
การศึกษาพุทธปัญญา 
(หลักสูตรระดับประถม) 

โรงเรียนทอสี 

http://www.thawsischool.com/


การศึกษาพุทธปัญญา 

พุทธปัญญา คือ ปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริง 
ทั้งภายนอกและภายในจิตใจของตนเอง 

การศึกษาพุทธปัญญา คือ การศึกษาให้รู้จักตนเอง 
รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง สามารถบริหารจิตใจของ
ตัวเอง เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ (ยิ่งเราเข้าใจตัวเอง เราจะ
ยิ่งเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้น) พระอาจารย์ชยสาโร 



โส กโรหิ ทีปมตฺตโน ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว 
สร้างที่พึ่งแห่งตน เร่งฝึกฝนตนเป็นบัณฑิต  

ปรัชญาโรงเรียน 



วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวิถีพุทธปัญญาต้นแบบ ในการบ่มเพาะชีวิตเด็ก ครู ผู้ปกครอง 
เป็นนักศึกษาตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเอง สร้างชุมชนกัลยาณมิตร 

เพื่อประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 
พร้อมจะอยู่ร่วมกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน 

Buddhist Wisdom for a changing World 
พุทธปัญญาน าสมัย 



เอกลักษณ ์

คือ การศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวต้ัง  
บ่มเพาะชีวิตของนักศึกษาทั้ง ๒ ระดับ  

ให้เกิดการพัฒนาทุกด้านของชีวิต ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 

“การศึกษาพุทธปัญญา” 



อัตลักษณ ์

เกิดการพัฒนา ทั้งด้านนอกและด้านใน ของนักศึกษาทั้ง ๒ ระดับ  
เป็นการศึกษาที่ท าให้เกิดปัญญา สร้างประโยชน์  

และพาไปสู่ความสุขที่แท้จริง 

“ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” 
การเป็นครู / นักเรียน / ผู้ปกครอง พุทธปัญญา 



ศรัทธา (แนวคิดหลัก) 
ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา  

และสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นได้  
ตามหลักไตรสิกขาหรือภาวนา ๔ (๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ) 



๒ นอก  : กายภาวนา -  กิน อยู่ ดู ฟังเป็น  
  ศีลภาวนา  -  สื่อสารเป็น 
๒  ใน   : จิตตภาวนา -    สุขเป็น 
  ปัญญาภาวนา -  คิดเป็น 
๒ ระดับ : นักศึกษา (เรียนรู)้ ชีวิต 
  ๑. ระดับเด็ก 
  ๒. ระดับผู้ใหญ ่

๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ 



โครงสร้างหลักสูตร 
๑. ระดับการศึกษา 
๒. เป้าหมายการพัฒนานักเรียน 
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๔. สมรรถนะผู้เรียน 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. การจัดจ านวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ 
๘. การวัดประเมินผล 

วิชาเรียน 



๑. ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ 



๒. เป้าหมายการพัฒนานักเรียน (ภาวนา ๔) 

กาย 
๑. มีความส ารวมระวังอินทรีย์ (เป็นผู้ที่ยืน เดิน นั่ง ถูกกาลเทศะ) 
๒. เป็นผู้มีสุขนิสัยที่ด ีมีสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
๓. เป็นผู้ที่กิน อยู่ ดู ฟัง และใช้เป็น 

ศีล 
๔. รักษาศีล ๕ เป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
๕. เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
๖. เป็นผู้มีกิริยามารยาทที่ดี และแต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ 

จิต 

๗. เป็นผู้มีความสุขในการเรียนรู้ 
๘. เป็นผู้มีความอดทนใจสู ้เพียรพยายาม 
๙. เป็นผู้มีสติ มีสมาธิต่อเนื่องในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
๑๐. เป็นผู้มีฉันทะในการท าความดี มีมุทิตาจิต และมีความกตัญญูกตเวที 

ปัญญา 
๑๑. เป็นผู้หมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
๑๒. เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ 



๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(กระทรวง) 
คุณธรรม ๑๒ ประการ 

(ทอส)ี 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ๑๐. มีสต ิ
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๖. พูดจริง ท าจริง จริงใจ 
๓. มีวินัย ๑. ส ารวมระวังอินทรีย์ 

๓. ไม่เบียดเบียน 
๔. ใฝ่เรียนรู ้ ๕. ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง 
๕. อยู่อย่างพอเพียง ๒. รู้จักพอ รู้จักพอดี 

๘. เสียสละ 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน ๔. อดทน ใจสู ้

๗. ขยัน ไม่เกียจคร้าน 
๙. ใจเอื้อหรือมีน้ าใจ 

๗. รักความเป็นไทย ๑๑. จิตแน่วแน่ 
๘. มีจิตสาธารณะ ๗. ขยัน ไม่เกียจคร้าน 

คุณธรรม ๑๒ ประการ 
๑. ส ารวมระวังอินทรีย ์
๒. รู้จักพอ รู้จักพอดี 
๓. ไม่เบียดเบียน 
๔. อดทน ใจสู้ 
๕. ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง 
๖. พูดจริง ท าจริง จริงใจ 
๗. ขยัน ไม่เกียจคร้าน 
๘. เสียสละ 
๙. ใจเอื้อ หรือ มีน้ าใจ 
๑๐. มีสต ิ
๑๑. จิตแน่วแน ่
๑๒ คิดเป็น (โยนิโสมนสิการ) 



๔. สมรรถนะผู้เรียน 

กระทรวง ทอส ี

๑. ความสามารถในการคิด ๑. ความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

๒.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒. ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีวิต 

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญา 

๔.ความสามารถในการส่ือสาร ๔. ความสามารถในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นกุศล 

๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการเสพส่ือ
อย่างรู้เท่าทัน 



๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กระทรวง วิชาที่ทอสีเปิดสอน 

๑. ภาษาไทย ๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร ์ ๒. คณิตศาสตร ์

๓. ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  (๓.EFL –๔.Phonics/Reading) 
๔. วิทยาศาสตร ์ ๕. วิทยาศาสตร ์

๖. สังคมศึกษา 
การงานอาชีพฯ 
ศิลปะ (ทัศนศิลป-์นาฏศิลป์) 

๕. สังคมศึกษา 

๖. การงานอาชีพฯ 

๗. ศิลปะ 

ศิลปะ (๘. ดนตร)ี 

๘. สุขศึกษาและพละ ๙. สุขศึกษา-พละ-ว่ายน้ า 

๗.เด็ดดอกไม้
สะเทือนถึง
ดวงดาว 



๖. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กระทรวง ทอสี 

๑. กิจกรรมแนะแนว แนะแนว 
พึ่งตัวพึ่งตน (ลูกเสือ) ๒. กิจกรรมนักเรียน 

(ชมรม-ลูกเสือ) ๑๑. ชมรม 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

บ าเพ็ญประโยชน์ 

๑๐.ทักษะชีวิต 



๗. การจัดจ านวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ 
ทอสี ป.๑-๒ ป.๓-๔ ป.๕-๖ 

๑.ไทย ๕ ๕ ๔ 
๒.คณิต ๕ ๕ ๕ 
๓.EFL ๒ ๓ ๓ 
๔.Phonics/Reading ๒ ๒ ๒ 
๕.วิทย์ ๒ ๒ ๒ 
๖.สังคม ๒ ๒ ๒ 
๗.เด็ดดอกไม้ 
 
 

๔ ๔ ๔+๑ 

๘.ดนตรี ๑ ๑ ๑ 
๙.พละ ๓+๑ ๓ ๓ 
๑๐.ทักษะชีวิต ๒ ๒ ๒ 

๑๑.ชมรม ๑ ๑ ๑ 
รวม ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

กระทรวง ป.๑-๓ ป.๔-๖ 
ไทย ๕ ๔ 
คณิต ๕ ๔ 
อังกฤษ ๑ ๒ 

วิทย์ ๒ ๒ 
สังคม ๒ ๒ 
ปวศ. ๑ ๑ 
หน้าที่ฯ ๑ ๑ 
การงาน ๑ ๒ 
ศิลปะ ๒ ๒ 
พละ ๒ ๒ 
ลูกเสือ ๑ ๑ 
แนะแนว ๑ ๑ 
ชมรม ๑ ๑ 

รวม ๒๕ ๒๕ 

(บูรณาการวิทย์ สังคม ปวศ หน้าที่ การงาน ศิลปะ นาฎศิลป์) 

(ประกอบด้วยทักษะชีวิต-หน้าที่พลเมือง-พึ่งตัว-แนะแนว) 



7.50 

8.40 

8.40 

9.30 

9.30 

9.50 

9.50 

10.40 

10.40 

11.30 

11.30 

12.30 

12.30 

13.20 

13.20 

14.10 

14.10 

15.00 

14.50 

15.30 

ตารางเรียน 

ทอจิต 
เจริญสต ิ

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

เข้าแถว  
บูชาพระรัตนตรัย 
(สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
แผ่เมตตา เจริญสติ) 
ออกก าลังกาย 
อ่านหนังสือ 
Homeroom 

ทอสมองคล่องคิด : ไทย คณิต อังกฤษ 
ทอปัญญาโลกน่ามหัศจรรย์ : เด็ดดอกไม้ฯ 
หน้าที/่ทักษะชีวิตกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
ชมรม แนะแนว พึ่งตัวพึ่งตน 

Homeroom 
วงกลมกัลยาณมิตร
ทบทวนตนเอง 
ขอบคุณ-ขอโทษ  
สรุปสิ่งเรียนรู้วันนี้  
ตั้งสติรับวันใหม่  
บูชาพระรัตนตรัย 
กราบลาพระ-ลาคร ู

การบ าเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) 

มาถึงโรงเรียนไม่เกิน  7.30 น. 
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• จัดร้อยเรียงเนื้อหาหลักสูตร ด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เน้นเรื่องปัญญาที่
จะรู้เห็นตามความเป็นจริง ทั้งภายนอกและภายในจิตใจของตนเอง 

• ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
• น าเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ นาฏศิลป์ มาร้อยเรียงให้เห็นความ
เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด 
 

วิชาเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 

ก าหนดเป็นหน่วยบูรณาการ ๑๒ บทเรียน 
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ป.๑ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
หนี้ศักดิ์สิทธิ์ 

            เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 

ป.๒ กัลยาณมิตร 
ระลึกคุณบ้านเกิด 

ส ารวมระวังอินทรีย์-รู้จักพอ รู้จักพอด ี
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจกตัญญู ปลูกจิตอาสา  
นึกถึงผู้อื่น 

ไม่เบียดเบียน เสียสละ-ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง 
เกื้อกูล พึ่งพา รักสามัคคี  
เป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

ป.๓ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
คืนสู่แผ่นดิน 

อดทน ใจสู้-พูดจริง ท าจริง จริงใจ-ขยัน  
ไม่เกียจคร้าน 
กิน-อยู่อย่างรู้ค่า หมั่นศึกษาพัฒนาตน  
สร้างประโยชน์ชุมชน 



             เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 

ป.๔ 
พลังน้ าใจ 
ตามรอยกรรมย้ าดูตน 

ส ารวมระวังอินทรีย์-ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง  
พูดจริง ท าจริง จริงใจ มีน  าใจ 
ศรัทธาตนเอง เกรงกลัวต่อบาป ซาบซ้ึงกุศล 

ป.๕ ต้นเหตุแห่งตน 
ตนเป็นต้นเหต ุ

ป.๖ โลกรอดได้เพราะกตัญญู 
แกะสลักชีวิต 
 

พูดจริง ท าจริง จริงใจ-ขยัน ไม่เกียจคร้าน 
เสียสละ มีน  าใจ 
หาเหตุ เข้าใจผล พัฒนาตนสู่ความดีงาม 

มีสติ จิตแน่วแน่ คิดเป็น 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา 



เนื อหาการเรียนการสอน 
จัดการศึกษาพุทธปัญญา ด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง  

วิชาชีวิต วิชาการ วิชาชีพ 

วิชาการ 
(มีความรู้ สามารถปฏิบัติได้) 

- องค์ความรู้ (ความรู)้ 
- ทักษะการเรียนรู้ (การปฏิบัติ) 
- กระบวนการเรียนรู้ (ความสามารถ) 

วิชาชีวิต 
(เกิดการพัฒนากาย ศีล จิต ปัญญา  
ด าเนินชีวิต/ถูกต้อง มีความสุข) 

- พฤติกรรมการเรียน 
- ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
- ทัศนคติต่อการด าเนินชีวิต 
- การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 
- การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

วิชาชีพ 
(มีความรู้ มีความช านาญ) 



น  าหนักวิชาชีวิต-วิชาการ 

ชั น วิชาชีวิต วิชาการ 
ดล ๙๐ ๑๐ 
อ.๑ ๘๐ ๒๐ 
อ.๒ ๘๐ ๒๐ 
อ.๓ ๘๐ ๒๐ 
ป.๑ ๗๐ ๓๐ 
ป.๒ ๖๐ ๔๐ 
ป.๓ ๖๕ ๓๕ 
ป.๔ ๖๐ ๔๐ 
ป.๕ ๖๕ ๓๕ 
ป.๖ ๖๕ ๓๕ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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

วิชาการ 

วิชาชีวิต 

วิชาชีวิต 

วิชาการ 

http://www.thawsischool.com/


กิจกรรมเชิงวิชาชีวิต-
เชิงวิชาการ 

• บทเรียนในวิถีชีวิต 

• หนังสือเรียน 

• สื่อที่อยู่รอบตัว 
• ข่าว โฆษณา บทความ 

บทกลอน เพลง 

• บ าเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมเพิ่มเติม 

• กิจกรรมโรงเรียน 

• กิจกรรมประจ ากลุ่มสาระ 

• ทัศนศึกษา-Family Trip 

• ค่ายต่างๆ  

 



เป้าหมาย 

• เพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีวิต
และวิชาการ 

• เพื่อสร้างฉันทะในการเรียนรู้
และเกิดศรัทธาในตัวเอง 

การบ้าน 

พ่อแม่จะช่วยลูกท าการบ้านอย่างไร? 
๑.  ช่วยจัดตารางเวลา สร้างนิสัยท า

การบ้านให้เป็นกิจวัตร 
๒.  ช่วยจัดสถานทีท่ี่เอื้อต่อการท า

การบ้าน 
๓.  ให้ค าแนะน าลูก ให้ตรวจความ

เรียบร้อยก่อนส่งครู 
๔.  สื่อสารกับครู 



เป้าหมาย 

• เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีฉันทะ รัก
การเขียนบันทึก 

• เป็นการสะท้อนตัวเอง 
• เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้

ต่างๆ ที่ส าคัญในช่วงวัยเรียน 

การเขียนบันทึก 

เขียนอย่างไร? 
๑.  เด็กเลือกสมุดบันทึกเอง 
๒.  ครู+เด็กก าหนดกติกาการเขียนบันทึก

ร่วมกัน (เขียนวันที่ย่อ-มีทั้งการเขียน
อิสระ/ก าหนดหัวข้อ-ครูเซ็นชื่อรับทราบ-
น าค าที่เขียนผิดมาศึกษาเรียนรู้) 

๓.  เด็กเขียนทุกวัน 
๔.  ครูจัดให้มีการน าเสนอบันทึกที่เด็กๆ 

เขียน แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 

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


๑. สาระการเรียนรู้ 
๘  กลุ่ม 

๔. คุณธรรม  
๑๒ ประการ 

๒. กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

คุณภาพผู้เรียน 
ระดับประถม 

๘. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

                          

๓. การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 



๑. สาระการเรียนรู้ ๘  กลุ่ม 

                          

กระทรวง วิชาที่ทอสีเปิดสอน 

๑. ภาษาไทย ๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร ์ ๒. คณิตศาสตร ์

๓. ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  (๓.EFL –๔.Phonics/Reading) 
๔. วิทยาศาสตร ์ ๕. วิทยาศาสตร ์

๖. สังคมศึกษา 
การงานอาชีพฯ 
ศิลปะ (ทัศนศิลป-์นาฏศิลป)์ 

๕. สังคมศึกษา 

๖. การงานอาชีพฯ 

๗. ศิลปะ 

ศิลปะ (๘. ดนตร)ี 

๘. สุขศึกษาและพละ ๙. สุขศึกษา-พละ-ว่ายน้ า 

๗.เด็ดดอกไม้
สะเทือนถึง
ดวงดาว 



๑. สาระการเรียนรู้ ๘  กลุ่ม 

                          

เป็นการประเมินวิชาการ และ วิชาชีวิต 

วิชาการ 
(มีความรู้ สามารถปฏิบัติได้) 

- องค์ความรู้ (ความรู)้ 
- ทักษะการเรียนรู้ (การปฏิบัติ) 
- กระบวนการเรียนรู้ (ความสามารถ) 

วิชาชีวิต 
(เกิดการพัฒนากาย ศีล จิต ปัญญา  
ด าเนินชีวิต/ถูกต้อง มีความสุข) 

- พฤติกรรมการเรียน 
- ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
- ทัศนคติต่อการด าเนินชีวิต 
- การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 
- การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 



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

                          



ดีเยี่ยม – ดี – ผ่าน – ไม่ผ่าน  

เขียน (สื่อสาร) 

คิดวิเคราะห์ 

หนังสือ เอกสาร โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ ฯลฯ 
แล้วสรุปเป็นความรู้ ความเข้าใจของตนเอง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล แก้ปัญหา สร้างสรรค์ 

อ่าน (รับสาร) 

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๒. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

                          

          ๓  –  ๒  –  ๑   –  ๐ 



๓. คุณธรรม ๑๒ ประการ 

                          

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

เป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. ส ารวมระวังอินทรีย์  ๒. รู้จักพอ รู้จักพอดี 
๓. ไม่เบียดเบียน    ๔. อดทน ใจสู้ 
๕. ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ความจริง  ๖. พูดจริง ท าจริง จริงใจ 
๗. ขยัน ไม่เกียจคร้าน   ๘. เสียสละ 
๙. ใจเอื้อหรือมีน้ าใจ   ๑๐. มีสติ 
๑๑. จิตแน่วแน่     ๑๒.คิดเป็น 



๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                          

ผ่าน-ไม่ผ่าน 
เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ผลงาน และเวลาที่เข้าร่วม 

กระทรวง ทอสี 

๑. กิจกรรมแนะแนว แนะแนว 
พึ่งตัวพึ่งตน (ลูกเสือ) ๒. กิจกรรมนักเรียน 

(ชมรม-ลูกเสือ) ๑๑. ชมรม 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

บ าเพ็ญประโยชน์ 

๑๐.ทักษะชีวิต 



เราจะเตรียมตัวลูกรับมือวัยประถม 
อย่างไรดี? 

                          



การเตรียมตัวลูกรับมือวัยประถม 

                          

๑) การดูแลตัวเอง 
 - กิจวัตรประจ าวัน (กิน/อยู/่เข้าห้องน้ า-แต่งตัว-ผูกเชือกรองเท้า) 
 - รู้จักแก้ปัญหา ปรับตัวในเรื่องต่างๆ 
๒) การจัดสรรเวลา 
 - ตื่นนอน/เข้านอน-ท าการบ้าน-มาโรงเรียนทันเวลา 
 - มีเวลาส าหรับเรียน ออกก าลังกาย ท างานบ้าน-ไม่มีงานค้าง 
๓) ความมีระเบียบ 
 - มีความพร้อมในการเรียน-จัดตารางสอน-ดูแล/จัดเก็บของ-น ามาน ากลับ 
 - ปฏิบัติตามกฎกติกาที่บ้าน-ที่โรงเรียน-มีความปลอดภัยในการเล่น/ท ากิจกรรม 
๔) เพื่อน (มีเพื่อน อยู่กับเพื่อนได้) 
๕)  การเรียน (นั่งเรียนได้-ตั้งใจเรียน-ฉันทะในการเรียนรู้ มีสมาธิจดจ่อ) 
๖)   พ่อแม่มีวิธีส่ือสารกับลูก สามารถสอนลูกท าการบ้าน ให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ได้ 



การประชุมผู้ปกครอง 

• ต้นเทอม : น าเสนอการเรียนการสอน 

• กลางเทอม : รายบุคคล 

• ปลายเทอม : สรุปภาพการเรียนการสอน 

                          


