
ก ำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้สมำธิภำวนำ ในวำระโอกำสพระอำจำรย์ม่ัน  ภูริทัตโต พระอำจำรย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐำนวัดป่ำ 
คบรอบชำตกำล  150 ปี และได้รับกำรยกย่องเป็นบุคลส ำคัญของโลก สำขำสันติภำพ 

 

โรงเรียน  บ้ำนตำลเลียน  จ านวนนักเรียน  246  คน   สพป.  สกลนคร  เขต 2  ผู้รับผิดชอบหลัก   นางภิระไทย  จันทวงค์   โทร 062-983-7108 
 

วันพฤหัสบดี 
ที ่

กิจกรรม ประเด็น/ค า สาระที่เรียนรู้ ผู้รับผิดชอบวันนี้ ประเมินตนเอง 
คะแนนเต็ม 
10 คะแนน 

ความเห็น ผอ.รร. 

ภารเรียนที่ 2/2562  จ านวน  10 ครั้ง 
23 ม.ค. 63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า

หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธ ิ
การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
การเตรียมตัวสอบ O-NET 

นางภิระไทย จนัทวงค ์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

30 ม.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การรักษาสุขภาพ และปฏิบัตตินป้อง
โรคติดต่อร้ายแรง/การเตรียมตัวสอบO-NET  

นางโขมพัสต์  อัมวงศา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

6 ก.พ. 63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

ชี้แจงการไปทัศนศึกษา/การป้องกัน
โรคติดต่อ/การรักษาสิ่งแวดล้อม 

นายกรัยฤทธิ์ สุทธิโคตร 10 ทราบ/เห็นชอบ 

13 ก.พ. 63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

แจ้งการสอบอ่านเขียน ป.1 มีกรรมการจาก
โรงเรียนอ่ืน และนัดหมายการเข้าค่ายลูกเสือ 

นางสาวสุชานนั ศรีสร้อย 10 ทราบ/เห็นชอบ 

20 ก.พ. 63 กิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 /นั่งสมาธ ิ แจ้งรายละเอียดการเข้าค่ายลูกเสือ นายอัศวิน  อุตระหงษ ์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 
27 ก.พ. 63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า

หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 
แจ้งการสอบข้อสอบกลาง ชั้น ป.2,4,5 
ม.1 และ 2 

นายมานพ สุริยวงค ์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

5 มี.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การระวังสุขภาพเนื่องจากในช่วงฝนตกพายุ
ฤดูร้อน/การป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 

นางรัชกร  พลากุล 10 ทราบ/เห็นชอบ 

12 มี.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

แจ้งการสอบปลายภาคและปลายปี กศ.62/
การเฝ้าระวังโรคไขป้อดอักเสบ 

นางอภัสสร  บาลลา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

19 มี.ค.63 หยุดเรียนพิเศษ เหตุการณ์ระบาดโควิด-19 - - - แจ้งนักเรียนทราบ 
26 มี.ค.63 หยุดเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 - - - แจ้งนักเรียนทราบ 

 



ภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน 19 ครั้ง 
วันพฤหัสบดี 

ที ่
กิจกรรม ประเด็น/ค า สาระที่เรียนรู้ ผู้รับผิดชอบวันนี้ ประเมินตนเอง 

คะแนนเต็ม 
10 คะแนน 

ความเห็น ผอ.รร. 

21 พ.ค. 63 ปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวง ศธ . - - - - 
28 พ.ค.63 ปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวง ศธ - -  - 
4 มิ.ย.63 ปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวง ศธ -  - - 

11 มิ.ย.63 ปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวง ศธ - - - - 
18 มิ.ย.63 ปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวง ศธ - - - - 
25 มิ.ย.63 ปิดภาคเรียนตามประกาศกระทรวง ศธ - - - - 
2 ก.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า

หน้าเสาธง/นั่งสมาธ ิ
การตรวจคัดกรอง โรควิด-19/คุณหมอจาก 
รพ.สต.ให้ความรู้ในการป้องกัน โควิด-19 

นายอ้อยทิทย์  
พรหมทะสาร 

10 ทราบ/เห็นชอบ 

9 ก.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/นั่งสมาธ ิ

แจ้งการสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี63 นางภิระไทย จนัทวงค ์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

16 ก.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

ให้ความรู้โรคติดต่อโควิด-19 /ไข้เลือดออก นางโขมพัสต์ อัมวงศา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

23 ก.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การเรียนนักธรรม ตรี โท เอก ในวันหยุด
เสาร์อาทิตย์/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

นายกรัยฤทธิ์  สุทธิโคตร 10 ทราบ/เห็นชอบ 

30 ก.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

แจ้งการจัดกิจกรรมไหว้ครู2563 และแจ้ง
เตือนโรคไข้เลือดออก 

นางอภัสสร  บาลลา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

6 ส.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน/มารยาท
ในโรงเรียน/นักเรียนท าความดแีจ้งของหาย 

นางสาวสาวิตรี  ปาม ี 10 ทราบ/เห็นชอบ 

13.ส.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

ให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด นางสามารถ แสนบัณฑิต 10 ทราบ/เห็นชอบ 

20 ส.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝน/แจ้งการ
อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 

นางภิระไทย จนัทวงค ์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

      



27 ส.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การอบรมระเบียบวินัยในสถานศึกษา/การ
ฝึกจิต ฝึกสมาธิในการตั้งใจท ากิจกรรม 

นายภาณุวัฒน์  
สัมฤทธิคุณากร 

10 ทราบ/เห็นชอบ 

3 ก.ย.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

ประกาศนักเรียนท าความดีเก็บเงินได้แจง้
ครู/ ประโยชน์การนัง่สมาธ ิ

นางสาวสุชานนั ศรีสร้อย 10 ทราบ/เห็นชอบ 

10 ก.ย.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การปฏิบัติตนในดูแลสุขภาพในช่วงพายุฤดู
ฝน ฟ้าคะนอง 

นางรัชกร  พลากุล 10 ทราบ/เห็นชอบ 

17 ก.ย.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมของนักเรียน/
การเกิดฝนฟ้าคะนอง /การท าความสะอาด 

นายมานพ สุริยวงค ์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

24 ก.ย.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การรักษาความสะอาดของโรงเรียน/การ
รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

นางอร่าม ยศรักษา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

 
 

ภาคเรียนที่ 2/2563  จ านวน  7  ครั้ง 
วันพฤหัสบดี 

ที ่
กิจกรรม ประเด็น/ค า สาระที่เรียนรู้ ผู้รับผิดชอบวันนี้ ประเมินตนเอง 

คะแนนเต็ม 
10 คะแนน 

ความเห็น ผอ.รร. 

5 พ.ย.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

ประกาศนักเรียนท าความดี/มารยาทของ
นักเรียน/การรักษาความสะอาด 

นางภิระไทย จันทวงค์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

12 พ.ย.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การใช้และการท าความสะอาดห้องน้ า/
การเตรียมสอบปลายภาคปลายปี 

นางโขมพัสต์ อัมวงศา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

19 พ.ย.63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 - - - - 
26 พ.ย.63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 - - - - 
3 ธ.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า

หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 
การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว/การแต่ง
กาย/การรักษาความสะอาด 

นางภิระไทย  จันทวงค์ 10 ทราบ/เห็นชอบ 

 



วันพฤหัสบดี 
ที ่

กิจกรรม ประเด็น/ค า สาระที่เรียนรู้ ผู้รับผิดชอบวันนี้ ประเมินตนเอง 
คะแนนเต็ม 
10 คะแนน 

ความเห็น ผอ.รร. 

17 ธ.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การเตรียมตัวสอบนักธรรมสนามหลวงปี 
2563/ความสะอาดและมารยาท 

นางโขมพัสต์  อัมวงศา 10 ทราบ/เห็นชอบ 

24 ธ.ค.63 การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า
หน้าเสาธง/กิจกรรมสภานักเรียน/นั่งสมาธิ 

การระวังตัวในช่วงการระบาดใหม่ของโรค
โควิด-19 /ควมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
นักเรียน 
 

นายกรัยฤทธิ์ สุทธิโคตร 10 ทราบ/เห็นชอบ 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  ลงนาม............................................................... 
                                     (นายภาณุวัฒน์  สัมฤทธิคถุณากร)  


