารย์ที่เขารัก เคารพ และศรัทธานั้น พอพูดอะไรลูกศิษย์ก็
อยากทาอยู่แล้วและเขาก็มีความสุขที่จะทาตามด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย
ความเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นต้นแบบที่ดีของพฤติกรรม (ศีล) มีความรัก ทาให้เกิดความอบอุ่น มี
ความเป็นกันเองพร้อมศรัทธาและความสุข (จิตใจ) รู้เหตุรู้ผล สามารถบอกได้ว่าทาอย่างนั้นแล้วมีผล
อย่างไร ทาให้เด็กเข้าใจเหตุผลและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทา (ปัญญา)

๓๑

ในการสร้างวินัย ต้องอาศัยองค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดมาก คือ
๑. กัลยาณมิตร เป็นผู้นาและแบบอย่าง เป็นบุคคลที่มีการฝึกฝนพัฒนาดีแล้ว
๒. ฉันทะ คือ ความรักดี ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม
๓. อัต ตสั ม ปทา คื อ การท าตนให้ ถึง พร้อ ม ต้ องการพั ฒ นาตนเองให้ส มบู ร ณ์ มี จิต ส านึก ใน
การศึกษา
การปฏิบัติตามธรรมวินัย คือ ดาเนินการตามหลักการ กฎเกณฑ์ กติกา ถ้าหมู่มนุษย์ปฏิบัติอยู่ใน
ดุลยภาพนี้ สังคมก็จะไม่เสียหลักและจะดารงอยู่ได้ด้วยดี มีดุลยภาพ

“ชีวิต คือ การศึกษา”
โดย คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ครูอ้อน)

การจัดการศึกษาทีผ่ ่านมา
การจัดการศึกษาที่ผ่านมาของชาติ เอาเนื้อหาวิชาและคะแนนเป็นตัวตั้งทั้งที่ความจริงแล้ว เนื้อหา
ทางวิชาการไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิต แต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้ นของการดาเนินชีวิต การให้ความสาคัญ
และคุณค่าแต่เพียงเนื้อหาทางวิชาการเป็นการพัฒนาคนแต่เพียงเปลือกนอก ทาให้คนห่างไกลจากความเป็น
มนุษย์ผู้มีใจสูงมากขึ้นทุกที ความรู้ทางวิชาการไม่สามารถทาให้เราเป็นคนดี เก่งและมีความสุขได้
การจัดการศึกษาทีแ่ ท้จริงควรจะเป็ นอย่างไร
ถึง เวลาแล้วที่ เราจะต้องหันกลับ มาศึก ษาหลักการของพระพุทธเจ้า ที่มีมา ๒๕๐๐ ปี ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทันสมัยที่สุดที่ปรากฏบนโลกใบนี้
การศึกษาวิถีพุทธเป็นการศึกษาที่เอาชี วิตทั้งชี วิตเป็ นตัวตั้ง ที่พัฒนาทั้งด้านนอกคือ ด้านพฤติกรรม
และด้านในคือด้านจิตใจ และปัญญา อย่างเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน เป็นการศึกษาที่ไม่สร้างปัญหาไม่รู้จบ
แต่เป็นการศึกษาที่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ที่จะทาให้ส่วนย่อยที่สุดของสังคม คือตัวเรา ดี เก่ง และมีความสุข
มากขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนความเป็นวิชาการที่ทุกคนเป็นห่วง ถ้ามองให้ดีจะพบว่าสามารถสอดแทรกอยู่ในทุกแง่ทุกมุม
ทุกเวลาของชีวิตได้ การศึกษาที่แท้จริงจึงควรเน้นที่การบูรณาการ มากกว่าการเรียนแยกส่วนเป็นวิชา ซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนหรือที่โรงเรียนเท่านั้น
การบ่มเพาะกล่อมเกลาคนให้เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุขได้นั้น ต้องอาศัย “วิถีชีวิตที่ดีงาม”
ไม่ใช่เพียงศึกษาจาก “ตารา” แต่ต้องเป็นการปฏิบัติจริง อย่างสม่าเสมอในวิถีชีวิต บทเรียนในวิถีชีวิตเป็น
บทเรียนที่มีค่ายิ่งต่อเราทุกคน เป็นบทเรียนที่มีความเป็นธรรมชาติใกล้ตัว เรียนได้ทุกเวลาและที่สาคัญยิ่ง มี
ความหมายต่อชีวิต หากเราต้ องการให้ สิ่งทีด่ ีทสี่ ุ ดกับลูก ไม่ ใช่ ให้ แค่ การศึกษาที่โรงเรียน เราต้ องให้ วิถีชีวิตที่
ดีงามกับลูก การจัดสรรวิถีชีวิตที่งดงามจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนพยายามทาอยู่ โดยมีกรอบกว้างๆ ให้เป็นหลัก

๓๒

ในการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ให้ หลงทิศหลงทาง ในการกระทา ในการพูดและคิด
ดังนี้
๑. ศีล ๕
๒. ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน หากประโยชน์ตนขัดต่อประโยชน์ท่าน ให้เลือกประโยชน์
ท่านหรือส่วนรวมเป็นใหญ่
๓. กุศล
๔. การมีส่วนร่วมของชุมชน
๕. เป็นไปเพื่อการพัฒนาชีวิต : ด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา
๖. ได้ทั้งสาระและบันเทิง
๗. การทาด้วยความเข้าใจและเห็นคุณค่า
โรงเรียนมีเป้าหมายและเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน โรงเรียนจึงหวังว่าผู้ปกครองซึ่ง
เป็นผู้ร่วมทางที่ลงเรือลาเดียวกันแล้ว มีเป้าหมายร่วมกัน จะช่วยกันพายอย่างเต็มกาลังความสามารถ ฝ่า
กระแสคลื่นลม ให้นาวาลานี้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
หากผู้ปกครองจะปล่อยให้ครูเป็นผู้พายเรือแต่ฝ่ายเดียว แน่นอนว่าครูจะต้องอ่อนแรง โดยเฉพาะ
เวลานี้ที่คลื่นลมโหมกระหน่า ต่อให้โรงเรียนคัดเลือกฝีพายที่แข็งแรงเพียงไร ก็ไม่สามารถพาเราทุกคนไป
ถึงจุดหมายปลายทางได้ จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคน ครู ผู้ปกครอง เด็ก จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันศึกษาเรียนรู้
หลักการและแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ให้สามารถพานาวาลานี้สู่
จุดหมายได้อย่างงดงาม

๓๓

หมวดที่ ๓
การบ่มเพาะผู้ปกครอง
บทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง

๓๔

๓.๑ พ่อแม่ผู้แสดงโลก
๓.๑.๑ พ่อ แม่ คือ ผู้แสดงโลก ให้ลูกเห็น
“โลกในสมัยนี้ จึงไม่ใช่สงิ่ ทีป่ รากฏในหนังสือแผนที่โลกที่แต่ละคนอยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เพราะจิตใจ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โลกของแต่ละคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวในอดีต ความจา ความอยาก
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อต่าง ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น ในการกาหนดโลกที่เราอยู่ เห็นได้ไม่ยากว่า ผู้คนรอบข้าง
โดยเฉพาะในเบื้องต้นของชีวิต มีอิทธิพลมาก พระพุทธองค์จึงตรัสว่า พ่อแม่เป็นผู้ที่แสดงโลกให้ลูก
ผู้ปกครองทั้งหลายอาจสังเกตได้ว่า เราเป็นครูของลูกอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราสั่งสอนหรือ
ตักเตือน โลกนี้เป็นที่ใหม่สาหรับเด็ก และเขาต้องการผู้นาทางที่เขาไว้ใจได้ ลูกจึงมองเราอยู่ตลอดเวลา เหมือน
ผู้ใหญ่จะเดินทางในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน เขาก็ต้องดูผู้ชานาญทาง ผู้ที่เคยอยู่มานานแล้ว และถ้าเขาฉลาด คนใหม่
ก็จะทาตามคนเก่า เขาจะคอยดูแล้วก็ทาตามด้วยสามัญสานึกว่าเขาอยู่ได้นานแล้ว ถ้าเราทาตามเขาเราก็น่าจะอยู่
ได้ สาหรับเด็กก็ไม่น่าแปลกใจว่าเขาถือว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างในทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กต้องการความรักและการ
ป้องกันอันตรายจากพ่อแม่ จึงพร้อมที่จะทาสิ่งที่เป็นที่พอใจของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะเป็นผู้ที่พ่อแม่
พอใจ พร้อมที่จะอยู่ในโลกที่พ่อแม่กาหนดให้ ถึงแม้ว่าอาการภายนอกอาจจะดูซน หรือดื้อในบางช่วง ลึก ๆ
มักจะเป็นอย่างนี้ พ่อแม่จึงมีโอกาสยอดเยี่ยมที่จะให้สิ่งที่ดีงามแก่ลูก เพราะเขาอยู่ในอานาจของเรา”
ตอนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาในหนังสือ พ่อแม่ผู้แสดงโลก
พระธรรมพัชรญาณมุนี (ท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร) องค์ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทอสี ได้แสดงธรรมเรื่อง “พ่อ
แม่ผู้แสดงโลก” ในโอกาสเปิดอาคารเพาะปัญญา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖)

๓.๑.๒ การบ่มเพาะผู้ปกครอง
โรงเรียนทอสี โรงเรียนวิถีพุทธปัญญา ให้ความสาคัญกับการเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต ดังที่
ผู้อานวยการโรงเรียนทอสี คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ มีปณิธานเกี่ยวกับการศึกษาว่า “ชีวิตคือการศึกษา
การศึกษาคือชีวิต” โรงเรียนทอสี จึงมีนักศึกษา ๒ ระดับ ระดับเด็กคือนักเรียน และระดับผู้ใหญ่คือ ครูและ
ผู้ปกครอง ด้วยหลักความเชื่อว่าครูและผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการเติบโต งอกงามของเด็ก เป็น
ผู้แสดงโลกทุกด้านให้เด็กได้เรียนรู้ จึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นต้นแบบที่
ดีงามให้กับเด็ก
ผู้ปกครองซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของลูก เป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด ที่จะเป็นผู้ให้สิ่งที่ดี
ที่สุดกับลูก โดยผ่านการอบรมสั่งสอน การเป็นแบบอย่าง ดังนั้น ทัศนคติ การให้คุณค่าของเรื่องต่าง ๆ ใน
ชีวิต คุณธรรมในใจ การแสดงออกทางพฤติกรรม กาย วาจา ของผู้ปกครองจึงสาคัญยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนของลูกอย่างมาก
ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้ปกครองเกิดการพัฒนาทั้งในด้านสิปปทายก (ทักษะ / ความรู้ด้านต่าง ๆ) และด้าน
กัลยาณมิตร (การอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ) ให้เป็นพ่อ แม่ ผู้แสดงโลก ผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีพุทธปัญญา ใน
การสร้างเหตุ ปัจจัยให้ตนเองและลูก เป็นผู้ที่มีความสุขง่าย ทุกข์ยาก และปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง ดีงาม และเป็นกุศล ทางโรงเรียนจึงจัดการอบรมต่าง ๆ สาหรับผู้ปกครอง ดังนี้

๓๕

ด้านกัลยาณมิตร : อบรมปฏิบัติธรรม
ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง จัดการอบรมปฏิบัติธรรมให้ผู้ปกครองโดยเฉลี่ย ๑๐-๑๒ ครั้ง/ปี
และกาหนดให้ท่านผู้ปกครอง (คุณพ่อ คุณแม่) เข้าอบรมปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง หรืออย่าง
น้อยปีละ ๖ ครั้ง (กาหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบผ่าน Line @ – Thawsi News)
หากท่านใดไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบตามวันและเวลาที่โรงเรียนจัดให้ ท่านสามารถไป
ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเพื่อให้ครบจานวนได้ที่บ้านบุญ (อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา) นาโดย พระธรรมพัชรญาณมุนี
(ท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร) ในวันอาทิตย์ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน
ฝ่ายวิช าชี วิตผู้ป กครอง ต้องขออภัย ที่ต้องแจ้งให้ ท่านทราบว่า การอบรมปฎิบัติธรรมที่
โรงเรี ยนเป็ นผู้จัดนั้น โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะผู้ปกครอง (คุณพ่ อ คุณแม่ ) ทอสี และปั ญญาประทีป
เท่ านั้น เนื่องจากสถานทีป่ ฏิบัติธรรม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ จานวนจากัด
ด้านสิปปทายก : ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก
ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครองจัดการอบรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูลูกให้กับผู้ปกครอง
เช่น พัฒนาการตามวัย ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลลูก การสอน “ภาษาชีวิต” หลักภาษาไทยเบื้องต้น
และอื่น ๆ โดยจะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษาและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๓.๑.๓ “ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก” สาหรับผู้ปกครองใหม่
ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเข้า
ใหม่ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้ปกครอง ปรับทิฎฐิ (ความคิดเห็น, ความเข้าใจ) ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน อันเป็นปัจจัยให้สามารถพัฒนาลูกไปในแนวทางของโรงเรียนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองเรียนรู้ เข้าใจตนเองมากขึ้น อันเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัว และชุมชนทอสีได้อย่างเข้าใจและมีความสุขมากขึ้น
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีเครื่องมือในการส่งเสริม ดูแลลูก และเกิดความมั่นใจในการปฎิบัติต่อลูกได้
อย่างเหมาะสม
๔. เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งทาให้ได้ข้อมูล
อันจะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน
เนือ้ หาของการอบรม : หลักการศึกษาพุทธปัญญา, บทบาทการเป็นพ่อแม่ผู้แสดงโลก, หลักธรรมที่ควร
ทราบเพื่อประโยชน์ของชีวิต , การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง, เครื่องมือในการดูแลลูก (พัฒนาการตามวัย ,
เทคนิคสาคัญในการดูแลและการจัดการพฤติกรรม อารมณ์, การส่งเสริมศักยภาพตามวัย)
วันเวลาในการอบรม : ประมาณช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
หมายเหตุ
: รูปแบบการจัดอบรม ปฏิบัติธรรมและห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก อาจเป็นออนไลน์
หรือออนไซต์ ขึ้นกับสถานการณ์

๓๖

๓.๒ หนังสือที่ผู้ปกครองต้องอ่าน
ก่ อนเริ่ มปี การศึ กษา ผู้ปกครองเข้ าใหม่ ทุ กคนควรจะต้ องศึกษาหนังสื อที่ จะสร้ างความเข้ าใจใน
การศึกษาพุทธปัญญา และบทบาทการเป็นพ่อแม่ ซึ่งทางโรงเรียนจะแจกให้ในวันมอบตัวนักเรียน ดังนี้
๑. พ่อแม่ผู้แสดงโลก
๒. สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับลูก
๓. การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
(วิธีการโหลดไฟล์หนังสือได้ที่ www.watnyanaves.net  หนังสือธรรมะ เลือก (อ่าน)  พิมพ์
ชื่อหนังสือที่ “การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น” )
๔. หลักชาวพุทธ
(วิธีการโหลดไฟล์หนังสือได้ที่ www.watnyanaves.net  หนังสือธรรมะ เลือก (อ่าน)  พิมพ์
ชื่อหนังสือที่ “หลักชาวพุทธ”)
๕. วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด
๖. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

๓๗

๓.๓ การเตรียมลูกเข้ าโรงเรียน (เมือ่ ลูกรักไปโรงเรียน สาหรับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
เข้ าใหม่ )
วันแรกของการไปโรงเรียน ถึงจะเตรียมตัวเตรียมใจมาดีเพียงใด ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ก็คงจะอดกังวล
ไม่ได้ว่าลูกจะอยู่ได้ หรือไม่ อยู่อย่างไร ตัวลูกเองอาจมีทั้งแบบที่สนุกในวันแรก แล้วร้องไห้ในวันหลัง
หรือแบบปฏิเสธร้องไห้ตั้งแต่วันแรกก็มี

๓.๓.๑ สิ่ งทีพ่ ่อแม่ ควรทา
การที่ลูกมีอาการที่แสดงออกชัดว่าไม่ชอบใจ กลัว ต่อต้าน นั่นเป็นอาการธรรมดาของเด็ก
ที่กาลังปรับตัว ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ ต้องอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า ไม่อบอุ่น ใกล้ชิดเหมือนอยู่กับ
พ่อแม่ที่บ้าน อารมณ์ก็ต้องมีการปรวนแปร ต่อสู้ และหายุทธวิธีเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ห่างอกแม่ การรับมือ
ของแม่ในวันแรกๆ ที่ลูกไปโรงเรียนจึงมีความสาคัญมาก ก่อนอื่น แม่ ต้องเข้ มแข็ง เด็กหลายคนเมื่อคุณแม่
ส่งให้คุณครูแล้ว จะร้องไห้จนคุณแม่ตกใจ ใจคอไม่ดี เลยพาลร้องไห้ไปกับลูกเสียเลย ซึ่งถ้าลูกเห็นอย่างนี้
จะยิ่งใจเสีย คิดไปได้ว่า โรงเรียนน่าจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวแน่ แม่ถึงได้ร้องไห้ไปด้วย เพราะฉะนั้นคง
ต้องทาใจให้ดี ตั้งสติให้มั่นเวลาไปส่งลูก

๓.๓.๒ ช่ วงทีอ่ ยู่กบั ลูกทีโ่ รงเรียน
สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรทา คือ ทาให้ลูกรู้สึกสบาย ๆ กับที่โรงเรียน ไม่อึดอัด หรือรู้สึกถูก
ห้ามมากจนเกินไป แต่ก็ไม่ใช่การยอมตามใจเขาทุกอย่าง เพราะลูกต้องเริ่มเรียนรู้กติกา และการรับฟังคน
อื่นบ้าง คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความพยายามใช้เทคนิคจิตวิทยาชักชวน กระตุ้นให้ลูกเข้าร่วมกลุ่มทากิจกรรม
กับคุณครูและเพื่อน ๆ ตามที่จัดไว้ ไม่ว่าจะเป็นพูดบอกลูกว่าสนุก น่าตื่นเต้น ลองดูก่อนนะ หรือทา
ให้คุณแม่ดูหน่อย ฯลฯ ได้ทั้งนั้น แต่ถ้าวันนั้นลูกไม่ยอมจริง ๆ ก็ผ่อนให้เขาบ้างนะคะ อย่าถึงกับฝืนใจ
บังคับกันจนเสียบรรยากาศเลยค่ะ
คุณพ่อ คุณแม่ สามารถพูดให้ลูกฟังบ่อย ๆ เรื่องที่ดีของโรงเรียน และคุณครู (อย่าเอาชื่อ
ครูไปอ้างเวลาอยากให้ลูกทาอะไรบางอย่าง หรือเมื่อลูกเกเรอย่าขู่ว่าจะเอาไปทิ้งที่โรงเรียนนะคะ) เมื่อมาถึง
โรงเรียน คุณแม่ก็สามารถเป็นผู้แนะนาสถานที่ให้ลูกได้รู้จักเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับลูก เสมือนว่า “แม่
เองก็คุ้นเคยดีจ้ะ” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ

๓๘

๓.๔ ช่วงเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าใหม่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
เพื่อให้นักเรียนใหม่มีเวลาปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งครู เพื่อน และสถานที่ใหม่ * เริ่มเรียนต้นเดือน
พฤษภาคม (ภาคเรียนที่ ๑) ก่อนเปิดเทอมปกติประมาณ ๕ - ๑๐ วัน (สวมชุดนักเรียน สวมถุงเท้าสีขาว และ
รองเท้านักเรียนสีดา)
เวลาเรียน
: ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
วันที่ ๑ - ๓
: ผู้ปกครองอยู่กับนักเรียน
วันที่ ๔ เป็นต้นไป : ผู้ปกครองมาส่ง นักเรียนอยู่กับครูประจาชั้น
*ช่วงเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามวันเปิดเรียนประจาปีการศึกษาของโรงเรียน

๓.๔.๑ การเตรียมอุปกรณ์ แรกเข้ าให้ ลูก
(ปักกึ่งกลาง)
(ติดชื่อบริเวณกึ่งกลาง)

โอม

หมอน

ถุงม่ วง
(ติดชื่อบริเวณ
กึ่งกลาง)

(ปักมุมขวา)

ผ้าเช็ดตัว
(ติดชื่อบริเวณมุมขวา)

ผ้าเช็ดมือ
(ติดชื่อบริเวณมุมขวา)

โอม

โอม
โอม

โอม

ผ้าห่ม

โอม

ผ้าปูที่นอน
(ติดชื่อบริเวณกึ่งกลาง)

๓.๔.๒ การปักชื่อ ปักตามตาแหน่งในภาพโดยใช้ด้ายสีม่วงเข้ม หรือเขียนชื่อด้วยปากกาที่หมึก
ติดถาวร ให้เห็นชัดเจน อ่านง่าย ขนาดตัวอักษร ๑ นิ้ว

๓๙

๓.๔.๓ การส่ งซัก ผ้ าเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้ าปูทนี่ อน ผ้ าเช็ดมือ - ส่งซักทุกสัปดาห์ (หาก
สกปรกก่อนถึงเวลาส่งซัก คุณครูจะส่งไปให้เพื่อซักและส่งคืนกลับมาที่โรงเรียน ในระหว่างนั้นทางโรงเรียนจะมี
ผ้าสารองให้ใช้)

๓.๔.๔ การพับผ้ า ขอความกรุณาพับให้ชื่อเล่นของนักเรียนหันออกมา เพื่อให้คุณครูอ่านชื่อนักเรียน
ได้สะดวกเวลาที่ต้องจัดอุปกรณ์

๓.๔.๕ การรับ ส่ ง นักเรียน
หลังจากช่วงที่ผู้ปกครองอยู่กับลูก ๓ วันแรกแล้ว ถ้าท่านผู้ปกครองต้องการส่งลูกที่ห้องเรียนขอให้
มาถึงโรงเรียนก่อน ๘.๐๐ น. และชวนลูกทาตามขั้นตอนที่คุณครูแนะนาไว้หน้าห้องเรียน หลังจากช่วยลูก
จัดของเสร็จ เมื่อพร้อมส่งลูกให้ครูประจาชั้นแล้ว ผู้ปกครองกลับทันที (อย่าละล้าละลัง) ส่วนเวลารับกลับ
ให้รอรับนอกประตูบริเวณหน้าห้องธุรการ คุณครูจะพานักเรียนออกมาเป็นกลุ่มตามเวลา เพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกในการส่งนักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง โปรดเข้ าแถวรอรั บลูก

๓.๔.๖ การรับประทานอาหาร
โรงเรียนต้องการให้เด็ก ๆ มีประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่หลากหลาย จึงอยากให้
ผู้ปกครองกระตุ้นให้ลูกได้ลองชิมอาหารที่ไม่เคยทาน ปริมาณนิดเดียวเท่านั้น ไม่ต้องมาก เพราะฉะนั้นเวลา
ตัก ขอให้ตักเท่าที่พอชิม เพื่อฝึกการรับประทานให้หมด ไม่เหลือทิ้งและควรพยายามให้ลูกนั่งรับประทานจน
เสร็จก่อน แล้วแยกเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก่อนไปทากิจกรรมอื่น
ส่วนการทิ้งขยะ ขอให้ท่านผู้ปกครองทิ้งขยะตามจุดที่จัดไว้ให้ และแยกประเภท งดการนา
ถุงพลาสติก โฟม เข้ามาใช้ในโรงเรียน ขอเป็นถุงผ้าหรือตะกร้าแทน “โลกใบนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ”

๔๐

๓.๕ บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
นโยบายของโรงเรียน คือ การมุ่งพัฒนาทุกคนในโรงเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพุทธธรรม
โรงเรียนจึงมีหน้าที่แจ้งให้ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบล่วงหน้าถึงเป้าหมายของชุมชนทอสีนี้ เพื่อให้
มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสาคัญยิ่ง
ผู้ป กครองแต่ล ะท่ านจึง มี หน้า ที่ ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่โรงเรีย นได้ก าหนดไว้ใ ห้ เพื่ อให้
เป็นไปตามนโยบายข้างต้น โรงเรียนคาดหวังให้ผู้ปกครองยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน กับทาง
โรงเรียน พร้อมจะแลกเปลี่ ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุตรหลาน เข้าร่วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียน สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ และทบทวนวิถีชีวิตตนเองอยู่เสมอ
มีการประสานงานกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อสร้างชุมชนที่มีวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวง
ปัญญาขึ้นด้วยกัน
๑. ให้ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน (ผู้ปกครองต่อครู ผู้ปกครองต่อผู้ปกครอง ผู้ปกครองต่อ
นักเรียน) โดยยินดีรับฟังและให้เสียงสะท้อนกับผู้อื่นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร เคารพในความแตกต่าง ปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความเคารพและสุภาพ ทั้งกายและวาจา
๒. การแต่งกาย
โรงเรียนเป็นสถานศึกษา เป็นที่ที่สอนนักเรียนให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิต ทั้งเรื่อง
ความรู้ ด้านวิชาการและวิชาชีวิต การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นสิ่งสาคัญที่เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้
เพื่อให้เกิดภาพจาที่คุ้นเคยและตระหนักว่า การไปในสถานที่ต่างๆนั้น ต้องเลือกแต่งกายให้เหมาะสม เพื่อให้
เกียรติกับสถานที่ และผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น ๆ
โรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครอง เรื่องการแต่งกาย เมื่อมารับ -ส่งนักเรียน และร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนดังนี้
กรณีทั่วไป
แต่งกายให้สุภาพ โดย งด การสวมเสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม เสื้อคอลึกมาก ๆ กางเกงขาสั้น
และกระโปรงสั้นมาก ๆ
กรณีปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เกิดการสารวมทางกายและใจ ทั้งของตนเองและผู้อื่น อันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติธรรม จึงขอความร่วมมือในการแต่งกายดังนี้
ผู้ชาย สวมเสื้อสีขาว (ไม่บาง) กางเกงขายาวสีดา
ผู้หญิง สวมเสื้อสีขาว (ไม่บาง/ คอไม่ลึก) ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวสีดา(กว้างพอสาหรับ
การนั่งสมาธิ)
๓. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน
๔. เคารพ กฎ กติกา และข้อตกลงของโรงเรียน เช่น การเดินรถ การรับ – ส่งนักเรียน การติดตาม
ข่าวสารจากโรงเรียน
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๕. สื่อสารกับทางโรงเรียนสม่าเสมอ
การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน : มีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ช่องทางออฟไลน์ :
 สมุดสื่อสาร
 กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
ช่องทางออนไลน์ :
 ส่งข้อความทาง Line Official : Thawsi News เพื่อแจ้งข่าวสารกรณีสาคัญ
 เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.thawsischool.ac.th
- ปฏิทินทอสี
- ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งภาพ คลิปวีดีโอ และไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลแหล่งความรู้และข่าวสารในกลุ่มกัลยาณมิตร
- สรุปประจาสัปดาห์ฉบับออนไลน์
- จุลสารทอสีสัมพันธ์ฉบับออนไลน์
- ไฟล์เสียงและคลิปวีดีโอพระธรรมเทศนา / กิจกรรมธรรมะ/กิจกรรมอื่นๆ
- ฯลฯ
 สื่อ Social Network ของโรงเรียน :
- www.facebook.com/thawsi
- ig:thawsischool
- Youtube channel Public Communication Thawsi
สมุดสื่อสาร
โรงเรียนจะมีสมุดสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูสาหรับติดต่อสื่อสารกันทุกวันระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน เพื่อติดตามการเรียนการสอน พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กเป็นประจา
 สมุดสื่ออนุบาล แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ หมวดสุขภาพและการดูแลนักเรียนทั่วไป เช่น การให้ยา การว่ายน้า
ส่วนที่ ๒ หมวดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
ส่วนที่ ๓ หมวดสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ จะแจ้งข้อมูลสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ในเว็บไซต์ของโรงเรียน : www.thawsischool.ac.th
 สมุดสื่อประถม แบ่งเป็น ๔ ส่วนคือ
ส่วนที่ ๑ หมวดแจ้งข่าวสารโรงเรียน
ส่วนที่ ๒ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
ส่วนที่ ๓ หมวดสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ จะแจ้งข้อมูลสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ในเว็บไซต์ของโรงเรียน : www.thawsischool.ac.th
ส่วนที่ ๔ หมวดภาษาชีวิต
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 ข้อปฏิบัติที่สาคัญ

ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบสมุดสื่อสารเป็นประจาทุกวัน ลงชื่อกากับทุกครั้งหลังจาก
ได้รับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียน และให้ข้อมูลนักเรียนขณะอยู่บ้าน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งแจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่พบ ข้อเสนอแนะ หรือรายละเอียดต่าง ๆ เช่น งดว่ายน้า
รับประทานยา เป็นต้น โดยทางโรงเรียนจะยึดถือสิ่งที่ผู้ปกครองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสาคัญ
** ครูประจาชั้นจะเขียนถึงผู้ปกครองสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (สาหรับระดับชั้นอนุบาล) และทุก ๒ สัปดาห์
(สาหรับระดับชั้นประถม) และหากมีเรื่องเร่งด่วน คุณครูจะสื่อสารแจ้งและตอบให้ในวันนั้น**
 การตอบสมุดสื่อ
หากผู้ปกครองสงสัยในเรื่องใด หรือมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคุณครู
ในกรณีต่าง ๆ ขอให้เขียนสอบถามข้อข้องใจหรือแจ้งคุณครูได้ สมุดสื่อนี้นักเรียนต้องนาติดตัวมาทุกวัน และ
ต้องมีลายเซ็นจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น
(กรณีมียามากรุณาแจ้งด้วยว่า ยาแก้อะไร วิธีใช้ และปริมาณของยา ถ้าผู้ปกครองไม่มีคาสั่งมาในสมุดสื่อครู
จะไม่ให้ยากับนักเรียน) 1
 จดหมายและการตอบจดหมาย
ทางโรงเรียนจะมีจดหมายถึงผู้ปกครองเป็นครั้งคราวในเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือการ
อนุญาตต่าง ๆ ซึ่งจะใช้รูปแบบเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Line Official : Thawsi News ซึ่งขอให้ท่าน
ผู้ปกครองได้อ่าน และตอบรับกลับมาตามช่องท่างที่โรงเรียนกาหนดทุกครั้งเพื่อการเตรียมการ และการรวบรวมข้อมูล
กรณีที่ผู้ปกครองมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจ กังงวลใจ ในเรื่องการเรียนการสอน/หลักการของโรงเรียน/
แนวทางปฏิบัติของคุณครู เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังนี้
๑. พูดคุยกับคุณครูประจาชั้นเพื่อหารือ และหาคาตอบร่วมกัน อย่างเป็นกัลยาณมิตร
๒. หากปัญหานั้นๆ หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ยังคงอยู่ ให้นัดหมายเพื่อพูดคุยกับหัวหน้าช่วงชั้ นหรือ
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน เพื่อหาทางออก/คาตอบ ร่วมกันต่อไป
๓. หากปัญหานั้น ๆ หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ยังคงอยู่ ให้นัดหมายเพื่อพูดคุยกับ ผู้บริหาร เพื่อหา
ทางออก / คาตอบ ร่วมกันต่อไป
๖. การบ่มเพาะและพัฒนาลูก
๖.๑ ฝึกให้ลูกคิด
โยนิโสมนสิการ เป็นคุณธรรมสาคัญที่โรงเรียนทอสี ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุก
คน เพราะเป็นคุณธรรมที่จะทาให้เด็ก เป็นที่พึ่งของตัวเองได้อย่างแท้จริง
โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ฝึกลูก ให้คิด พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิ ดขึ้นกั บลูก อย่าง
สม่าเสมอ ด้วยการทบทวนสืบหาเหตุ ปัจจัย ที่ทาให้เกิดผลของการกระทาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความดีงาม เป็น
กุศล น่าชื่นชม และผลที่เป็นความไม่ดีงาม เป็นอกุศล ควรต้องปรับเปลี่ยน ทาความเข้าใจกับลูกว่า หากลูก
ต้องการให้ผลเป็นอย่างไร ลูกต้องสร้างหรือเปลี่ยนแปลงที่เหตุปัจจัย ลูกจึงจะได้ผลจากเหตุนั้น และตัวลูก
สาคัญที่สุดที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

๔๓

ชี้ชวนให้ลูกเห็น “ไตรลักษณ์” ความไม่แน่นอน คงทนของสิ่งต่างๆ ความเปลี่ยนแปลง
(สิ่งต่างๆรอบตัว ร่างกาย ดินฟ้าอากาศ อารมณ์ฯลฯ) ซึ่งเป็นกฎและหลักความจริง ตามธรรมชาติ เพื่อให้
ลูก เรีย นรู้ และเข้ าใจ ลดความยึ ดมั่ นว่าสิ่งต่ างๆ ต้องเป็นอย่ างที่เราคิดและหวังเท่านั้น และจะเป็นอย่ างนั้น
ตลอดไปดังนั้นคนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้เช่นกัน
ฝึกลูกให้แก้ปัญหา แบบอริยสัจ ๔ รู้เท่าทันปัญหา (ซึ่งทาให้เราทุกข์) สืบหาสาเหตุ (ที่
ทาให้เกิดปัญหา) ตั้งเป้าหมาย (เพื่อการแก้ปัญหา) วางแผน หาวิธีการ (เพื่อบรรลุเป้าหมาย)
การฝึกลูกคิดเห็นให้ถูกต้อง (สัมมาทิฎฐิ)อย่างสม่าเสมอ จะทาให้ลูกมีปํญญาในการเป็น
ที่พึ่งของตนเองได้อย่างแท้จริง
๖.๒ ฝึกให้ลูกมีวินัย
๑. ฝึกให้ลูกทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง ตามตารางเวลาอย่างสม่าเสมอ
๒. ช่วยลูกสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่สาคัญของนักเรียนให้เกิดขึ้นและคงอยู่จ น
เป็นนิสัย โดยผู้ปกครองต้องเซ็นรับทราบในสมุดจดการบ้านทุกวัน / กากับดูแลให้ลูกทาการบ้าน การงาน
และนาส่งให้ตรงเวลา อย่างสม่าเสมอ
๓. อย่าปล่อยให้ลูกไม่ทาการบ้าน ไม่ทาการงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะนั่นเป็น
การบอกลูกว่า “ลูกไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบก็ได้” เป็นผลทาให้ลูกไม่มีความอดทนและพยายามทาการบ้าน
การงานให้สาเร็จ
๔. ผู้ป กครอง ควรสื่อสารกั บคุณครูหากมีปั ญหาเรื่องการบ้าน การงาน เพื่ อให้
คุณครูรับทราบ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๖.๓ ฝึกให้รักการอ่าน
โรงเรียนทอสีให้ ความสาคัญกั บการอ่านมาก เพราะการอ่านคือประตูแห่งการเรียนรู้ที่
สาคัญมากการปลูกฝังการอ่านที่ได้ผลดีต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงเด็กเล็ก และปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตปกติทั้งที่บ้านและ
โรงเรียนโดยขอให้ทางบ้านอ่านหนังสือกับลูกทุกวันและจัดให้มีสมุดบันทึกหลังการอ่าน หรือบันทึกกิจกรรมที่
บ้านที่สามารถให้ลูกและผู้ปกครองบันทึกร่วมกันนามาส่งคุณครูแบ่งปันกันอ่านกับเพื่อนอย่างสม่าเสมอ
นอกเหนือจากการอ่านหนังสือกับลูกทุก วันแล้ว สิ่งที่ควรอ่านเป็นประจาทุกวันคือ
“ภาษาชีวิต” จากสื่อรอบตัว จากป้ายโฆษณา ฉลากต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ลูกว่าการ
เรียนภาษานั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกที่ ไม่ใช่เฉพาะในชั่วโมงการเรียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
๖.๔ สร้างพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดีงาม
เพื่อให้ลูกเป็นเด็กที่มีความประณีตในการดาเนินชีวิต ตามวิถีไทย และวิถีแห่งพุท ธะ
โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง ในการสร้างพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดีงามให้กับลูก ด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ลูกได้ปฏิบัติตามสิ่งที่โรงเรียนได้ให้คุณค่าและความสาคัญ ดังนี้
๑. การมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องระลึกให้ชีวิตดาเนินไปอย่างเป็นกุศล
๒. การให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่ ด้วยการไหว้เพื่อเป็นการทักทายและอาลา
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๓. การก้มศีรษะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่
๔. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด
๕. ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกาย วาจา ใจ
๖. การจัดวางของให้เป็นระเบียบ เช่น กระเป๋า หนังสือ กระติกน้า รองเท้า ฯลฯ
๗. ตระหนักเรื่องคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และความพอประมาณ คานึงถึงประโยชน์ ตน
ประโยชน์ผู้อื่น ในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิถีชีวิตครอบครัว ไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ลูกนาของมาแจกเพื่อน
ในห้อง
๘. รับประทานอาหารอย่างมีมารยาท และรู้ประมาณในการบริโภค ไม่นาอาหารหรือ
ขนมให้นักเรียนที่ไม่ใช่ลูกตนเองรับประทาน เพราะอาจเกิดการแพ้อาหาร หรือปัญหาอื่น ๆ ได้
๙. วันคล้ายวันเกิด ควรเป็นวันที่ลูกระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ จึงไม่สนับสนุนให้มี
การเลี้ยงวันเกิดที่โรงเรียน
๗. การดูแลพฤติกรรมนักเรียน
หากพบว่าลูกของท่าน ประพฤติผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียนจะยินยอมให้โรงเรียนตักเตือนและ
พิจารณาการกระทานั้นตามระเบียบของโรงเรียน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมของนักเรียนทั้งที่เป็นลูกของท่านหรือนักเรียนคนอื่นที่จะนาไปสู่
ความรุ น แรงและอั น ตราย ท่ า นจะให้ ค วามร่ ว มมื อ โดยแจ้ ง คุ ณ ครู ห รื อ เข้ า ไประงั บ เหตุ ด้ ว ยท่ า ที ข อง
กัลยาณมิตร และรายงานให้คุณครูทราบ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทันที
๘. กรณีนักเรียนมีความต้องการ การช่วยเหลือพิเศษ
หากทางโรงเรีย นพบว่า ลูก ของท่านมีพ ฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัย หรือการ
เรียนรู้ที่ต้องการกระบวนการพัฒนาเป็นพิเศษนอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ปกติของโรงเรียน
ท่านจะอนุญาตให้โรงเรียนดาเนิ นการดูแลลูกของท่าน ตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด
๙. กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
หากลูกของท่านได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน ท่านจะอนุญาตให้โรงเรียนทาการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หรือนาส่งโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรณีโรงเรียนพิจารณาเห็ นควรนาส่งโรงพยาบาล และจะ
ไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาความกับโรงเรียนในทุกกรณี
๑๐. จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยงานห้องเรียน/โรงเรียน
ผู้ปกครองควรให้ความสาคัญ และพยายามจัดสรรเวลาร่วมกิจกรรมของห้อง หรือของโรงเรียน เช่น
๑. การประชุมผู้ปกครองและงานนิทรรศการปลายภาค (อนุบาลแรกแย้ม ประถมเปล่งบาน)
๒. กิจกรรมครอบครัวประจาห้อง “Family trip”
๓. การมาเป็นครูอาสาในโครงการ “อยากเห็นลูกน้อยค่อยๆก้าวไกล”
๔. การอาสาเป็นตัวแทนผู้ปกครองประจาห้อง และอื่นๆ
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๓.๖ กิจกรรม Family Trip
โรงเรีย นทอสีเห็นความสาคัญของการเรีย นรู้ และทางานร่วมกัน ระหว่างบ้าน(ผู้ปกครอง) และ
โรงเรียน (ครู) เพื่อพัฒนาเด็กตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้จัดให้มีโครงการ Family trip ที่ให้ครอบครัวต่างๆในระดับชั้นเดียวกัน หรือห้องเดียวกัน ได้ไปเรียนรู้
จากการทัศนศึกษาร่วมกันแบบสร้างสรรค์ โดยมีข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรม ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการเรียนรู้สาหรับเด็ก ครู และผู้ปกครอง ในหน่วยที่เรียน หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชีวิต
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว และระหว่างครอบครัว และเกิดการเรียนรู้วิถีชีวิ ต
ตามแนวทางของโรงเรียนร่วมกัน
หลักการจัดกิจกรรม
ขอให้ทุกครอบครัวให้ความร่วมมือปฏิบัติตนตามแนวทางของโรงเรียนตลอดทริป โดย
๑. ปฏิบัติตนในกรอบของศีล ๕ (โดยเฉพาะงดเว้นการดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน)
๒. มีวิถีพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม และเน้นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ
๓. นาวิถีปฏิบัติของโรงเรียนไปใช้ในระหว่างการอยู่ในทริป เช่น การสวดมนต์ ทาวัตร ฯลฯ
๔. งดเว้นการนาเครื่องมือสื่อสาร เกม อิเลคโทรนิกส์ ต่าง ๆ มาเล่นในระหว่างทริป
๕. ดูแลบุตรหลานให้ปฏิบัติตนสุภาพ เคารพผู้อื่น สถานที่ และไม่รบกวนกัน
การจัดการ
 ครูประจาชั้นเป็นแม่งานหลัก ในการวางเป้าหมายออกแบบกิจกรรม และแนวทางการดาเนินการ
 ตัวแทนผู้ปกครองประจาปี ช่วยจัดการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทาง
รู ปแบบการจัดแต่ ละระดับชั้ น
- เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
จัดแบบไป – กลับ ๑ วัน (ไม่ค้างคืน)
- ระดับอนุบาล ๒ – ประถมปีที่ ๓ จัดแบบค้าง ๑ คืน หรือกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนตามวาระ
โอกาสต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับเป้าหมายห้อง
- ระดับชั้นประถมปีที่ ๔ – ๖
จัดแบบค้าง ๒ – ๓ คืน และทริปตามที่โรงเรียนกาหนดดังนี้
ประถมปีที่ ๔ จังหวัดสุโขทัย
( ๓ วัน ๒ คืน)
ประถมปีที่ ๕ สะแกราช
(๓ วัน ๒ คืน)
ประถมปีที่ ๖ งานอาจาริยบูชา (๔ วัน ๓ คืน)
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ระเบียบข้ อปฏิบัติ
๑. กาหนดจัดปีละ ๑ ครั้ง
๒. ครูหลักที่เข้าร่วมกิจกรรม
- อนุบาล
ครูประจาชั้น
- ประถม
ครูประจาชั้น + ครูสาระ (ตามที่โรงเรียนกาหนด)
หมายเหตุ ๑. ครูฝกึ งาน ครูทดลองงาน ยังไม่อนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม
๒. กรณีเชิญครูท่านอื่นไปร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากที่ โรงเรียนกาหนด กรุณา
แจ้งในใบโครงการ และผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๓. ค่าใช้จ่ายของครูส่วนที่โรงเรียนรับผิดชอบ (ตัวแทนผู้ปกครองติดต่อรับเงินที่ฝ่ายการเงิน)
- เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
เบิกค่าใช้จ่ายตามจริงในส่วนของค่าเดินทาง และค่าอาหาร
- ชั้นอนุบาล ๒ – ประถมปีที่ ๓ ครูประจาชั้น และครูสาระไม่เกิน ๔ ท่าน
- ชั้นประถมปีที่ ๔ – ๖
ครูประจาชั้น และครูสาระไม่เกิน ๔ ท่าน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
รายละเอียด
๑. ครูประชุมกับตัวแทนผู้ปกครองเพื่อให้
เป้าหมาย แนวทาง กิจกรรม และวันเวลา
เพื่อให้ตัวแทนได้ไปดาเนินการต่อ
๒. ตัวแทนผู้ปกครอง นาเสนอแผนการ สถานที่
ตัวอย่างกิจกรรม แก่ครูประจาชั้นเพื่อลงมติ
ให้ดาเนินการต่อ
๓. ครูเขียนใบขอออกทริป ส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ

ผู้เกีย่ วข้ อง
ผู้ปกครอง
ครูประจาชั้น

เอกสารทีใ่ ช้
รายละเอียดการไป
Family Trip (โครงการ)

ครูประจาชั้น
ตัวแทนผู้ปกครอง

เอกสารข้อมูลจาก
ตัวแทนผู้ปกครอง

ครูประจาชั้น
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน
ผู้บริหาร
๔. ผู้ปกครองเบิกค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายการเงิน
ผู้ปกครอง
ฝ่ายการเงิน
๕. ผู้ปกครองประสานงานส่วนต่าง ๆ และ
ผู้ปกครอง
ประสานกับครูที่ร่วมเดินทาง
ครูที่ร่วมเดินทาง
๖. มีการสรุปกิจกรรมหลังจากกลับมา เพื่อเป็น ผู้ปกครอง
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ส่งข้อมูล ครูที่ร่วมเดินทาง
ให้ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน
ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน

แบบคาขอออกทริป

ใบขอเบิกเงิน
บันทึกการพูดคุย
บันทึกการพูดคุย

๔๗

๓.๖.๑ ข้ อปฏิบัติร่วมกันของชุมชนทอสี ในการเข้ าร่ วม Family Trip (พ่อแม่ ผู้แสดงโลก)
การร่ วมกิจกรรม
๑. รักษาเวลา
๒. รักษากฎกติกา
๓. แต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรม
๔. ควรเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามความเหมาะสม
๕. รักษาศีล โดยเฉพาะงดเว้นการดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน
๖. เด็กอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย
๗. การเคารพสถานที่ และชุมชน ในเรื่องมารยาท ความสะอาด การใช้เสียงที่เหมาะสม ฯลฯ
๘. ปิดเครื่องมือสื่อสาร กรณีที่วิทยากรกาลังให้ความรู้ (ผู้ปกครอง)
๙. ทาข้อตกลงร่วมกัน ในเรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เกม โทรศัพท์
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
การรับประทานอาหาร
๑. เด็กนั่งรับประทานอาหารร่วมกับพ่อแม่
๒. ให้ผู้ใหญ่ตักอาหารก่อน (ยกเว้นเด็กเล็ก)
๓. ให้เด็กได้มีโอกาสช่วยบริการผู้ใหญ่
๔. ให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด
๕. เด็กควรรับประทานอาหารให้หมดก่อน จึงลุกเดินได้
๖. ตักอาหารให้เพียงพอ และรับประทานให้หมด
การอยู่บนรถ (กรณีเดินทางร่ วมกันโดยรถโดยสาร (รถบัส) )
๑. รักษาเวลา
๒. รักษาความสะอาด
๓. ไม่ลุกเดินไปมา
๔. ควบคุมการใช้เสียง
๕. ดูแลของใช้ส่วนตัว โดยการติดชื่อและผูกโบว์สีประจารถ บนสัมภาระทุกชิ้น
ห้ องพัก
๑. รักษาความสะอาด
๒. อยู่ในความสงบ ไม่รบกวนแขกท่านอื่น
๓. เด็กควรอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ไม่วิ่งไปมาระหว่างห้องพัก
๔. เด็กควรอยู่กับพ่อแม่ในช่วงค่า เพื่อความปลอดภัย
๕. ร่วมกันประหยัดทรัพยากร (น้า ไฟ)
*ขอขอบคุณในความร่วมมือ เพื่อชุมชนทอสีและความสงบในการอยู่ร่วมกัน*

๔๘

๓.๗ โครงการอยากเห็นลูกน้อยค่อย ๆ ก้าวไกล
โรงเรียนทอสีเห็นคุณค่าและอยากเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม มาทากิจกรรม
ต่าง ๆ กับบุตรหลานของท่านที่โรงเรียน รวมถึงการให้ความร่วมมือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ในการเข้าร่วมโครงการอยากเห็นลูกน้อยค่อย ๆ ก้าวไกล ทางโรงเรียนขอสรุปสิ่งที่
ท่านสามารถให้ความร่วมมือกับโรงเรียนได้ดังนี้
๑. เป็น “ครูคนพิเศษ” สอนสิ่งที่ผู้ปกครองมีความสามารถ สนใจ หรือ ถนัด โดยสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เด็ก ๆ กาลังเรียนรู้อยู่ในขณะนั้น
๒. เป็น “ครูผู้ช่วย” ทากิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องเรียน เช่น การอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือ
ในห้องสมุด ช่วยสอนในกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย ร่วมทาอาหาร ทางานศิลปะ-ประดิษฐ์ งานไม้ งาน
เย็บปักถักร้อย หรืองานเกษตร เป็นต้น
๓. เป็น “ผู้ปกครองอาสา” ช่วยงานต่าง ๆ เช่น ในห้องสมุด ห้องธุรการ หรือ อาสาดูแลเด็กใน
บริเวณต่าง ๆ รวมถึงการร่วมไปทัศนศึกษา (ตามที่คุณครูร้องขอ) และออกค่ายของเด็ก ๆ

๓.๘ ตัวแทนผู้ปกครอง
โรงเรียนกาหนดให้แต่ละระดับชั้น มีตัวแทนผู้ปกครอง ห้องละ ๒ คน ทาหน้าที่ประสานงาน
โดยรวม ระหว่างบ้านและโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความมั่นใจในการทาหน้าที่ตัวแทนผู้ปกครอง ให้สอดคล้องกับนโยบาย
หลักการและวิถีของโรงเรียน โรงเรียนจึงขอทาความเข้าใจในเรื่องหลักการและบทบาทหน้าที่ของตัวแทน
ผู้ปกครอง ดังนี้
หลักการ
๑. การพิจารณาเพื่อทากิจกรรมใด ๆ ในนามของโรงเรียน ขอให้ไม่ขัดกับหลักการและวิถีของโรงเรียน
๒. กิ จกรรมนั้น เป็ นไปเพื่ อ การเรีย นรู้และพั ฒนา ทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง โดยผ่ านการ
พิจารณาร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง
บทบาทหน้าที่
๑. เป็นผู้ที่สื่อข่าวสารให้ผู้ปกครองในระดับชั้นนั้น ๆ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒. เป็นผู้ประสานงานกับคุณครูและผู้ปกครอง ในการพบปะ พูดคุย หาข้อตกลง และทางาน
ร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ
๓. เป็นกัลยาณมิตร ในการสื่อสารข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดความสงสัย และยังไม่มีความชัดเจน
(จากโรงเรียนถึงผู้ปกครองและผู้ปกครองถึงโรงเรียน) ด้วยท่าทีของการเป็นนักศึกษา โดยการนามาเป็นบทศึกษา
เรียนรู้ พิจารณา วิเคราะห์เหตุ ปัจจัย ให้เกิดความเข้าใจ และเกิดปัญญาในการหาทางออกร่วมกัน
ข้อกาหนดการเป็นตัวแทนผู้ปกครอง
๑. เป็นผู้ปกครองทอสีมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา
๒. ทาหน้าที่ตัวแทนผู้ปกครอง ๑ ปีการศึกษา
๓. สามารถเป็นซ้าได้ โดยเว้นระยะเวลา ๑ ปี

๔๙

หมวดที่ ๔
ระเบียบทั่วไป

๕๐

๔.๑ กฎระเบียบ และกติกา การศึกษาต่ อในระดับชั้นต่ าง ๆ
โรงเรียนให้ความสาคัญกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทางบ้านจึงมีส่วนสาคัญมากที่จะเอาใจใส่
ดูแลเด็กในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียน โรงเรียนจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการของนักเรียน พร้ อมทั้ง
ความร่วมมื อของผู้ปกครองในการช่วยพัฒนานักเรียน และพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางของ
โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินรับนักเรียนจากเตรี ยมอนุ บาล ขึ้นชั้นอนุ บาล ๑ และ
อนุบาล ๓ ขึน้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป
สาหรับการเข้ าศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ที่โรงเรียนปัญญาประทีป นอกจากการประเมินที่กล่าว
มาข้างต้นแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองจะต้ องเข้ าสู่ กระบวนการ สอบคัดเลือกและสั มภาษณ์ตามขั้นตอนปกติ
โดยผลการสอบคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของโรงเรียนปัญญาประทีป

๔.๑.๑ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทอสี
ด้วยเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. จบการศึกษา
๒. ลาออก โดยผู้ ป กครองที่ ประสงค์ จะให้ นั ก เรี ย นลาออกทุ ก ระดั บชั้ น ให้ ต้ องกรอก
แบบฟอร์มคาร้องขอลาออก และจะต้องไม่มีรายการค้างชาระค่าใช้จ่ายใดๆกับทางโรงเรียน
๓. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลง ที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน
๔. ถึงแก่กรรม

๔.๑.๒ การขอเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน
การขอแก้ไขข้อมูลบิดา มารดา นักเรียน
ในทุกต้นปีการศึกษา แผนกทะเบียนนักเรียนจะส่งเอกสารฐานข้อมูลนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ได้ ต รวจสอบแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หากมี ก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา ให้ ยื่ น เอกสารขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ห้องธุรการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
จะต้องแจ้งทางโรงเรียนโดยเร็วพร้อมแนบหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
๑. ใบคาร้อง (กรอกรายละเอียดที่ห้องธุรการ)
๒. สาเนาหนังสือสาคัญเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับบิดา – มารดา ของนักเรียนที่มียศทางทหารหรือตารวจ ฯลฯ เมื่อได้รับการเลื่อนยศ
ขอให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ และนาหลักฐานเกี่ยวกับการเลื่อนยศมาแสดงเพื่อแผนกทะเบียนแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบัน กรณีเปลี่ยนที่ทางาน หรือข้อมูลการติดต่อระหว่างปี กรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ที่ห้องธุรการ

๕๑

๔.๑.๓ การขอหลักฐานการศึกษาและหนังสือรับรอง
นักเรียนที่ต้องการหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปพ.๑, ปพ.๔, ปพ.๖, ปพ.๘, ปพ.๙ ให้เขียน
คาร้องยื่นและมารับเอกสารที่ห้องธุรการได้ตามวันและเวลาที่กาหนด
การขอหนังสือรับรองเพื่อไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ชัดว่าจะขอหนังสือ
รับรองประเภทใด และปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนใบคาร้องที่ห้องธุรการ
๒. เตรียมรูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป แนบใบคาร้อง
๓. ติดต่อขอรับเอกสารที่ห้องธุรการ หลังจากยื่นใบคาร้อง ๓ วัน

๔.๒ ระเบียบ เรื่องค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนทอสี เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและเป็นโรงเรียนที่นักเรียนไม่รับเงินอุดหนุน
รายบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ได้กาหนดค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้
๑. เงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียน เป็นเงินที่ผู้ปกครองต้องชาระเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้า
เรียนของนักเรียน สาหรับ
๑.๑ นักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น
๑.๒ นักเรียนเก่า ระดับอนุบาลที่ต้องการเรียนต่อระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
๑.๓ เงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียน แบ่งจ่ายเป็น ๒ ช่วงชั้น ตามอัตรา ดังนี้
กลุ่มนักเรียน
ช่วงชั้นอนุบาล
เตรียมอนุบาล
อนุบาล ๑ - ๓
ช่วงชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

จานวนเงิน(บาท)
๓๕,๐๐๐.๓๓,๐๐๐.๗๐,๐๐๐.-

หมายเหตุ :
- กรณีไม่ชาระเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเวลาที่กาหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน
- กรณีสละสิทธิ์การเข้าเรียนหลังจากชาระเงินแล้วโรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินสมทบเพื่อพัฒนา
โรงเรียนในทุกกรณี

๕๒

๒. ค่าธรรมเนียมการเรียน โรงเรียนใช้ระบบการเรียน ๒ ภาคเรียน ต่อปีการศึกษา
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ตามใบประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมอื่น
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เช้า – บ่าย
- ค่าอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนพื้นฐาน / กิจกรรมเสริมพิเศษในเวลา
เรียน
- ค่าทัศนศึกษา ยกเว้นระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๑
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
- ค่าเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษในเวลาเรียน
- ค่าเรียนเสริมดนตรีในเวลาเรียน สาหรับนักเรียนประถม
- ค่าเรียนว่ายน้า
- ค่าเครื่องใช้แรกเข้า สาหรับนักเรียนใหม่ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓
- ค่าจุลสารทอสีสัมพันธ์ฉบับออนไลน์
- ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่
- ค่าระบบเรียกรับนักเรียน
หมายเหตุ : ไม่รวมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว สมุด หนังสือเรียน แบบเรียน ค่าทัศนศึกษาส่วนที่
เกินจากที่โรงเรียนกาหนดในแต่ละปีการศึกษา
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อ ๑ ภาคเรียน
สาหรับนักเรียนใหม่
สาหรับนักเรียนเข้าเรียน
ระดับชั้น
และนักเรียนที่เข้าเรียน
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐*
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐*
เตรียมอนุบาล
๖๕,๓๐๐.อนุบาล ๑ – ๓
๖๙,๔๐๐.ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๗๖,๐๕๐.๗๕,๓๐๐.ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๗๘,๕๐๐.๗๗,๗๕๐.* อัตราขึ้นกับการพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

๕๓

๒.๒ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ที่ ไ ม่ ร วมอยู่ ใ นค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น แบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี้
ระดับ

จานวนเงิน

ระดับนักเรียน
- ค่าเรียนเตรียมความพร้อม เป็นการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนเข้าใหม่
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล ๑
- ค่าเรียนเสริมหรือกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
ระดับผู้ปกครอง
- ค่าอบรมหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ สาหรับผู้ปกครองใหม่ทุกท่าน
- ค่าอบรมภาษาชีวิต สาหรับผู้ปกครองใหม่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๓
- ค่าอบรมผู้ปกครองตามที่โรงเรียนกาหนดในแต่ละปีการศึกษา
๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย
รายการ
ค่าทาบัตรประจาตัวผู้ปกครอง
ค่าหนังสือรับรองทางการศึกษา และเอกสารทางการศึกษาอื่น ๆ

๗,๐๐๐.- ต่อคอร์สต่อราย
ตามอัตราที่กาหนด
๓,๕๐๐.- ต่อคอร์สต่อราย
๗๐๐.- ต่อครั้งต่อราย
ตามอัตราที่กาหนด

จานวนเงิน
๑๐๐.- ต่อบัตร
๕๐.- ต่อฉบับ

๓. กาหนดการชาระ ค่าธรรมเนียมการเรียน แบ่งชาระเป็น ๒ ภาคเรียน ในแต่ละปีการศึกษาดังนี้
รายการ
สาหรับนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น
สาหรับนักเรียนปัจจุบัน
กาหนดชาระภาคเรียนที่ ๑
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ เลื่อนชั้นขึ้นประถมศึกษาปีที่ ๑
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖
กาหนดชาระภาคเรียนที่ ๒
- นักเรียนทุกระดับชั้น

ระยะเวลา
ชาระตามที่โรงเรียนกาหนด

๑ - ๑๕
๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม
๑๕ สิงหาคม - ๑ กันยายน ของทุกปี

๕๔

๔. ช่องทางการชาระเงิน
โรงเรียนใช้ระบบ Bill Payment ในการชาระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย
ธนชาต และธนาคารเกียรตินาคิน (ทุกสาขา) ผู้ปกครองสามารถนาใบแจ้งการชาระเงินที่ทางโรงเรียนออกให้
เพื่อชาระเงินพร้อมค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
๔.๑ ชาระเป็นเงินสด/เช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และ
ธนาคารเกียรตินาคิน (ทุกสาขา)
๔.๒ ชาระผ่าน ATM / Internet / Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน
โดยสามารถสแกน QR Code ในใบแจ้งการชาระเงิน หรือเลือกเมนู ชาระเงินค่าบริการ กรอก รหัสอ้างอิง ๑
(Ref.1) และรหัสอ้างอิง ๒ (Ref.2) พร้อมรายละเอียดธนาคาร ดังนี้
 ธนาคารกสิกรไทย รหัส Com Code No. ๓๕๑๑๔
 ธนาคารทหารไทยธนชาต รหัส Com Code No. ๕๐๕๖
๔.๓ ชาระที่ฝ่ายการเงิน ตามวันเวลาที่โรงเรียนกาหนด พร้อมใบแจ้งชาระเงิน
 ชาระผ่านบัตรเดบิต / บัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์คารด ทุกธนาคาร (ยกเว้นบัตร
AMEX) โดยเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
 ชาระผ่านระบบโดยสแกน QR PAYMENT
๕. การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นล่าช้า
กรณี ไ ม่ ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาฯ ตามที่ ก าหนด ผู้ ป กครองจะรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินล่าช้า ๕๐ บาท ต่อวัน /ราย แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อเดือน
๖. การไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่โรงเรียนกาหนด
กรณีไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ในแต่ละภาคเรียน เกินกว่า ๓๐ วัน โดยขาดการ
ติดต่อโรงเรียน นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนด โรงเรียนถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนต่อในภาคเรียนนั้น
และหรือปีการศึกษาต่อไป
๗. การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
๗.๑ สาหรับการขึ้นระดับชั้นใหม่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ จะมีการปรับขึ้นร้อยละ ๕ ทุกปี
๗.๒ สาหรับการข้ามช่วงชั้นใหม่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ จะมีการปรับขึ้นร้อยละ ๘-๑๕
จากอัตราที่ชาระอยู่ก่อนหน้า
๗.๓ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ
๘. การขอเอกสารหลักฐานการชาระเงิน
๘.๑ เมื่อผู้ปกครองชาระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ฝ่ายการเงิน
e-mail: acc.thawsischool@gmail.com

๕๕

๘.๒ โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อได้รับการชาระเงินเรียบร้อยแล้ว
และจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่านผู้ปกครองผ่านสมุดสื่อของนักเรียน หรือ e-mail ของผู้ปกครอง
๘.๓ สาหรับผู้ปกครองที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรได้ ทางโรงเรียนจะส่งใบประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น พร้อมใบเสร็จรับเงิน
๙.

การสละสิทธิ์
หากท่ า นผู้ ป กครอง/และหรื อ นั ก เรี ย นท่ า นใดที่ ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์สละสิทธิ์ ในการเข้าเรียน ลาออก หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ให้ผู้ปกครองในกรณี ดังนี้
๙.๑ นักเรียนที่ยื่นคาร้องขอลาออกก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาฯ ร้อยละ ๓๐ พร้อมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติ
๙.๒ หากพ้นจากกาหนดเวลาดังกล่าว โรงเรียนไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ได้
๑๐. การขอสิทธิ์กลับเข้ามาเป็นนักเรียน
กรณีนักเรียนลาออก หรือ สละสิทธิ์ และโรงเรียนได้จาหน่ายชื่อนักเรียนออกจากระบบของ
โรงเรีย นแล้ว หากผู้ป กครองมี ความประสงค์จะนานักเรียนกลับเข้ามาเรีย นใหม่ และโรงเรียนยั งมีที่ว่าง
สาหรับนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ โดยยื่นคาร้องให้โรงเรียนพิจารณา การขอกลับเข้ามา
เรียนใหม่ นับแต่วันที่ลาออกและชาระเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
๑๐.๑ กรณีไม่เกิน ๖ เดือน ไม่ต้องชาระเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียน
๑๐.๒ กรณีเกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกินปีการศึกษานั้น ชาระเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียน ร้อยละ ๒๐
๑๐.๓ กรณีในปีการศึกษาถัดไป ชาระเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียน ร้อยละ ๕๐
๑๐.๔ กรณีในปีการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป ชาระเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงเรียนเต็มจานวน
๑๐.๕ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับกลับเข้าเรียน

๔.๓ การประกันอุบัตเิ หตุหมู่สาหรับนักเรียน และการขอรับค่าสินไหมทดแทน
ทุกปีการศึกษาโรงเรียนจัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคนที่ชาระค่าธรรมเนียมการเรียน
ครบถ้วน ภายในเวลาที่กาหนด โดยเป็นประกันอุบัติเหตุหมู่แบบปีต่อปี (เริ่ม ๑ พฤษภาคมของทุกปี) เมื่อ
นักเรียนคนใดพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนทอสี การคุ้มครองอุบัติเหตุนี้จะสิ้นสุดทันที
๑. ข้อตกลงการคุ้มครอง
๑.๑ ความคุ้มครองตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน โดยจะให้
สิทธิ์คุ้มครองเฉพาะนักเรียนที่ชาระค่าธรรมเนียมการเรียนต้นปีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- กรณีเสียชีวิต ค่าชดเชยที่ได้รับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ คน

๕๖

-

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถเข้ารับการรักษา
ณ สถานพยาบาล แผนปัจจุบันทุกแห่ง
(กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กาหนด ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินนั้น ๆ เอง โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)

๒. ขั้นตอนวิธีการขอค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๒.๑ กรณีเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน (ในเวลาเรียน ขณะโรงเรียนเปิดทาการเรียนการสอน)
ก. กรณีเกิ ดอุบั ติเหตุที่โรงเรีย น ครูประจาห้องพยาบาล หรือครูประจาชั้นจะนา
นักเรียนส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงพยาบาลสมิติเวช)
ข. เจ้าหน้าที่ธุรการจะดาเนินการติดต่อผู้ปกครอง เพื่อแจ้งให้ทราบ
ค. โรงเรียนสารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้ปกครองต้องชาระค่ารักษาส่วนนี้คื นแก่
โรงเรียน และนาเอกสารที่ได้รับจากโรงพยาบาลไปเบิกกับบริษัทประกันภัย ซึ่ง
บริษัทฯ จะคืนเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านบัญชีธนาคารของผู้ปกครองที่มีชื่อระบุเป็น
ผู้เอาประกันภัย
ง. เมื่อมีการรักษาต่อเนื่อง ผู้ปกครองเป็นผู้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้สามารถ
ดาเนิน การขอคื นค่า รัก ษาพยาบาลได้โ ดย น าใบเสร็จ รับ เงิ น, ใบรับ รองแพทย์
สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี และหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทโอน
เงินคืน (เซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกครั้ง) และนามายื่นที่ห้องธุรการของโรงเรียน เพื่อ
ตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูลวิธีการจัดส่งเอกสาร
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง
ทราบล่วงหน้า
๒.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุภายนอกโรงเรี ยน (นอกเวลาเรี ยน)
๑. ผู้ปกครองสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ขอใบรับรองแพทย์ประกอบด้วยทุกครั้ง)
๒. ผู้ปกครองนาใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร และสาเนา
บัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี (เซ็นชื่อรับรองสาเนาทุกครั้ง) และนามายื่นที่ ห้อง
ธุรการของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูลวิธีการจัดส่งเอกสาร
๓. กรณีผู้ปกครองนามสกุลไม่ตรงกับนักเรียนกรุณาแนบสาเนาสูติบัตรของนักเรียน
ด้วยทุกครั้ง
หมายเหตุ หน้ า บั ญ ชี ธ นาคารที่ ส่ ง ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ประกั น จะเป็ น บั ญ ชี ที่ ท่ า นต้ อ งการให้ โ อนเงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลคืนเท่านั้น ดังนั้นจึงขอให้เซ็นรับรองสาเนาทุกครั้งก่อนส่งให้ทางบริษัท

๕๗

๔.๔ เครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน
๔.๔.๑ เครื่องแต่งกายของนักเรียน
- ชุดนักเรียน : ตามปกติ
- ชุดพละ : ตามตารางเรียน
- ชุดวันพระ : ตามปฏิทินวันพระ
- ชุดไปรเวท : ทุกวันศุกร์
นักเรียนทอสีแต่งชุดนักเรียนตามปกติ ยกเว้น วันศุกร์ให้แต่งชุดไปรเวท และแต่งชุดวันพระในวันพระ
หากวันพระตรงกับวันที่มีเรียนพละให้แต่งชุดพละมาโรงเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับอนุบาล
๑. ชุดนักเรียน หญิง ชุดกระโปรงเอี๊ยมสีม่ วงปักโลโก้โรงเรียนด้านซ้ายของอกเสื้อ มีกระเป๋า
กระโปรง ๒ ข้าง เสื้อตัวในสีขาว รองเท้านักเรียนสีดา สวมถุงเท้าสีขาว
ชาย เสื้อสีขาวปักโลโก้โรงเรียนด้านซ้ายบนกระเป๋าหน้าอก กางเกงเอวยืดสีม่วงเข้ม
มีกระเป๋ากางเกง ๒ ข้าง รองเท้านักเรียนสีดา สวมถุงเท้าสีขาว
๒. ชุดพละ เสื้อยืด ตัวสีม่วง แขนสีเทา ปัก โลโก้โรงเรียนด้านซ้าย กางเกงขาสั้นสีม่วง
รองเท้าผ้าใบสีขาว สวมถุงเท้าสีขาว
หมายเหตุ ชุ ดพละใช้ แบบเดีย วกันทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนทุกคนต้ องสอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกง
๓. ชุดวันพระ ชาย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีดา
หญิง เสื้อขาว กระโปรงหรือผ้าถุงสีดา
๔. ชุดไปรเวท ควรเป็นชุดที่นักเรียน สวม-ถอดง่าย เหมาะสมกับกาลเทศะ และเนื้อผ้าเหมาะสม
กับสภาพอากาศตามฤดูกาล
รองเท้าชาย และหญิง สวมรองเท้าหุ้มส้น งด รองเท้าแตะ
๕. ชุดสารอง เป็นชุดสวมง่าย ใช้เปลี่ยนเมื่อเสื้อผ้านักเรียนเลอะเทอะ ระดับชั้นอนุบาลควรมี
กางเกงชั้นในสารอง
๖. ชุดนอน เสื้ อ แบบคอกลม หรื อ ผ่ า หน้ า ติ ด กระดุ ม (ขนาดของกระดุ ม ควรใหญ่ พ อควร
เพื่อให้เด็กจับถนัด)
กางเกงขายาว เนื้อผ้าไม่บาง และไม่หนาจนเกินไป (นอนห้องเปิดแอร์)
๗. ชุดกิจกรรม เป็นชุดที่เตรียมมาใส่สาหรับทากิจกรรมที่อาจเลอะเทอะที่โรงเรียนโดยเฉพาะ
๘. การปักชื่อนักเรียน ปักชื่อจริง และวงเล็บชื่อเล่น บริเวณหน้าอกด้านขวามือ สูง ๑ ซม.
ด้วยด้ายสีม่วงเข้ม (ไม่ต้องปักนามสกุล) ด้านขวาอกเสื้อ

๕๘

การแต่งกายนักเรียนระดับอนุบาล

ชุดนักเรียน

ชุดพละ

ชุดวันพระ

ชุดไปรเวท

๕๙

เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับประถม
๑. ชุดนักเรียน หญิง เสื้อ

๒. ชุดพละ

หมายเหตุ
๓. ชุดวันพระ
๔. ชุดไปรเวท

๕. การปักชื่อ

ลายตารางสีฟ้า ปกฮาวาย เอวจั๊ม ปักโลโก้โรงเรียนบน
กระเป๋าด้านซ้าย
กระโปรง สีน้าเงินมีจีบรอบ ยาวคลุมเข่า
รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดา ถุงเท้าสีขาว
ชาย เสื้อ
เหมือนนักเรียนผู้หญิง
กางเกง สีน้าเงินเข้ม มีกระเป๋าสองข้าง กางเกงยาวเหนือเข่า
รองเท้า ผ้าใบสีดา ถุงเท้าสีขาว
เสื้อ ยื ดคอกลม แขนสั้น ตัว สีเทาแขนสี ม่วง ปัก โลโก้ โ รงเรีย นบริ เวณ
หน้าอกด้านซ้าย
กางเกง ประถมต้น ผ้ายืดสีน้าเงินยาวเหนือเข่า
ประถมปลาย ผ้ายืดสีน้าเงินขายาว
รองเท้า ชาย ผ้าใบชนิดผูกเชือก สีดา ถุงเท้าสีขาว
หญิง ผ้าใบชนิดผูกเชือก สีขาว ถุงเท้าสีขาว
นักเรียนทุกคนต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
ชาย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีดา
หญิง เสื้อขาว กระโปรงหรือผ้าถุงสีดา
ควรเป็นชุดเรียบร้อย หากเป็นกระโปรงไม่ควรสั้นเกินไป เสื้อมีแขน เนื้อผ้า
เหมาะสมกับสภาพอากาศ
รองเท้า ชาย และหญิง สวมรองเท้าหุ้มส้น งด รองเท้าแตะ
ปักชื่อจริง และวงเล็บชื่อเล่น บริเวณหน้าอกด้านขวามือ สูง ๑ ซม. ด้วยด้ายสีน้า
เงินเข้ม (ไม่ต้องปักนามสกุล)

๖. อื่น ๆ





ทรงผม ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและไม่ปิดตาหรือรุงรัง นักเรียนผู้หญิง
ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ถ้ามีผมม้าควรอยู่เหนือคิ้วขึ้นไป
เล็บมือ เล็บเท้า ตัดสั้นสะอาด ไม่ทาสีเล็บ
งดการใส่เครื่องประดับทุกชนิด
กระเป๋านักเรียน ใช้ของโรงเรียนเท่านั้น โดยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าพอเพียง

๖๐

การแต่งกายนักเรียนระดับประถม
ชุดนักเรียน

ชุดพละประถมต้น

ชุดพละประถมปลาย

ชุดวันพระ

ชุดไปรเวท

๖๑

๔.๔.๒ การซื้อชุดนักเรียน
ขั้นตอนการสั่งซื้อชุดนักเรียน
๑. โรงเรียนจะแจ้งกาหนดวันและเวลาสั่งซื้อชุดนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
๒. ในวันดังกล่าว ตัวแทนร้านจาหน่ายเสื้อจะนาตัวอย่างขนาดเสื้อมาให้ลองวัดขนาด ควร
พานักเรียนมาวัดตัวด้วยเพื่อความแน่นอน
ก. กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ
ข. ชาระเงิน
๓. กาหนดวันและเวลารับชุดนักเรียน – จะแจ้งให้ทราบในใบสั่งจอง
๔. กรณีไม่สามารถสั่งซื้อชุดภายในวันที่กาหนด หรือต้องการสั่งซื้อในระหว่างเทอม
ขอให้ติดต่อสั่งซื้อกับทางร้านโดยตรง
คาแนะนาในการซื้อชุดนักเรียน
๑. ในวันสั่งซื้อชุดนักเรียน ควรพานักเรียนมาวัดตัวด้วย
๒. ควรเลือกขนาดชุดให้ใหญ่กว่าตัวนักเรียนเล็กน้อย เนื่องจากเด็กวัยนี้จะเติบโตเร็ว
๓. จานวนชุดนักเรียนที่ควรซื้อคือ ๓ ชุด

๔.๕ อุปกรณ์แรกเข้า
ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล โรงเรียนจะจัดอุปกรณ์ส่วนตัวของนักเรียนให้ ดังนี้
- ผ้าเช็ดตัว
จานวน ๒ ผืน
- ผ้าห่ม
จานวน ๑ ผืน
- ผ้าเช็ดมือ
จานวน ๒ ผืน
- ปลอกหมอน จานวน ๑ ใบ
- ผ้าปูที่นอน จานวน ๑ ผืน
- ถุงใส่ของ จานวน ๑ ใบ
โดยจะส่งมอบให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลความสะอาดทุกวันศุกร์ และนาส่งคุณครูในวันจันทร์ หาก
ต้องทาความสะอาดในระหว่างสัปดาห์ คุณครูจะส่งให้ผู้ปกครองทาความสะอาดภายในวันนั้นๆ

๔.๕.๑ สิ่งของที่นักเรียนต้องนามาโรงเรียน
ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ ๒
- ชุดว่ายน้า แว่นตาว่ายน้า หมวกว่ายน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ รองเท้าแตะ อย่างละ
๑ ชุด ต่อภาคเรียน และจะส่งคืนในวันปิดภาคเรียน
- ชุดนอน ชุดสารอง กางเกงชั้นใน
- นมกล่อง (ให้ดื่มก่อนนอนกลางวัน) นามาทุกวัน

๖๒

ระดับอนุบาล ๓
เตรียมเหมือนระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ ๒ ยกเว้น ชุดสารอง ไม่ต้องนามาทุกวัน
ให้เตรียมมาเก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด และนามาเปลี่ยนเมื่อใช้ชุดเดิมแล้ว
ระดับประถม
- ชุดว่ายน้า ผ้าเช็ดตัว ชุดสารอง (ให้นากลับไปซักทาความสะอาดทุกวันหลังใช้เสร็จแล้ว)
- ของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ขอให้มีชื่อนักเรียนกากับไว้ทุกชิ้น เพื่อป้องกันความสับสน
สูญหาย หากมีการหยิบของใช้ของนักเรียนคนอื่นติดไป กรุณาส่งคืนที่ครูประจาชั้น
- ยา หากนักเรียนต้องนายามารับประทานที่โรงเรียน ขอให้ เขียนชื่อนักเรียนบนขวดยา
ทุกขวด เวลาที่ป้อน ปริมาณที่รับประทาน ให้ชัดเจนลงบนขวดยาใส่ลงในกระเป๋านักเรียน พร้อมทั้ง เขียน
แจ้งในสมุดสื่อ ส่วนของรายงานการว่ายน้าและให้ยา ในหัวข้อการให้ยาทุกครั้ง

๔.๕.๒ สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นามาโรงเรียน
-

ของมีค่า เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา
โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ของเล่นทุกชนิด และของมีคม
ขนมของกินเล่นทุกชนิด

ข้อยกเว้น
- ของรักของประจาตัว กรณีนักเรียนเข้าใหม่

๔.๖ การรับ – ส่ง นักเรียน
เวลาส่งนักเรียน
ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. (เข้าแถว ๘.๒๐ น.)
ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น.

๔.๖.๑ การส่งนักเรียน
๑. ก่อนถึงโรงเรียนนักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมลงจากรถทันที่ที่มาถึงจุดรับ – ส่ง โดย
แต่งกายใส่รองเท้าให้เรียบร้อย เตรียมสัมภาระไว้ใกล้ตัวเพื่อหยิบลงจากรถได้ทันที
๒. ลงจากรถ ที่จุดรับ – ส่ง ซึ่งมีครูเวรประจาจุดคอยรับนักเรียนตั้งแต่เวลา ๖.๔๕–๘.๓๐ น.
๓. หากต้องการลงมาส่ง นัก เรียนด้วยตนเอง ต้องหาที่จอดรถให้เรีย บร้อย ไม่กีดขวาง
การจราจร

๖๓

เวลารับนักเรียน
ชั้นเตรียมอนุบาล
เวลา ๑๔.๓๐ น.
ชั้นอนุบาล ๑ – ๓
เวลา ๑๕.๐๐ น.
ชั้นประถม ๑ – ๖
เวลา ๑๕.๓๐ น.
- งดเข้าโรงเรียนก่อนและหลังเวลาที่ติดตรงหน้าประตู หากมีเรื่องเร่งด่วนกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
- เนื่องจากโรงเรียนมีที่จอดรถจากัด ผู้ปกครองจึงไม่ควรมารอก่อนเวลารับ และนา
รถออกพื้นที่ก่อนเวลารับรอบต่อไป ยกเว้นมีภารกิจกับทางโรงเรียน คุณครู

๔.๖.๒ การรับนักเรียน
กรณีลงมารับนักเรียนด้วยตัวเอง (มีบัตรประจาตัวผู้ปกครอง)
- ผู้ปกครองแสดงบัตรประจาตัวผู้ปกครองทุกครั้งที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
และเพื่อให้ครูเวรประกาศเรียกนักเรียน
- คุณครูเวรตรวจบัตรประจาตัวผู้ปกครองทุกครั้งก่อนส่งมอบนักเรียน
กรณีขับรถวนเข้ามารับ (มีบัตรประจาตัวผู้ปกครอง)
- เมื่อผู้ปกครองขับ รถถึงบริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ ๔๑ หรือเอกมัย ๒๒ ให้
ผู้ปกครองโทรศัพท์เข้าระบบรับนักเรียน
- ผู้ปกครองแสดงป้ายชื่อของนักเรียน (เขียนชื่อเล่น ระดับชั้น / ห้อง) ขนาด A๔ ที่
กระจกหน้ารถ ทุกครั้งที่รถเข้ารั้วโรงเรียน
- คุณครูต้องตรวจบัตรประจาตัวผู้ปกครองทุกครั้งเมื่อส่งนักเรียน
- เมื่อรับนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองจะต้องพลิกป้ายชื่อของนักเรียน หรือนาป้ายออกจาก
หน้ารถ เพื่อคุณครูจะได้ไม่เรียกชื่อซ้า
- หากนักเรียนยังไม่พร้อม คุณครูจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและขอความร่วมมือใน
การวนรถเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด
- หากผู้ม ารับ ไม่ มีบัตรประจาตัวผู้ปกครอง จะต้องวนไปหาที่จอดรถ เพื่ อติดต่อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ในการทาบัตรรับนักเรียนชั่วคราว
- เมื่อได้รับบัตรนักเรียนชั่วคราวแล้ว ผู้มารับจะต้องแสดงบัตรให้ครูเวร ก่อนพา
นักเรียนกลับบ้าน
กรณีไม่มีบัตรประจาตัวผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองแจ้งชื่อนักเรียนให้ครูเวรทราบ เพื่อบันทึกข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครอง
ในสมุดบันทึก รับบัตรรับนักเรียนชั่วคราว พร้อมทั้งแลกบัตร(ผู้มาติดต่อ)
- ครูเวรแจ้งให้ผู้ปกครองเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และ
เซ็นอนุมัติ

๖๔

- ผู้ปกครองแสดงบัตรรับนักเรียนชั่วคราว ให้ครูเวร เพื่อเรียกนักเรียน
- เมื่ อผู้ป กครองรับ นักเรียนแล้ว จะต้องนาบัตรรับนักเรีย นชั่วคราวและบัตรผู้ม า
ติดต่อ ไปคืนที่ครูจุด ๑ รับนักเรียนเพื่อตรวจสอบและอนุญาตให้พานักเรียนกลับบ้าน
หมายเหตุ ในระหว่างเวลาเรียนหากผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนกลับก่อนเวลา หรือต้องการพบนักเรียน
ขอให้โทรศัพท์ติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อประสานงานกับครูประจาชั้น

๔.๖.๓ การรับนักเรียน กรณีพิเศษอื่นๆ
๑. กรณีรับนักเรียนที่มิใช่บุตรหลานของตนเอง เป็นประจาทุกวัน
- ให้พ่อแม่ของนักเรียน เขียนคาร้องแจ้งความประสงค์ ที่ห้องธุรการ
- ผู้ปกครอง(ที่ได้รับมอบหมาย) นาเอกสารที่โรงเรียนออกให้มาแสดงกับครูเวร
ประจาจุดทุกครั้งที่จะรับนักเรียนกลับบ้าน
๒. กรณีรับนักเรียนที่มิใช่บุตรหลานของตนเอง เป็นประจา ในบางวัน
- ให้พ่อแม่ของนักเรียน เขียนคาร้องแจ้งความประสงค์ ที่ห้องธุรการ
- ผู้ปกครอง(ที่ได้รับมอบหมาย) นาเอกสารที่โรงเรียนออกให้มาแสดงกับครูเวร
ประจาจุดทุกครั้งที่จะรับนักเรียนกลับบ้าน
๓. กรณีนักเรียนที่มิใช่บุตรหลานของตนเอง กรณีเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน
- ให้พ่อแม่ของนักเรียน โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการ ถึงข้อมูลของผู้ที่จะมารับ
นักเรียน (ชื่อ – นามสกุล ความสัมพันธ์กับนักเรียน)
- ผู้ปกครอง(ที่ได้รับมอบหมาย) นาหลักฐานประจาตัว (บัตรประชาชน / บัตรอื่นๆ)
มาแสดงที่ห้องธุรการ เพื่อขอรับบัตรรับนักเรียนชั่วคราว
- ผู้ปกครอง(ที่ได้รับมอบหมาย) นาบัตรที่โรงเรียนออกให้มาแสดงกับครูเวรประจา
จุดทุกครั้งที่จะรับนักเรียนกลับบ้าน
หมายเหตุ โรงเรียนไม่อนุญาตให้คุณครูเป็นผู้รับนักเรียนกลับบ้าน หรือรับออกนอกบริเวณโรงเรียน โดย
ไม่มีผู้ปกครอง

๔.๗ บัตรประจาตัวผู้ปกครอง
-

-

ทางโรงเรียนจะออกบัตรประจาตัวผู้ปกครองให้ผู้ปกครอง ๒ บัตร ต่อนักเรียน ๑ คน ผู้ที่จะ
เข้ามาในบริเวณโรงเรียน และผู้รับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรต่อครูเวรทุกครั้ง
กรณีไม่ได้นาบัตรประจาตัวผู้ปกครองมากรุณาติดต่อห้องธุรการ เพื่อขอออกบัต รรับนักเรียน
ชั่วคราว โดยแสดงเอกสารประจาตัวประกอบด้วยทุกครั้ง
กรณีที่ผู้ปกครองมีความจาเป็นต้องการบัตรเสริมสามารถติดต่อขอทาบัตรเสริมได้ที่ห้องธุรการ
โดยชาระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท/ต่อบัตร

๖๕

หมวดที่ ๕
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน

๖๖

๕.๑ วินัยนักเรียนทอสี
วินัย เป็นการจัดสรรโอกาส ทาให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาส ทาให้ทาอะไร ได้
คล่องดาเนินชีวิตได้สะดวก ดาเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิตและสังคมไม่มีระเบียบ ไม่เป็นระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาส ในการที่จะดาเนินชีวิตและทากิจการของสังคมให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนทาให้การพัฒนาได้ผลดี
เป็นทางไปสู่ความสุขร่วมกัน
นักเรียนทอสีจึงพึงศึกษา ทาความเข้าใจและปฏิบัติตน ให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมคุ้นเคยที่ดี
งาม เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนพุทธปัญญาที่ดี และสานึกตนอยู่เสมอว่าเราเป็นนักเรียน มีหน้าที่ศึกษาเล่า
เรียน พัฒนาตนเอง และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง และ
ส่วนรวม นักเรียนจึงควรตระหนักถึงการกระทาที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น โดยปฏิบัติตนดังนี้
๑. เคารพ นบน้อม เชื่อฟังคุณครู ผู้ใหญ่ในโรงเรียน และผู้ปกครอง ทุกท่าน
๒. มีมารยาทและมีความประพฤติดี พูดสุภาพ มีหางเสียง (ครับ/ค่ะ)
๓. รักษาทรัพย์สินโรงเรียนของเรา เช่น โต๊ะเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน และเครื่องเล่น
สนามทุกชนิด
๔. ไม่พกพาสิ่งของอันตราย เครื่องประดับของมีค่า อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
เล่น อาหาร ขนม มาโรงเรียน
๕. รักษาเวลาในชีวิตประจาวัน เช่น เวลามาโรงเรียน เข้าเรียน นัดหมายกับคุณครู
๖. แต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ
๗. เตรียมพร้อมในการเรียน จัดตารางเรียน อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัว ครบถ้วน

๕.๑.๑ วินัยในชั้นเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นั่งประจาที่ ไม่ลุกเดินไปมา หรือ ทาเสียงรบกวนผู้อื่น
พูดสุภาพ ใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ตะโกนคุยกันข้ามไปมา
ขออนุญาตคุณครู เมื่อต้องลุกจากที่นั่ง หรือออกนอกห้องเรียน
ขณะเรียนขออนุญาตคุณครูก่อนพูด รอคอยจนได้รับอนุญาต
เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่รบกวน หรือ ละเมิดร่างกาย สิ่งของ สิทธิของผู้อื่น
รับฟังอย่างตั้งใจ ไม่คุย ส่งเสียง รบกวนผู้อื่น ให้เกียรติผู้พูด

๕.๑.๒ วินัยการเข้าห้องพักครู
๑.
๒.
๓.
๔.

เคาะประตูขออนุญาตก่อนเข้าห้อง
ยกมือไหว้สวัสดีคุณครูทุกคนที่อยู่ในห้อง
ยืนต่อหน้าคุณครูด้วยความสารวม
ไม่หยิบ หรือ รื้อของ บนโต๊ะคุณครูโดยพลการ

๖๗

๕.๑.๓ วินัยการรับประทานอาหาร
๑. ล้างมือทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร
๒. ตักอาหารปริมาณพอดี ไม่หกเลอะเทอะ วางทัพพีเรียบร้อยหลังตัก
๓. นั่งรับประทานอาหาร
๔. เคี้ยวอาหารปิดปาก และไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหาร
๕. ถ้ามีเศษอาหารตก เก็บให้หมดก่อนลุกจากที่นั่ง
๖. ล้า งท าความสะอาดภาชนะ (กวาดเศษอาหารให้เกลี้ย ง ล้างน้ายา และล้างน้าให้
สะอาด) เช็ดให้แห้ง และเก็บเข้าที่
๗. หน่วยบริการ เก็บถาดอาหาร ทาความสะอาดโต๊ะ สารวจอุปกรณ์ให้ครบและจัดเก็บเข้า
ตู้ให้เรียบร้อย

๕.๑.๔ วินัยการดูแลของใช้ส่วนตัว
นักเรียนทอสี ต้องเป็นผู้ดูแล จัดสรรอุปกรณ์ประจาตัวเหล่านี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
เล่าเรียน และใช้งานในชีวิตประจาวันที่โรงเรียน และต้องเขียนชื่อนักเรียนบนของใช้ทุกชิ้น รับผิดชอบ
นากลับบ้านให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดนิสัยติดตัวที่ดี
๑. หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
- จัดกระเป๋าตามตารางเรียน เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนด้วยตนเอง
- จัดวางในที่ที่จัดให้ในห้องเรียนอย่างเรียบร้อย
- ตรวจสอบหนังสือ สมุด การบ้าน และอุปกรณ์ที่นามากลับบ้านให้ครบถ้วน
๒. เครื่องเขียน
- นามาจานวนพอดีต่อการใช้ จัดใส่กระเป๋าหรือกล่องใส่ดินสอ ให้เรียบร้อย
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชารุด เสียหาย
- เครื่องเขียนที่นามาต้องใช้วัสดุที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
๓. อุปกรณ์ว่ายน้า
- นักเรียนจัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการว่ายน้าลงในกระเป๋าให้ครบ (กระเป๋าสาหรับอุปกรณ์ว่าย
น้าควรเปียกได้)
- เมื่อใช้เสร็จแล้ว ล้างชุดด้วยน้าเปล่าให้สะอาด บีบให้หมาด เก็บของใส่กระเป๋าอุปกรณ์ว่าย
น้าให้ครบ
- นากระเป๋าอุปกรณ์ว่ายน้ากลับไปทาความสะอาดที่บ้านอีกครั้ง
๔. รองเท้า / ถุงเท้า
- สวมรองเท้าถูกระเบียบ ถูกวิธี ไม่เหยียบส้นรองเท้า
- วางบนชั้น หรือจุดที่จัดไว้ วางรองเท้าชิดด้านใน ไม่เกะกะขวางทาง
- สวมรองเท้าเมื่อออกนอกอาคารเรียน ไม่ใส่เฉพาะถุงเท้าลงมาเดินนอกอาคาร

๖๘

๕. กระเป๋านักเรียน
- ใช้กระเป๋าที่โรงเรียนกาหนดให้
- วางกระเป๋าให้ถูกที่ เป็นระเบียบ ไม่วางขวางทางเดิน
- จัดตารางเรียนให้ตรงตามวัน ไม่บรรจุของในกระเป๋ามากเกินไป
๖. เงิน
- นามาไม่เกินวันละ ๕๐ บาท
- ใช้เงินเท่าที่นามา ไม่หยิบยืมผู้อื่น และไม่ให้ผู้อื่นยืม
๗. ภาชนะใส่อาหาร กระติกน้า
- มีฝาปิดแน่น มิดชิด สาหรับใส่อาหารว่างหลังเลิกเรียน
- กระติกน้าดื่ม ควรเป็นกระติกใส มีชื่อติดชัดเจน ไม่ควรเป็นกระติกโลหะเก็บร้อน – เย็น
เนื่องจากมีราคาสูง และมีน้าหนักมาก
- ล้างทาความสะอาดด้วยตนเองหลังการใช้งานทุกวัน

๕.๑.๕ วินัยการใช้พื้นที่ในโรงเรียน
๑. สนามทราย
- ปฏิบัติตามกติกาของสนามทราย เล่นทราย ของเล่นในสนาม
- ใช้สนามทรายโดยนึกถึงความปลอดภัย ของตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ควรวิ่งเล่นใน
สนามทราย ผลัก โยนของ ปาทราย
- เมื่อเล่นเสร็จ ปัดทรายออกจากตัว ล้างเท้า เช็ดให้แห้งก่อนขึ้นอาคาร
๒. สนามหญ้าและบริเวณรอบโรงเรียน
- เคารพพื้นที่ ไม่ควรปีนป่ายข้ามรั้ว หรือ เล่นในพื้นที่เกษตร
- สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อวิ่งเล่นในสนามหญ้า
- รักษาความสะอาด ไม่วางขยะ สิ่งของทิ้งไว้ แยกทิ้งขยะให้ถูกที่
๓. ในอาคารเรียน
- เดินในอาคาร ชิดขวาตามทางเดิน
- งดขึ้นอาคารในเวลาพักและหลังเลิกเรียน
- งดการนาอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
- รักษาทรัพย์สิน ความสะอาด และความเป็นระเบียบของโรงเรียน
๔. ห้องน้า
- รักษาความสะอาด ใช้น้าและกระดาษชาระอย่างพอดี มีสติ
- คานึงถึงผู้อื่นในการใช้สถานที่ส่วนรวม

๖๙

๕.๑.๖ วินัยการมาโรงเรียน
๑.

เวลาเข้าเรียน
- มาโรงเรีย นให้ทันก่ อนสัญญาณเคารพธงชาติ : ควรมาถึงโรงเรียนอย่างช้า
๐๗.๓๐ น. (สาหรับประถม) และ ๐๘.๑๕ น. (สาหรับอนุบาล)
- หากมาสาย (หลังสัญญาณเรียกแถว) ให้นักเรียนแจ้งสาเหตุที่ครูประจาชั้น
- นักเรียนจะต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒. การลากิจ – ลาป่วย
- การลากิจ : ผู้ปกครองเขียนสมุดสื่อแจ้งครูประจาชั้น ก่อนวันลาอย่างน้อย ๕ วัน
นักเรียนประถม ๑-๔ แจ้งคุณครูด้วยวาจา
นักเรียนประถม ๕-๖ เขียนจดหมายลาให้ผู้ปกครองลงนามกากับ
- กรณีลาป่วย : ผู้ปกครองโทรแจ้งครูประจาชั้น /เจ้าหน้าที่ ธุรการ ในตอนเช้า
และเขียนแจ้งรายละเอียดการป่วยของนั กเรียนลงในสมุดสื่อ ใน
วันกลับเข้าเรียน
- นักเรียนที่ป่วยเกิน ๓ วันติดต่อกัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ พร้อมทั้งใบลาส่งครู
ประจาชั้น เพื่อเป็นหลักฐานพิจารณาอนุมัติเข้าสอบปลายภาค
- กรณีที่นักเรียนป่วยเป็นโรคที่ติดต่อได้ ขอให้นักเรียนหยุดพักที่บ้าน จนกว่าจะ
หายขาด
หมายเหตุ นักเรียนติดตามงานหรือเนื้อหาที่เรียนกับครูผู้สอนในวันที่กลับมาเรียน
๓. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
- นักเรียนควรอยู่ในบริเวณโรงเรียน การเดินออกไปด้านนอกประตูรั้วสีเขียว ต้อง
มีคุณครูไปด้วย
- การน านั ก เรี ย นออกนอกบริ เ วณโรงเรี ย นระหว่ า งวั น ผู้ ป กครองต้ อ งมาขอ
อนุญาตด้วยตนเองที่ห้องธุรการเท่านั้น
๔. เวลากลับบ้าน
๑. นักเรียนฟังการประกาศเรียกของครูเวร
๒. กลับบ้านทันทีเมื่อผู้ปกครองมารับ และไม่ควรออกจากโรงเรียนเกินเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.นั่งรอประจาจุดที่จัดไว้ให้ ไม่ไปเล่นหรืออยู่ในที่ลับตา

๕.๒ พฤติกรรมที่ชมุ ชนทอสีไม่ยอมรับ (ผิดวินัยร้ายแรง)
๑.
๒.
๓.
๔.

เจตนาทาร้ายผู้อื่นทางร่างกาย หรือกระทาการรุนแรงต่อร่างกายผู้อื่น
ทาร้ายผู้อื่นด้วยวาจา เช่นการด่า ว่า ล้อเลียน ยุแหย่ ฯลฯ
เจตนาทาลายทรัพย์สิน สิ่งของ ของตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
มีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ผิดศีล

๗๐

๕.๒.๑ แนวปฏิบัติเมื่อผิดวินัย
๑. เมื่อนักเรียนทาผิดวินัย
๑.๑ เมื่อพบนักเรียนประพฤติผิดวินัย หรือไม่เหมาะสม ครูที่พบเห็นจะตักเตือนนักเรียน
ทันที และแจ้งข้อมูลครูประจาชั้น
๑.๒ คุณครูประจาชั้นสอบถามข้อมูลจากนักเรียน
๑.๓ นักเรียนทบทวนการกระทา และเขียนรายงานข้อมูลตามเหตุการณ์จริง
๑.๔ นักเรียนตั้งเป้าหมายการปรับปรุง พัฒนาตน ด้วยการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก
๒. กรณีประพฤติผิดซ้าในแบบเดิม
๒.๑ ครูเปิดวงกลมกัลยาณมิตรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเพื่อนในห้อง
๒.๒ ลดสิทธิ์บางอย่างที่สอดคล้องกับการกระทานั้น เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการพัฒนาตนเอง
๒.๓ ครูประจาชั้นส่งรายงานฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน และแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
๓. กรณียังไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ หรือผิดวินัยร้ายแรง
๓.๑ ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนนัดหมายผู้ปกครองหาวิธีแก้ไขร่วมกัน พร้อมทาบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อดาเนินการต่อไป
หมายเหตุ
หากทางโรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน/ผู้ปกครองในการพัฒนา หรือแก้ไขพฤติกรรม
เพื่อให้เป็นไปตามวินัยของนักเรียน ทางฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนจะส่งข้อมูลแจ้งฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป
* ขอให้ผู้ปกครองศึกษาและฝึกวินัยการปฏิบัติตนต่อส่วนรวม สังคม โดยใช้ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้
เป็นแนวทางในการฝึกวินัยบุตรหลานของท่าน

๗๑

หมวดที่ ๖
บริการต่างๆ ของโรงเรียน

๗๒

๖.๑ อาหารและของว่าง
ทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีคุณค่า และมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ ทางโรงเรียนได้
จัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกวัน นักเรียนทุกคนจะรับประทานอาหารของโรงเรียนตามที่โรงเรียนจัดไว้ให้
และนักเรียนควรรับประทานให้หมดทุกอย่าง หากไม่เคยรับประทานหรือไม่ชอบ ทางโรงเรียนจะให้ทดลองชิม
ให้รู้รส และค่อยๆ เพิ่มปริมาณจนรับประทานได้ในที่สุด เวลาในการรับประทานอาหาร ตามเวลา(โดยประมาณ)
ดังนี้
อนุบาล
๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.
นมถั่วเหลืองและของว่าง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาหารกลางวันและผลไม้
๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.
ของว่าง
ประถม
๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.
นมถั่วเหลืองและของว่าง
๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น.
อาหารกลางวันและผลไม้หรือของหวาน

๖.๑.๑ การดูแลด้านโภชนาการและอนามัยของโรงเรียนทอสี
ด้ านโภชนาการ
จัดรายการอาหารหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือน ให้มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ในแต่ละวัน และ
ต้องมีผักประกอบในอาหารทุกวัน โดยหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของผัก เพื่อให้นักเรียนได้หัดรับประทานผักที่
หลากหลาย
วันพระ จัดอาหารมังสวิรัติให้รับประทาน โดยมีแหล่งโปรตีนจาก ไข่ เต้าหู้ ธัญพืช หากวัน
พระตรงกันวันหยุดสุดสัปดาห์ จะจัดให้รับประทานแทนในวันอังคาร
ทั้งนี้ โรงเรียนไม่มีนโยบายให้รับประทานอาหารแปรรูปที่มีไขมันสูง เช่น ไส้กรอก เบคอน
และอาหารประเภทขนมซอง ขบคี้ยว

๖.๑.๒ แนวทางในการจัดอาหารสาหรับนักเรียน
อาหารประเภทข้ าว (ในรูปแบบข้าว+กับข้าว ๒ อย่าง หรืออาหารจานเดียว) ๓ ครั้งต่อ
สัปดาห์ อาหารประเภทเส้น ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อความหลากหลาย
อาหารประเภทเนือ้ สั ตว์ ได้แก่ เนื้อปลา ๑ ครั้ง / สัปดาห์ (วันจันทร์)
เนื้อไก่ และไข่อย่างละ ๑ ครั้ง / สัปดาห์
เนื้อหมู ๒ – ๓ ครั้ง / สัปดาห์
ประเภทผลไม้ – รับประทานหลังอาหารกลางวัน
นักเรียนอนุบาล : จัดผลไม้ให้ทุกวัน ปอกเปลือก แกะเมล็ดออก หรือฝานให้แต่เนื้อ
นักเรียนประถม : จัดผลไม้ให้ ๓ วันต่อสัปดาห์ ๒ วันที่เหลือ เป็นขนมหวานไทย น้าเชื่อม
หรือกะทิ ในวันที่มีอาหารประเภทเส้น หรือข้าวที่เป็นอาหารจานเดียว เพื่อให้หนักท้องและให้พลังงานอย่าง
เพียงพอ

๗๓

๖.๑.๓ อาหารว่ าง
 อาหารว่างเช้า สาหรับทุกระดับชั้น จัดให้มีหลากหลายประเภท เพื่อให้นักเรียนหัด

รับประทานหลากหลาย ดังนี้
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร, วันศุกร์
วันพุธ
วันพฤหัส

ประเภทอาหาร
ประเภทเบเกอรี่
ประเภทธัญพืช เช่น กล้วยน้าว้า / กล้วยหอม ข้าวโพดต้ม มันต้ม ฟักทองนึ่ง
ประเภทขนมไทย เช่น ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมฟักทอง
ประเภทขนมปังได้แก่ แซนวิชไส้ไก่, แซนวิชไส้ไข่ต้ม, ขนมปังชุบไข่ทอด

 อาหารว่างบ่าย สาหรั บนักเรี ยนอนุบาลเท่ านั้น

เป็นขนมหวานไทยชนิดน้าเชื่อม, กะทิ วุ้นมะพร้าว หรือข้าวโพดคลุกน้าตาล ผลิตจาก
ครัวของโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ รู้จักขนมไทย และฝึกรับประทานให้หลากหลายชนิด จัดให้รับประทาน
หลังจากตื่นนอนกลางวัน เป็นของว่างเพื่อให้พลังงานก่อนกลับบ้าน

๖.๒ แนวทางการปฏิบัตสิ าหรับนักเรียนที่มีอาการแพ้ อาหาร / โรคประจาตัวที่ต้อง

ดูแลเป็ นพิเศษ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันนักเรียนเกิดอันตรายจากการแพ้อาหาร / ยา ขณะอยู่ที่โรงเรียน
๒. เพื่อให้ครูมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน ให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนหลายราย ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้
หรือบางรายมีโรคประจาตัวที่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหาร หรือยาบางชนิด โรงเรียนจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และป้องกันอันตรายจากความผิดพลาด โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจ้งข้อมูลการแพ้
- อาหารหรือสิ่งที่ต้องงดหรือหลีกเลี่ยง
- การเปลี่ยนแปลงของโรค (หากมี)
- อาการผิดปกติเบื้องต้นที่ต้องสังเกตหรือพบแพทย์
- คาแนะนาเรื่องการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้คุณครูประจาชั้น
เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง ป้องกันการเข้าใจผิดหรือสื่อสารผิดพลาด

๗๔

๒. เตรียมอาหารกลางวันหรือของว่างมาให้นักเรียน ในวันที่รายการอาหารของโรงเรียนไม่เหมาะสม
กับอาการแพ้ / โรคของนักเรียนควรเตรียมอาหารแห้ง หรือของว่างแห้งสารองที่เก็บได้นานไว้ที่โรงเรียน เพื่อให้
คุณครูจัดให้ทาน ทั้งนีผ้ ู้ปกครองสามารถดูรายการอาหารของโรงเรียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.thawsischool.com
๓. อาหารมังสวิรัติตามข้อกาหนดศาสนา โรงเรียนจะจัดให้รับประทานอาหารมังสวิรัติชุดเดียวกับ
ของคุณครู แต่ขอให้เตรียมอาหารแห้งสารองมาเก็บไว้ที่ห้องเรียนสาหรับรับประทานในวั นที่เป็นอาหาร
มังสวิรัติรสจัด
๔. กรณีต้องใช้ยาแก้แพ้ ขอให้นาส่งยาพร้อมมีฉลากระบุ ชื่อนักเรียน ขนาดรับประทาน และวิธีใช้
ยา ให้คุณครูประจาชั้น หากต้องเก็บยาไว้ประจาที่โรงเรียนทางครูประจาชั้นจะประสานกับครูห้องพยาบาล
ในการเก็บยา
บุคลากรของครัวทอสี
- แม่ติ๋ว แม่ครัวของโรงเรียน ครูพจ และแม่ก้อย ที่ประจาห้องพยาบาล ผ่านการอบรมหลักสู ตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครแล้ว
- พี่เลี้ยงที่ช่วยงาน - จะได้รับการปฐมนิเทศการทางาน และตรวจอนามัยส่วนบุคคลก่อนเริ่มงาน
และเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
- สมาชิกในครัวทุกคนจะมีการตรวจสุขภาพใหญ่ปีเว้นปี ระหว่างปีที่เว้นจะมีการตรวจย่อยโดยมี
งานอนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารสุข ๒๑ วัดธาตุทองให้บริการ
การทาความสะอาดครัว
- เช็ดและล้างทาความสะอาดครัวทุกวัน โดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อ Q-Plus และฉีดพ่นเช็ดบริเวณ
ทาอาหารด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐%
- ทาความสะอาดครัวครั้งใหญ่ทุกวันเสาร์
- ขยะสดจากในครัวเนื่ องจากโรงเรียนมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จึงมีการใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร / วัสดุเหลือใช้ ครัวทอสีจึงมีวิธีปฏิบัติดังนี้
ประเภท
เปลือก
พลาสติก
ที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้

ประโยชน์
เศษผักผลไม้จะคัดแยกและนาไปเป็นวัตถุดิบในการทาน้าหมัก E.M.
วัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ – จะส่งให้ทีมทอสีรักษ์โลก
จะทิ้งไปกับขยะ กทม.

* ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร สานักงานเขตวัฒนา จะมาตรวจมาตรฐานครัว ปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงต้นภาคเรียน

๗๕

๖.๒.๑ การทาความสะอาดภาชนะทีใ่ ช้ ในการรับประทานอาหารของนักเรียน
วิถีชีวิตภายในโรงเรียนทอสี จะฝึกให้นักเรียนรู้จักการทางานเพื่อตนเองและส่วนรวม หนึ่งในนั้น
คือคือ การล้างภาชนะของตนเองหลังรับประทาน ตลอดจนปลูกฝังการเกื้อกูลผู้อื่นด้วยการมีเวรจิตอาสา
ช่วยล้างภาชนะให้คุณครูที่สอน นักเรียนจะล้างภาชนะของตนเอง เช็ดให้แห้งและนาไปเก็บในตะกร้าของ
แต่ละห้อง แต่เพื่อให้มั่นใจในความสะอาด จะนาภาชนะมาลวกด้วยน้าร้อนอีกครั้งในตอนเช้าก่อนใช้งาน
๑. การดูแลด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
การทาความสะอาดอาคารสถานที่
 การทาความสะอาดประจาวัน
- แม่บ้านจะกวาดและเช็ดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อประจาวันๆ ละ ๓ ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น
- สาหรับห้องเรียนอนุบาล จะเพิ่มการกวาดเช็ดช่วงระหว่างวันเมื่อนักเรียนออกจากห้อง
ก่อนปูที่นอน
 การทาความสะอาดช่วงนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน
แม่บ้านจะคอยดูแลความสะอาดพื้น กวาดเศษอาหารที่ตกหล่น ตลอดเวลา เพื่อป้องกัน
ความสกปรก และป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่น
 การทาความสะอาดสิ่งของส่วนกลางที่นักเรียนมีการจับต้องหรือใช้ร่วมกัน ระหว่างวัน
แม่บ้านจะเช็ดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อเป็นระยะ เครื่องใช้ ของเล่นภายในห้องเรียนอนุบาล ฉีดพ่นและเช็ด
ด้วยอัลกอฮอร์ทุกวัน
 การทาความสะอาดประจาสัปดาห์ ทุกวันเสาร์จะทาความสะอาดใหญ่ด้วยการดูดฝุ่น เช็ด
เฟอร์นิเจอร์ กระจกห้องเรียน
 การทาความสะอาดสนาม สนามทราย และเครื่องเล่น
- กวาดใบไม้และเก็บเศษไม้ที่ร่วงหล่นทุกวันตอนเช้า
- เช็ดทาความสะอาดเก้าอี้สนาม อ่างล้างมือ เปลี่ยนน้าในอ่างล้างเท้าทุกวันตอนเช้า
- สนามทราย ทุกวันเสาร์จะร่อนทรายเพื่อแยกเศษวัสดุออก

๖.๒.๒ การดูแลสุ ขภาพของนักเรียน
เมื่อนักเรียนเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน นักเรียนจะถูกส่งไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน หากพิจารณาเห็นสมควรให้แพทย์เป็นผู้ตรวจ ทางโรงเรียนจะส่งนักเรียนไป
ยังโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโดยเร็วที่สุด และจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีก่อนที่จะออกจาก
โรงเรียน

๗๖

๖.๓ มาตรการดูแลของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับมลพิษฝุ่นละออง สามารถดูแล
ตนเองและวิถีชีวิตภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ
ก. เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนจะใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Air Visual ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้กันแพร่หลาย สะดวกในการเรียกดูข้อมูล
ข. ตัวชี้วดั และเกณฑ์ คุณภาพอากาศที่โรงเรียนใช้ อ้างอิง
โรงเรียนทอสียังคงใช้ค่า PM2.5 เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของโรงเรียนในการตัดสินใจทา
กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพอากาศของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ข้อมูลจาก
พญ. ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
ค. วิธีการสื่ อสารเรื่องคุณภาพอากาศ
ใช้วิธีตั้งธงสีสัญลักษณ์ แสดงค่า PM2.5 ที่บริเวณหน้าห้องสมุด เพื่อใช้สื่อสารกับครู และ
นักเรียน เป็นการฝึกสังเกต เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองอย่างง่าย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนรู้วิชาเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว
รายละเอียดสัญลักษณ์สีธง ความหมาย ตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ดูใน
เอกสารแนบท้าย (หน้า ๗๙)
ง. การติดตามคุณภาพอากาศ
๑. ผู้ปกครอง และครูสามารถดูข้อมูล PM2.5 จากแอพพลิเคชั่น Air Visual
๒. การติดตามค่า PM2.5 ระหว่างวันที่มีสถานการณ์มลพิษฝุ่น PM2.5
๑. ภายนอกห้ องเรียน
ฝ่ายบริ การองค์ กร – อานวยการแสดงค่า PM2.5 ของพื้นที่ส่วนกลางที่ หน้าห้องสมุด เวลา
๐๗.๐๐ น., ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. และเปลี่ยนธงสีสัญลักษณ์ตามสถานการณ์ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติให้
ถูก ต้องตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ เช่ น การเข้าแถว, การรับประทานอาหารกลางวัน และการเตรีย มส่ง
นักเรียนกลับบ้าน
ฝ่ ายบริ หารพื้นที่ – หากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เป็น “ธงแดง” ฝายบริหารพื้ นที่จะส่ง
สัญญานเสียงแจ้งเตือนภายในบริเวณโรงเรียนให้ทุกคนทราบ ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
เพื่อให้ทุกคนทราบ และเตรียมปฏิบัติตามแผน

๗๗

๒. ภายในห้ องเรียน
ระดับประถม - เป็นกิจกรรมของวิชาชีวิตนักเรียน โดยหน่วยบริการของแต่ละห้องเรียน จะ
วัดค่า PM2.5 ภายในห้องเรียน วันละ ๒ ครั้ง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. จดบันทึกค่า
แจ้งให้ครูประจาชั้น และเพื่อนในห้องทราบ เพื่อกากับดูแลการใช้ห้องเรียน และดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม
ระดับชั้นอนุบาล – คุณครูประจาชั้นจะเป็นผู้ทาการวัด เพื่อการดูแลสภาพอากาศภายใน
ห้องเรียนให้ปลอดภัย
หมายเหตุ หากค่า PM2.5 “ภายนอก”ห้องเรียน เป็น “ธงแดง” ขอให้นักเรียนใส่หน้ากาก ขณะอยู่ภายใน
ห้องเรียนด้วย
จ. การดูแลคุณภาพอากาศภายในห้องเรียน
เป้าหมายค่า PM2.5 ภายในห้องเรียน ควรน้อยกว่า ๒๕ โดยมีวิธีการดังนี้
๑. การใช้ห้องเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันดูแลการใช้ห้องเรียน โดยการปิดหน้าต่าง ปิดประตูห้องทุกครั้ง
- ครูจะเป็นผู้ควบคุมการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ
- หากค่า PM2.5 ภายในห้องเกินกว่า ๒๕ ครูจะเร่งการทางานเครื่องฟอกอากาศ กวดขัน
การเปิด – ปิดประตูห้อง วัดค่าซ้าหลังจากปรับเครื่องฟอกอากาศแล้วทุก ๓๐ นาที จนกว่าคุณภาพอากาศ
ภายในห้องเรียนจะอยู่ในค่าที่ปลอดภัย
ปัจจุบันพื้นที่ให้บริการนักเรียนมีเครื่องฟอกอากาศครบทุกพื้นที่แล้ว
ฉ. การเรียนวิชาพลศึกษา (พละบก และว่ายน้า) ในช่วงสภาพอากาศ “ธงส้ม”
แนวคิดของมาตรการวิชาพลศึกษา โรงเรียนคานึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ และโอกาสในการเรียนและ
ฝึกทักษะด้านกีฬา ในขณะเดียวกันก็ตระหนักดีว่าภาวะสุขภาพของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างด้วย
เช่นกัน จึงขอดาเนินการสอนวิชาพลศึกษาในช่วง “ธงส้ม” ดังนี้
๑. ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน จะจัดทา “แบบสอบถามความประสงค์การเรียนวิชาพลศึกษาในช่วง
ธงส้ม” ส่งให้ผู้ปกครองตอบกลับ และแจ้งคุณครูประจาชั้นทราบ เพื่อแยกกลุ่มนักเรียนที่ระบุ “ไม่ประสงค์”
ไปทากิจกรรมอื่นในช่วงดังกล่าว
๒. การสอนวิชาพลศึกษา*จะปรับ ดังนี้
วิชาพลศึกษา
อนุบาล
ประถม
พละบก
ทากิจกรรมในห้อง Sensory
ปรับเป็นการออกกาลังกายแบบเบา
นอกอาคาร ไม่เกิน 30 นาที
วิชาพลศึกษา
อนุบาล
ประถม
ว่ายน้า
สระว่ายน้าภายในโรงเรียน
สระว่ายน้าภายนอกโรงเรียน
ลงสระไม่เกิน 30 นาที
ลงสระไม่เกิน 30 นาที
ต้องใส่หน้ากากระหว่างเดินทางไป - กลับ
*หมายเหตุ กิจกรรมพลศึกษา จะมีการปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ด้วย
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๓. ท้ายชั่วโมงพลศึกษา ครูพละประเมินอาการผิดปกติทางร่างกายที่สาคัญ เช่น ผื่น คันที่
ผิวหนัง มีน้ามูก แน่นจมูก หายใจเสียงวี้ด แน่นหน้าอก หากพบ จะส่งนักเรียนไปห้องพยาบาล และแจ้ง
อาการให้ครูประจาชั้นทราบ เพื่อรายงานผู้ปกครองเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเรียนพละในสภาพ
อากาศแบบนี้ในครั้งต่อไป
ช. การดูแลสุขภาพนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๑. หากสุขภาพของนักเรียนได้รับผลกระทบจากมลพิษฝุ่น ขอให้ผู้ปกครองแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงครู
ประจาชั้นเรื่องวิธีการดูแล และวิธีการให้ยาฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ห้องพยาบาล
๒. นักเรียนในกลุ่มข้างต้น ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ โรงเรียนจะให้สัญลักษณ์ "ริบบิ้นสีม่วง" สาหรับติดที่
เสื้อของนักเรียนทุกวัน เพื่อให้คุณครูท่านอื่นทราบ และให้ความช่วยเหลือ (ถ้ามีอาการ)
หมายเหตุ ขอให้ผู้ปกครองเตรียมหน้ากากที่เหมาะสมมาให้นักเรียนใช้ที่โรงเรียน ตามแนวทางการเลือกใช้
หน้ากากที่ผู้ปกครองเห็นควร
ซ. การส่งนักเรียนกลับบ้านสถานการณ์ “ธงแดง”
๑. กรณี นักเรียนกลับบ้านตามเวลาเลิกเรียน
ช่วงเวลา
อนุบาล
ประถม
หลังเวลาเลิกเรียน
รอที่ “ห้องเรียน” ฟังเสียงเรียกชื่อ
รอที่ “ห้องเรียน” ฟังเสียงเรียกชื่อ
เมื่อผู้ปกครองมารับ
ครูประจาชั้นพาเดินไปส่งที่จุดรับ-ส่ง ครูประจาชั้นจะอนุญาตให้ลงไปที่จุดรับ-ส่ง
หลังเวลา ๑๖.๐๐ น.
ย้ายนักเรียนมารอที่ “ห้องธุรการ”
ย้ายนักเรียนมารอที่ “ห้องสมุด”
๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น.
ครูเวรดูแลจนถึงเวลา
หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.
รอที่ “ห้องธุรการ”
ย้ายนักเรียนมารอที่ “ห้องธุรการ”
แม่บ้านของโรงเรียน.
แม่บ้านของโรงเรียน..
ผู้ดูแล
หมายเหตุ
- ช่วงค่าฝุ่น PM2.5 "ธงส้ม" นักเรียนใส่หน้ากากนั่งรอประจาที่จุดปกติ
- ช่วงสถานการณ์มลพิษฝุ่น ขอให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนตรงเวลา และกลับบ้านทันที
๒. กรณี นักเรียนอนุบาล “เฉพาะราย” ที่ต้องรอกลับบ้านพร้อมพี่ระดับประถม
ระดับชั้น
แนวปฏิบัติ
เตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
ผู้ปกครองแจ้งคุณครูประจาชั้นทราบเป็นรายบุคคลว่าจะขอรับกลับ
พร้อมพี่ประถม
คุณครูจะดูแลให้นักเรียนรออยู่ในห้องปิด ตามจุดที่ระบุตามตาราง
ข้างต้น
อนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓
ให้มารับนักเรียนตามเวลาเลิกเรียนระดับประถม
๓. ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 ร่วมกับมลพิษฝุ่น PM2.5
ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น และยังคงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

๗๙

ฌ. การดูแลอุปกรณ์และซ่อมบารุง
ฝ่ายบริหารพื้นที่ จัดทาแผนดูแลเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ - ล้างย่อยโดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ ทุก ๒ สัปดาห์, ล้างใหญ่ ทุก ๓ เดือน,
เครื่องฟอกอากาศ - ตรวจสอบสภาพไส้กรองทุก ๒ สัปดาห์ เมื่อทาการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ
เอกสารแนบท้าย
ค่ า PM2.5 และความหมายของธงแต่ ละสี **
ค่า PM2.5
สีของธง ความหมาย
๐ – ๓๗

เขียว

คุณภาพอากาศดี

๓๘ - ๕๐

เหลือง

คุณภาพอากาศ
ปานกลาง

๕๑ - ๙๐

ส้ม

เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

มากกว่า ๙๑
ขึ้นไป

แดง

ไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ

กิจกรรมที่ทาได้
สุขภาพแข็งแรง
สุขภาพอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ทากิจกรรมนอกอาคาร ทากิจกรรมนอกอาคารได้
ได้
อยู่นอกอาคารได้
อยู่นอกอาคารได้
ไม่เกิน ๖๐ นาที
ไม่เกิน ๖๐ นาที
อาจมีอาการ ควรพกยา
ฉุกเฉิน
ใส่หน้ากากอนามัย อยู่
ใส่หน้ากากอนามัยอยู่
นอกอาคารได้ไม่เกิน ๓๐ ภายในห้องเรียน หรือ
นาที
พื้นที่ๆ ครูกาหนด
โดยงดกิจกรรมที่ต้อง
อาจมีอาการ ควรพกยา
ออกแรงมาก
ฉุกเฉิน
ครูเฝ้าสังเกตอาการ
ใส่หน้ากากอนามัย และ ใส่หน้ากากอนามัยและ
ต้องอยู่ภายในห้องเรียน ต้องอยู่ภายในห้องเรียน
หรือห้องที่ครูกาหนด
หรือห้องที่ครูกาหนด
อาจมีอาการ ควรพกยา
ฉุกเฉิน
ครูเฝ้าสังเกตอาการ
ผิดปกติ

** เกณฑ์คุณภาพอากาศของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญ. ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ งานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)

๘๐

๖.๔ แนวทางการปฏิบัตเิ พือ่ ป้ องกันและควบคุมการแพร่ เชื้อโรคติดต่ อในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในโรงเรียน
๒. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้เห็นความสาคัญของการให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคและ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการประเมินอาการเจ็บป่วยของลูกในเบื้องต้น สาหรับการพิจารณา
หยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือลดการมารับเชื้อเพิ่มเติมหลังการฟื้นตัวจากโรค
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑. ขอให้นักเรียนงดมาโรงเรียนหากพบว่า
๑.๑ มีไข้ โดยร่างกายมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
๑.๒ ยังไม่มีไข้ แต่เริ่มมีอาการ น้ามูกไหล ไอ จาม ขอให้สังเกตการณ์อยู่กับบ้าน ๒ – ๓ วัน
๑.๓ ขอให้สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การมีผื่นปรากฏใน
ช่องปาก มือ หรือลาตัว การถ่ายอุจจาระเหลว
๒. ขอให้พานักเรียนไปพบแพทย์ พักผ่อน และรับประทานยาอยู่ที่บ้านอย่างน้อย ๓ วัน แล้ว จึงมา
โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อการรักษาโรค ตลอดจนชะลอการมาโรงเรียนเพื่อป้องกันการอาจมารับเชื้อ
ใหม่ขณะร่างกายกาลังฟื้นฟู
๓. ขอให้โทรแจ้งการลาป่วย และผลการวินิจฉัยโรคให้ครูประจาชั้นทราบ หรือโทรแจ้งที่ห้อง
ธุรการ โทร ๐๒ – ๗๑๓ – ๐๒๖๐ – ๑ กด ๐ เพื่อประสานงานให้ครูประจาชั้นทราบ ทั้งนี้ การ
แจ้งข้อมูลการวินัจฉัยโรคมีความสาคัญ หากเป็นโรคระบาดร้ายแรง โรงเรียนจะได้ดาเนิน
มาตรการควบคุม ป้องกันโรค รวมถึงการทาความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
๔. กรณีผลการวินิจฉัยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปาก หัด อีสุกอีใส คางทูม หรือ
โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่แพร่จากคนสู่คน
๔.๑ ขอให้นักเรียนที่ป่วยหยุดพักอย่างน้อย ๗ วัน หรือตามที่แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์
จนกว่าอาการของโรคจะดีขึ้น
๔.๒ พี่หรือน้องของนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคข้างต้น ต้องหยุดเรียนทั้งพี่และน้องเพื่อสังเกต
อาการ และป้องกันการเป็นพาหะแพร่เชื้อในระหว่างที่อาการอาจยังไม่ปรากฏ
๕. แนวทางในการปฏิบัติ เมื่ออาการดีขึ้นและจะมาโรงเรียน
๕.๑ ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
หรือการรับเชื้อใหม่จากนักเรียนอื่น เตรียมผ้าเช็ดหน้าของตนเองมาด้วย
๕.๒ สอนนักเรียนให้ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามด้วยผ้าเช็ดหน้า หรือแขน (บริเวณพับ
ข้อศอก) และล้างมือบ่อยๆ

๘๑

๕.๓ หากมียาที่ต้องรับประทานต่อที่โรงเรียน กรุณาแจ้งให้ครูประจาชั้นทราบอย่างชัดเจน
๕.๔ ขอให้นาใบรับรองแพทย์มาส่งที่คุณครูประจาชั้นด้วย ในวันที่กลับมาเรียนตามปกติ
๖. กรณีครูประจาชั้นพบว่านักเรียนมีไข้ในระหว่างเวลาเรียน
๖.๑ ครูประจาชั้นจะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอาการ และขอให้รับนักเรียนกลับบ้าน
๖.๒ ครูประจาชั้นจะแยกนักเรียนจากชั้นเรียน โดยส่งไปพักที่ห้องพยาบาล เพื่อเช็ดตัวลดไข้
สังเกตอาการ
๖.๓ เมื่อผู้ปกครองมาถึงโรงเรียน ขอให้ติดต่อธุรการเพื่อรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
๖.๔ วันถัดไป หากต้องพักรักษาตัวที่บ้าน ขอให้โทรแจ้งลาป่วย รวมถึงผลการวินิจฉัย การ
รักษาให้ครูประจาชั้นทราบ
๗. กรณีที่พบนักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อโรคเดียวกัน ร้อยละ ๑๐ ภายในห้องเดียวกัน ผู้บริหารของ
โรงเรียนจะพิจารณาปิดห้องเรียนดังกล่าว เพื่อชะลอการแพร่กระจายของโรค พี่หรือน้องของ
นักเรียนที่ปิดห้องเรียนขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่แสดงในตาราง “สรุปแนวทางการปฏิบัติ เมื่อ
นักเรียนป่วย หรือมีการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียนทอสี
ความร่วมมือที่สาคัญ
ขอความกรุณาผู้ปกครองในการเตรียม “หน้ากากอนามัย” ให้นักเรียนนามาใช้ที่โรงเรียนเพื่อป้องกัน
นักเรียนจากการแพร่ / รับเชื้อโรคเมื่อกลับจากการพักฟื้น และ ขอให้เตรียมหน้ากากอนามัย ๑ ชิ้น สารองไว้
ในกระเป๋านักเรียน เพื่อใช้หากมีอาการที่โรงเรียน และโปรดแนะนาวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้อย่างถูกต้อง
แก่นักเรียน โดยการม้วนหน้ากากอนามัยด้านที่ติดกับปากและจมูกให้อยู่ด้านใน ใช้สายคล้องหูมัดให้แน่น
และทิ้งลงถังขยะ

๖.๔.๑ ตารางสรุปแนวทางการปฏิบัติ เมื่อนักเรียนป่วย หรือมีการแพร่ระบาดของโรค
ภายในโรงเรียน
ชั้นเรียน
ชั้นเรียนปกติ

ปิดห้องเรียน

นักเรียน
พี่ / น้ อง
หยุดเรียนด้วย
ป่ วย
หยุดพักรักษาตามแพทย์ สั่ง หรือหยุดให้
ครบ ๗ วัน จนหายดี
หยุดเรียนด้วย
ถ้ าป่ วย
หยุดพักรักษาตามแพทย์ สั่ง หรือหยุดให้
ครบ ๗ วัน จนหายดี
อาการปกติ
ถ้ าอาการปกติ
มาโรงเรียนตามปกติ
หยุดเรียนตามกาหนดการปิ ดห้ อง

สมาชิกในบ้ าน
ไม่ป่วย

ไม่ป่วย

ไม่ป่วย
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ชั้นเรียน
ชั้นเรียนปกติ

นักเรียน
ป่วย  หายดีแล้ว
มาเรียนตามปกติ
แต่ขอให้ใช้หน้ากากอนามัยตลอดวัน

ชั้นเรียนปกติ

อาการปกติ
มาโรงเรียนตามปกติ
แต่ขอให้ใช้หน้ากากอนามัยตลอดวัน

พี่ / น้อง
อาการปกติ
มาโรงเรียนตามปกติ
แต่ขอให้ใช้หน้ากาก
อนามัยตลอดวัน
อาการปกติ
มาโรงเรียนตามปกติ
แต่ขอให้ใช้หน้ากาก
อนามัยตลอดวัน

สมาชิกในบ้ าน
สมาชิกในบ้ านติดโรคจาก
นักเรียน
เกิดอาการภายหลัง
มีสมาชิกในบ้ านป่ วยโดย
นักเรียนยังมีอาการปกติ
ทั้งนี้

ผู้ใหญ่ ทปี่ ่ วยควรมีการดูแล
ตนเองเพือ่ ป้องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อ
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการลดความเสี่ยงโรคโควิด – 19 ในโรงเรียน รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมจากลิงก์
https://drive.google.com/file/d/18ZqFNwIhHOOT6brhG_ynMeen6drUswmR/view?usp=sharing

๖.๔.๒ คาถามที่พบบ่อย สาหรับโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรค COVID - 19
คาถาม : โรงเรียนใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาปิดห้องเรียน
คาตอบ : โรงเรียนอ้างอิงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และขอคาแนะนาจากงาน
อนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง ร่วมกับการพิจารณา
ตามสถานการณ์ของผู้บริหาร
เกณฑ์ ทตี่ ้ องใช้ ในการพิจารณาปิ ดห้ องเรียนมีดังนี้
๑. มีจานวนนักเรียนป่วยเป็นโรคติดต่อภายในห้องเดียวกันตั้งแต่ ร้อยละ ๑๐
๒. ระยะเวลาสาหรับปิดห้องเรียนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายโรค คือ ๗ วัน (นับรวม
วันหยุดสุดสัปดาห์)
ทั้งนี้ ในการปิดห้องเรียนเพื่อควบคุมการแพร่ของโรค ต้องพิจารณาร่วมกับความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการสอนด้วย
คณะทางานพิจารณาการปิ ดห้ องเรียนประกอบด้ วย
๑. ฝ่ายบริการองค์กร
๒. ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียน
๓. ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง
คาถาม : มาตรการการดูแลความสะอาดของโรงเรี ยน เมื่อเกิดการแพร่ ระบาดของโรค
คาตอบ : โรงเรียนมีมาตรฐานในการทาความสะอาดห้ องเรียน พืน้ ทีส่ ่ วนกลาง โดยการ
ล้างด้ วยนา้ ยาทาความสะอาด และใช้ อลั กอฮอล์ / เดทตอลในการฆ่าเชื้อ สิ่ งของ
ส่ วนกลางทีใ่ ช้ ร่วมกัน ภาชนะมีการลวกนา้ ร้ อนในตอนเช้ าก่อนใช้ งาน และ
เครื่องใช้ มีการทาความสะอาด และฆ่าเชื้อเป็ นประจาตามทีก่ าหนด
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ในช่วงที่เกิดการระบาด จะมีการทาความสะอาดตามมาตรฐาน และเพิ่มความถี่มากขึ้น
ห้องเรียนที่ปิดจะมีการทาความสะอาดใหญ่โดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมรับการเปิดห้องเรียน

๖.๔.๓ การตรวจทันตสุขภาพ
สุขภาพในช่องปากเป็ นปั จจัยที่มีผลต่ อพัฒนาการร่างกาย และจิตใจของนัก เรียน ทาง
โรงเรียนเล็งเห็นความสาคัญในข้อนี้ จึงได้จัดให้มีการตรวจทันตสุขภาพของนักเรียนเป็นประจาทุกปี ปีละ
๑ ครั้ง (เป็นอย่างน้อย) ในช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมกราคม

๖.๔.๔ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นวั ย เรี ย น จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฉี ด วั ค ซี น ให้ ภู มิ คุ้ ม กั น โรคให้ ค รบถ้ ว น
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง ร่วมกับทางโรงเรียนจัดให้มีการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น แก่นักเรียนทุกคนเป็นประจาทุกปี โดยจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้ า
เพื่อขออนุญาตเป็นประจาทุกครั้งไป
โรคติดต่อที่จะให้ภูมิคุ้มกัน ได้แก่ วัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก วัคซีนป้องกัน
โปลิโอ และวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม หรือโรคอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ

๖.๕ บริการจาหน่ายอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ร้านพอเพียง)
ช่ วงหลัง เลิก เรีย นทางโรงเรีย นมี ก ารจั ด อาหารและอุปกรณ์ก ารเรีย นการสอน จาหน่ ายให้กั บ
ผู้ป กครองนั ก เรี ย นที่ ร้ า นพอเพี ย งบริ เวณใต้อ าคารประถม โรงเรี ย นส่ง เสริ มเรื่ อ งการใช้ ภ าชนะแทน
ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ดังนั้นผู้ที่ต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่ ม จะต้องนากล่องพลาสติก
และขวดน้ามาใส่อาหารและน้าดื่มทุกครั้ง

๖.๖ บริการห้องสมุด
ห้องสมุดตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคารไม่วุ่น เปิดบริการวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทาง
โรงเรียนจะจัดทาบัตรสมาชิกห้องสมุดให้นักเรียนทุกคน และจะได้รับเมื่อเปิดเทอม ขั้นตอนการยืมหนังสือ
มีดังนี้
 ต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งที่จะยืมหนังสือ
 ผู้ปกครองและนักเรียนยืมได้ไม่เกินครั้งละ ๓ เล่ม (ภายใน ๗ วัน รวมเสาร์-อาทิตย์)
 ส่งคืนตามกาหนดเวลา หากเลยกาหนดเวลาจะถูกปรับตามระเบียบที่ห้องสมุดกาหนดไว้
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๖.๗ โครงการทอสีรักษ์โลก
โครงการทอสีรักษ์โลก เกิดขึ้นมาจากการที่โรงเรียนมองเห็นว่า มนุษย์เราได้ใช้ทรัพยากรกันอย่าง
ฟุ่มเฟือย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะที่มากขึ้นตามปริมาณการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ เพราะเราเรียนรู้วิธีใช้
แต่ยังขาดการเรียนรู้วิธีจัดการกับสิ่งที่เหลือทิ้ง ทาให้เกิดผลกระทบมากมายต่อโลกใบนี้
โรงเรียนทอสีตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงต้องการรณรงค์ให้ชุมชนทอสีร่วมมือ
ปลูกจิตสานึกที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ใช้วัสดุที่ลดการ
เบียดเบียนโลก ช่วยกันดูแลรักษา ร่วมกันคืนสิ่งดีๆให้กับโลก โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง
ร่วมกันสร้างพฤติกรรมรักษ์โลก ดูแลรักษา ลดการเบียดเบียนโลก รวมถึงจะส่งผลต่อ การกินเป็ นอยู่เป็ น
การลดอัตตาตัวตน และทิฎฐิ เดิมๆ ให้เกิดเป็นวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนทอสี

แนวทางการคัดแยกขยะแบบทอสี
เป้าหมาย : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝน การสร้างขยะอย่างมีสานึก และ ทิ้งขยะอย่างมีสติ ตาม
หลัก 3R
- Reduce ลดการสร้างขยะ (Reject)
- Reuse การใช้ซ้า เพื่อไม่ให้เกิดขยะ (Reduce,Reject,Repair)
- Recycle การแปรสภาพขยะให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ขยะ หมายถึง ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์หรือจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม โดยเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะทาอะไร มนุษย์มักจะมี
ของเหลือทิ้งที่ไม่ใช้ประโยชน์ เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ วัสดุผสมต่าง ๆ
ปัจจุบันแบ่ง “ขยะ” เป็น ๔ ประเภท
๑. ขยะย่อยสลายได้ (ยังมีประโยชน์) เช่น
- เศษอาหาร ผัก ผลไม้
- กิ่งไม้ ใบไม้
- เศษเนื้อสัตว์
๒. ขยะที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ (Recycle หรือ Reuse) เช่น -กระดาษ
- โลหะ
- แก้ว
- พลาสติก
- วัสดุผสม
- น้ามันจากพืช และ สัตว์
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๓. ***ขยะทั่วไป (ย่อยสลายได้ยาก และ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว)
- ทิชชู่ ,ทิชชู่เปียก และ เศษผ้า
- กระดาษเลอะเศษอาหาร
- ไม้เสียบลูกชิ้น,ไม้ไอศกรีม
- ฟองน้าล้างจาน,ฟองน้าใยสังเคราะห์
- ภาชนะโฟม หลอดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (๒ สิ่งไม่นาเข้าชุมชน)
๔. ขยะมีพิษ (รวบรวมนาส่งสานักงานเขต)
- หลอดไฟ
- ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
- ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ไม่สามารถล้างทาความสะอาดได้
จากการแยกประเภทของขยะต่าง ๆ ข้างต้น จะพบว่าปัญหาขยะสะสมทั้งในระบบ และ นอกระบบ
นั้น จะบรรเทาปัญหาลงได้ด้วยการลดการสร้างขยะและการแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมของแต่ละชุมชน
เพื่อให้เกิดสานึกและสติในการจัดการขยะ ชุมชนทอสีจึงจัดการแยกขยะดังนี้
๑. เศษอาหาร
๒. กระดาษสะอาด
๓. ภาชนะพลาสติก
๔. ถุงพลาสติก
๕. ถุงขนม(วัสดุผสมทั้งโลหะและพลาสติก)
๖. แก้ว และ โลหะ
๗. กล่องนม
๘. ขยะทั่วไป
โดยการล้างทาความสะอาดขยะเกือบทุกชิ้นที่เราสร้างและแยกประเภทตามถังให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น จากขยะหรือสิ่งที่หมดประโยชน์จากเราแล้ว
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๖.๘ ปฏิทินกิจกรรมสาคัญในแต่ละปีการศึกษา
กิจกรรม

ช่วงเวลา

พบปะผูป้ กครอง
๓ ครั้ง / ภาคเรียน

ต้นภาคเรียน
กลางภาคเรียนที่ ๑
ปลายภาคเรียน
มนต์รักอักษร
ประมาณเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม
หยุดกลางภาค
ภาคเรียนที่ ๑
เดือนกรกฎาคม
ภาคเรียนที่ ๒
เดือนธันวาคม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประมาณเดือนสิงหาคม

จุดประสงค์
- เพื่อชี้แจงเป้าหมายการเรียนการสอน
- เพื่อแสดงพัฒนาการรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ
- เพื่อสรุปการเรียนการสอนประจาภาคเรียน
โครงการส่งเสริมฉันทะในการเรียนรู้ภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตารางเวลาแต่ละปี

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความคิดจินตนาการและถ่ายทอดออกมาอย่างมี
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และแสดงความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองระดับเด็กเล็ก-อนุบาล ๓ เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร / การสอน
ระดับประถมโรงเรียนทอสี

นาเสนอหลักสูตร/การสอนระดับ
ประถมศึกษาทอสี

เดือนสิงหาคม

ปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ตุลาคม
ภาคเรียนที่ ๒ มีนาคมพฤษภาคม
ประถม ธันวาคม
แสดงสมรรถภาพทางกีฬา คุณธรรม และความ
อนุบาล กุมภาพันธ์
สามัคคี

กีฬาทอสีสามัคคี
ศรัทธา Street

เดือนมกราคม
(ช่วงวันเด็ก)

เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
/ ความสนใจเฉพาะตัว เป็นของขวัญวันเด็ก

Thawsi Recital

ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์หรือมีนาคม

ส่งเสริมความสามารถทางดนตรีและทักษะการแสดง
ให้กับนักเรียน

การแสดงปิดภาคการศึกษา
“อนุบาลแรกแย้ม ประถมเปล่ง
บาน”
“ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง”

ประมาณเดือนกันยายน
และกุมภาพันธ์

ค่ายฤดูร้อน

หลังปิดเทอมเดือน
มีนาคม

เพื่อนาเสนอสิ่งทีเ่ รียนมาของแต่ละระดับชั้น สรุป
ออกมาในรูปแบบของการแสดงที่นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม
เพื่อให้ผปู้ กครองได้มีโอกาสพัฒนาตนด้านพฤติกรรม
จิตใจ และปัญญาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ช่วงปิดเทอม และจัดสรร
เวลาให้เกิดประโยชน์

ตลอดภาคเรียน

