
4. กิจกรรม 

จากหอ้งเรียนสูบ่า้น 



กจิกรรมบริหารสมอง 

 ขนมจีบ – ซาลาเปา 

  จีบ - แอล 

  โป้ง - กอ้ย 

  ท่านบั 1 - 10 

You Tube: บริหารสมองเป็น 2 เท่า 



สะสมคาํศัพท์ 
วธีิการเล่น: กาํหนดหมวดคาํ หรือ

พยญัชนะตน้ / สระ- ผลดักนัพดูช่ือโดย

ไม่ใหซ้ํ้ ากนั 

เช่น ผลไม ้/ สตัว ์/ ส่ิงของในครัว / คาํท่ี

ข้ึนตน้ดว้ย “ส” / คาํท่ีมีเสียงสระ “อา” 



คณิตศาสตร์ 

ทบทวนการอา่นตวัเลข 

ทอ่งสูตรคูณ 

บวกเลขในใจ 

การนับเพ่ิม นับลด ครั้งละเทา่ๆ กนั 



งานทีเ่ดก็สามารถทาํคนเดยีวได้ 
 การหนีบ/การคีบ ดว้ยตะเกียบ 

 การตดักระดาษตามรอย –  
 เส้นตรง, โคง้, หยกั, ซิกแซก 

 การปักผา้ตามรอย 

 อ่านหนงัสือ (แลว้ผูป้กครองถามวา่
เร่ืองราวเป็นอยา่งไร -  ใคร ทาํอะไร ท่ี
ไหน อยา่งไร เม่ือไร)  

 
 



5. เร่ืองแจ้ง 

ให้ทราบ 



จาํหน่ายเส้ือผา้นักเรียน  

 วนัท่ี 17 - 30 เมษายน 61 
 นร. ชัน้อ. 3 ใหไ้ปวดั

กางเกงพละท่ีหอ้งพยาบาล 

 



ชาํระคา่แบบเรียน อุปกรณแ์ละ

ประกนัอุบติัเหตุ 

 วนัท่ี 22 เม.ย. - 12 พ.ค. 61 

ชาํระคา่ธรรมเนียมการเรียน 

 วนัท่ี 1 - 12 พฤษภาคม 61 

 



Ref: 1 ใส่
เลขประจําตวั 

Ref: 2 ใส่
ปีการศกึษา

และชัน้ 



 เปิดเรียนภาคตน้ 16 พฤษภาคม 
2561 (เชา้มีตกับาตรวนัพระประจาํ
โรงเรียน) 

 เดือนพฤษภาคม เลิกเรียนเวลา 
15.00 น.  

 เร่ิมดูแลนกัเรียนช่วงเยน็ เดือน
มิถุนายน เป็นตน้ไป 

 



เชิญชวนบริจาคโลหติ 
คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 24 ก.พ. 61  

คร้ังท่ี 2  วนัท่ี 25 ส.ค. 61 

คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 24 พ.ย. 61 

ณ โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 

 



คาํแนะนําหรับผู้ปกครองสาํหรับ

การเล่นเกมของเดก็ 
1.อายุท่ีเหมาะสมในการเล่นเกม 

3-6 ปี : เกมท่ีสง่เสริมพฒันาการหรือเกม

การศึกษาเทา่น้ัน 

มากกวา่ 6 ปี : เลน่นอกเหนือจากเกมการศึกษา

ได ้แตเ่ป็นเกมท่ีกาํหนดไวส้าํหรับเด็กแตล่ะวยัเทา่น้ัน 



เลน่เกมเกินกวา่ 2 ชม. ต่อวนัในวนัหยดุ >> เส่ียงติดเกมเพิ่ม 2.5 เท่า 

เลน่เกมเกินกวา่ 1 ชม. ต่อวนัในวนัธรรมดา >> เส่ียงติดเกมเพิ่ม 1.8 เท่า 

 

2. เวลา 

- ไม่ใหเ้ด็กเลม่เกมรวมมากกวา่ 1 ชัว่โมง ตอ่วนั ใน

วนัธรรมดา และ 2  ชัว่โมงตอ่วนัในวนัเสาร์อาทิตย ์

- ไมแ่นะนําใหเ้ด็กเลม่เกมตอ่เน่ืองเกิน 1 ชัว่โมงตอ่ครั้ง 

- ไมแ่นะนําใหเ้ลน่เกมกอ่นเขา้นอน 

 



3. กิจกรรม 

- สนับสนุนใหเ้ด็กมีงานอดิเรก หรือ กิจกรรมท่ี

สรา้งสรรค ์

- การเลน่เกมตอ้งไมร่บกวนหนา้ท่ีสาํคญั เชน่        

การทาํงานบา้น การชว่ยเหลืองานบา้น 

- ไมค่วรอนุญาตใหเ้ลน่เกมในขณะทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืน 

โดยเฉพาะระหวา่งการเดินทางบนทางสาธารณะ 



4. จํากดัการเขา้ถึง 

- วางอุปกรณก์ารเลน่เกมไวใ้นพ้ืนท่ีสว่นกลาง 

- ใสร่หสัผา่นในอุปกรณ ์

- ใชโ้ปรแกรมติดตามการใชอิ้นเทอร์เน็ต หรือการเลน่เกม เพ่ือ
ควบคุมเวลาการเลน่เกม เชน่ โปรแกรม  ICT 
housekeeper ของกระทรวง ICT โปรแกรม 
Gamer Guard ของกระทรวงวฒันธรรม 
http://www.ictkeeper.info/ 

 

5. ควรตัง้กติกาในการเล่นเกม  

เชน่ เลน่ไดเ้ม่ือทาํงานเสร็จแลว้, ไมเ่ลน่เกมขณะทานอาหาร  

 
 



6. เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 

สําหรบันกัเรียน อ.3 
ข้ึน ป.1 



หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 9 รายวชิา 

  1. ภาษาไทย 

  2. คณิตศาสตร์ 

  3. วทิยาศาสตร์ 

  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

  6. ศิลปะ 

  7. การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

  8. ภาษาต่างประเทศ 

  9. รายวชิาเพิ่มเติม English for Science 



กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กจิกรรม 
แนะแนว 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด   
  

ชุมนุม  

กจิกรรม 
นกัเรียน 

กจิกรรมเพือ่สงัคม
และ

สาธารณประโยชน์ 



การประเมนิระดบัช้ันเรียน  

การซักถาม การสังเกต การตรวจ

การบ้าน การประเมนิโครงงาน การ

ประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 

การทดสอบ  

การประเมนิระดบัสถานศึกษา  

การประเมนิระดบัชาต ิ(NT-ป.3, O-NET-ป.6) 

 

   

การวดัและการประเมนิผล 



การเล่ือนชั้นระดบัประถมศึกษา  ตอ้งผา่น 
1. เวลาเรียน         80% ทุกรายวชิา 

2. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    ตอ้งผา่นทุกตวัช้ีวดั 

3. การอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน ดีเยีย่ม, ดี, ผา่น 

4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ดีเยีย่ม, ดี, ผา่น 

5. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    ผา่น, ไม่ผา่น 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนกัเรียน ลส-ยวุกาชาด, ชุมนุม 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

 

   



 ชุดนกัเรียน  (นร.ชาย รองเทา้ผา้ใบสีดาํ) 

 ชุดลูกเสือ - ยวุกาชาด (ใส่ชุดนกัเรียน สาํหรับ
เคร่ืองหมายและผา้ผกูคอ โรงเรียนมีจาํหน่าย
เม่ือเปิดเรียน) 

 ชุดพละ (ใส่เส้ือพละเดิม เปล่ียนเป็นกางเกง
ขายาว) 

 ชุดขาว (วนัพธุ วนัพระประจาํโรงเรียน)  
 

 

การแต่งกาย ป. 1 



ชดุนกัเรียน   ชดุลกูเสือสํารอง 



ชดุนกัเรียน   ชดุลกูเสือสํารอง 



เม่ือขึน้ชัน้ ป.1 – 
ขอให้มาส่งนักเรียน

ให้ตรงเวลา (7.30 น. 

ควรถงึโรงเรียนแล้ว)  



ใหพ้านกัเรียนมาวดักางเกงพละท่ีหอ้ง

พยาบาล ภายในเดือนเมษายน 

 เม่ือเปิดเรียน ขอใหจ้ดัเตรียมเบาะโยคะ /    

ชุดสาํหรับฝึกโยคะ ใหเ้ดก็ดว้ย 

เม่ือข้ึน ป.1 ไม่มีสมุดส่ือสารแต่ใชส้มุด

จดการบา้น ในการส่ือสารใหผู้ป้กครอง

รับทราบ 
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