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สวัสดีคะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารเดือนธันวาคม เป็นฉบับสงท฿ายป ีพ.ศ.2561 ต฿อนรับปี พ.ศ.

2562 กันแล฿วนะคะ ขอให฿เด็กๆ และผู฿ปกครองทุกทานมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกขโโศก 

โรคภัยท้ังหลายทั้งปวง ขอให฿เจอแตสิ่งดีๆ ตลอดปีและตลอดไปด฿วยเทอญ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญ

อานสาระตางๆ ท่ีมีประโยชนโได฿เลยคะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมันโ เรื่อง หน฿า 

สงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย ทํานากับครูธานี ท่ีบ฿านหอมชื่นปทุมธานี 

เรียนรู฿วิถีชีวิตชาวนาไทย 
2 

ใฝูหาความรู฿ 

IQ AQ SQ 

ขาวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 7 

สรรหามาเลา 

เรื่องที ่1 แหลงเรียนรู฿ชั้นดี เที่ยวสนุก เพื่อ

เปิดประสบการณโเรียนรู฿ใหมๆ สําหรับเด็ก 

เรื่องที ่2 7 แอนิเมชั่น ชวนให฿พอลูกสนิท

แนนแฟฺนกันมากกวาเดิม 

14 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 20 

เรื่องของหนู ผลงานสร฿างสรรคโของเด็กๆ 23 

ควบคูจริยธรรม MQ ของดีข฿างวัด 
เรียนรู฿ ไมารยาทไทยๅ สอนลูกไว฿ใครเห็นก็รัก

นะ (ออเจ฿า)  25 

นําพาสูความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนารักของเด็กๆ 27 

 

บ.ก.: ครูออม/คอลัมนโ : ครปุูก,ครูติ่ง,ครูกุเก,ครเูกแ,ครูปูสุชาดา/พิมพโ : ครูนัท/ตรวจทาน : ครูนก,ครูตูแ/โรเนียว : ครูปู 
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ตอน... ทาํนากบัครธูาน ีทีบ่฿านหอมชืน่ปทมุธานี เรยีนรู฿วถิชีวีติชาวนาไทย 

 

 
 

  ทํานากับครูธานี ท่ีบ฿านหอมชื่นปทุมธานี เรียนรู฿วิถีชีวิตชาวนาไทย ได฿ลองขี่ควายครั้งแรกในชีวิต 

ตกกลางวันเดินทอมๆ เก็บผักบุ฿งในแปลงมาล฿างมาผัด กินคูกับไขเจียวร฿อนๆ พอบายไตต฿นมะพร฿าว พาย

เรือ หัดยิงหนังสติ๊กกระสุนดิน แล฿วไถตัวจากคันนาลงจมดินเพื่อปักกล฿า เด็กบ฿านนาเขาสนุกหมดวันกัน

อยางนี้นี่เอง 

 

คณุครธูาน ีหอมชืน่ 

  ครุศาสตรโบัณฑิตจากจุฬาลงกรณโมหาวิทยาลัย ทิ้งการทํางานในเมือง พาครอบครัวกลับมาใช฿ชีวิต

แบบเรียบงาย และหวานล฿อมให฿คุณพอมนัสชวยกันสร฿างสวรรคโบนดินให฿กับเด็กๆ ครอบครัวหอมชื่นมีที่

นาอยู 25 ไร ปลูกข฿าวกินบ฿างขายบ฿าง อยูอยางพอเพียงไมได฿ร่ํารวยอะไร แตจะเรียกวาเป็นจิตสํานึกแหง

ความเป็นครูก็วาได฿ ที่ครูธานีสละเวลาและพัฒนาพื้นที่สวนหนึ่งเป็นห฿องเรียนธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังเด็กๆ 

ให฿รู฿จักวิถีชาวนาและคุณคาของเมล็ดข฿าว 

ทีม่า : https://aboutmom.com 
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9 โมงเช฿า 

เราเริ่มต฿นกิจกรรมเมื่อพร฿อมหน฿า ครูธานีเรียกเด็กๆ มานั่งล฿อมวงใต฿ถุนเรือนไทยท่ียกสูงจนลม

โกรกเย็นสบาย ๆท่ีนั่งกันอยูนี่ เขาเรียกใต฿ถุนเรือนรู฿ไหม ถ฿าน้ําทวม บ฿านครูไมเป็นอะไรเพราะครูก็ขน

ของหนีขึ้นไปบนบ฿าน็ ครูเร่ิมต฿นให฿ความรู฿เรื่องเรือนไทยพร฿อมชี้ให฿ดูเสาเอกและเสาโท หลังจากแนะนํา

ตัวกันเรียบร฿อย ครูธานีก็พาเด็กๆ ไปดูการฟาดข฿าวเพื่อให฿เมล็ดหลุดจากรวง หลังจากนั้นนําเมล็ดท่ีได฿ไป

ใสในเครื่องสีฝัด กระเทาะให฿เปลือกหลุดออกมา แตถ฿าเด็กๆ อยากออกแรงเหมือนสมัยโบราณละก็ โนน

เลยุมีครกตัวใหญให฿ชวยกันตํา ข฿าวท่ีได฿เอาไปทําอะไรได฿อีกรู฿ไหม ใสหินโมแปฺงตัวเขื่องหมุนๆ 

ออกมากลายเป็นแปฺงข฿าวเจ฿าไว฿ทําขนมไง 

 

เสร็จจากฝัดข฿าว มาล฿อมวงกันใต฿ต฿นมะมวง ปั้นดินเหนียวเป็นลูกกระสุนกลมๆ แล฿วตากแดดท้ิงไว฿ 

ระหวางคอยดินเหนียวแห฿ง ไปเดินเก็บผักสวนครัว ทั้งคะน฿า ผักบุ฿ง ผักกาดขาว และแตงกวาลูกโตๆ 

ซอนตัวใต฿ใบเขียว เจ฿าตัวเล็กตัวน฿อยลุยเข฿าไปในแปลงแขงกันมองหา แปบเดียวหิ้วใสถุงเป็นกิโล คุณ

พอชวยกันล฿างดินออกจากผัก เด็กๆ ตอยไขใสชาม เจียวแล฿วสงให฿คุณแมชวยเทลงในกระทะ ปฺาแมครัว

ท่ีมาชวยงานครูมนัสยกไกทอดกับแกงจืดฟักหวานอรอยมาเพิ่มเติม นี่ยังไมนับส฿มตําไทยไมใสพริกท่ีปฺา

หนอยแมน฿องวานชวยตําให฿อีกหลายจานนะนี่ อ่ิมแปล฿พุงกางกันถ฿วนหน฿า 
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หลงัอาหารเทีย่ง 

  เด็กๆ ชวยกันล฿างจานชาม แปฺงข฿าวเจ฿าทีโ่มได฿เอามานวดผสมกับแปฺงมันให฿เด็กๆ ชวยกันป้ัน

ชวยกันกดบนพิมพโ ออกมาเป็นขนมครองแครงเตรียมไว฿สําหรับเป็นของวางยามบาย แตถ฿ายังไมได฿เลน

เหนื่อยคงยังกินขนมไมได฿ เด็กๆ เลยต฿องไปออกกําลังตามฐานกิจกรรมท่ีสนามหลังเรือนไทย เลือกกันได฿

ตามสบายตั้งแตไตเชือกหรือเดินสะพานไม฿ไผ จะปีนมะพร฿าวก็มีอุปกรณโนิรภัยเป็นกะลากันน็อคและเชือก

ร฿อยรอบเอว รับรองวาถ฿าพลาดตกมาก็ยังห฿อยตองแตง ไตครบแล฿วไปพายเรือ หรือถ฿าเหนื่อยนัก แวะกิน

หวานเย็นน้ําแดงน้ําเขียวจากถังป่ันมือคนละแทงสองแทง สําหรับผู฿ใหญน฿าเบียรโแนะนํารสชานมคะ อรอย

เหลือใจ 
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ไรถกระแทะๅ 

  หน฿าตาประหลาดพอกับชื่อ ดัดแปลงมาจากรถไถแล฿วพวงท่ีนั่งสองแถวไว฿ท฿ายรถ พาเด็กๆ วนดู

แปลงนาชาวบ฿านในละแวกใกล฿เคียงคนละรอบ กลับมาถึงพอดีดินกระสุนท่ีป้ันไว฿เมื่อเช฿าแห฿งพอดี หัดยิง

ให฿โดนกระปองนมที่ห฿อยเรียงรายใต฿ต฿นมะมวงกันสนุก 

 

บาย 3 โมง 

  ครูธานีจูง ไวาสนาๅ มาเป็นพรีเซนเตอรโควาย ไมเพียงแตเด็กๆ จะได฿รับความรู฿ใหมนะคะ น฿าเบียรโ

ก็เพิ่งจะรู฿เหมือนกันวา ควายไทยท่ีใช฿ไถนานั้น ทุกตัวจะต฿องมีขนสีขาวใต฿คอเป็นรูปตัววีคล฿ายสร฿อย มัน

ชอบกินใบขนุน ใบไผ หญ฿าแฝก กล฿วย หรือแม฿แตใบมะมวงท่ีเด็กๆ ไปยื่นให฿มันยังกินเลย รู฿จัก 

ไวาสนาๅ อยางเดียวไมพอ ต฿องรู฿จักสวนประกอบของคันไถด฿วยคะ พอถึงตรงนี้ครูธานีใจดี ให฿เด็กๆ ได฿

ลองขี่ควายและนั่งในกาบหมากให฿วาสนาลากไปรอบๆ สนามด฿วย 

 

         
 

  คราวนี้มาถึงตอนท่ีเด็กๆ รอคอย กอนจะลงมือดํานา ครูธานีสาธิตวิธีปักต฿นกล฿า ไมใชวากําต฿นปัก

ลงไปในดินเฉยๆ แตต฿องใช฿นิ้วหนึ่งนํา นิ้วหนึ่งกลบดินตามหลัง ไมอยางนั้นต฿นข฿าวจะล฿มได฿ เมื่อเด็กๆ รู฿

วิธีทําแล฿วก็ไถตัวจากคันนาลงไปในบอโคลนที่ครูธานีให฿เด็กชาวบ฿านแถวนั้นมาชวยย่ําไว฿กอนแล฿ว ดินจึง

นิ่มและเละได฿ที่ ไปๆ มาๆ ข฿าวเขิ้วไมได฿ปักกันแล฿ว เลนสไลเดอรโตูมลงโคลนแล฿วโผลมาแตคอนี่สนุกสุด

คะ อาบน้ําอาบทาเสร็จแล฿ว กางเกงในสีขาวที่ใสลงนาถึงกับต฿องท้ิงไปเลย 
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4 โมงกวาๆ 

  สบายเนื้อสบายตัวแล฿ว มีของวางเป็นครองแครงน้ํากะทิ ก็ที่เด็กๆ ชวยกันป้ันไว฿เมื่อกลางวันนั้นละ 

ตัวใหญๆ เค็มๆ (ขีม้ือุหรือเปลาเนี่ย) บ฿างก็ไปเดินไม฿ไผตอขาท่ีเป็นของเลนเดก็ไทยแบบโบราณ บ฿าง

ก็นอนเปล บ฿างไกวชิงช฿า กอนมารวมตัวกันเลนเกมเล็กๆ น฿อยๆ กับครูธานีที่สนาม ยกมือไหว฿ลาครูกอน

กลับบ฿าน หมดวันเร็วเกินไปจริงๆ 

 

ข฿อมลูตดิตอครธูาน ี

  มาเที่ยวบ฿านครูธานีต฿องนัดหมายกันมาเป็นหมูคณะ ประมาณ 15 – 30 คน (นับรวมทั้งเด็กและ

ผู฿ใหญ) เนื่องจากครูมีคาใช฿จายท่ีต฿องจ฿างแมครัวและคนชวยงานแบบเหมาวัน จึงไมสามารถรองรับการมา

เยือนทีละครอบครัวได฿คะ  โทรศัพทโ 02-976-2064, 085-930-4216 

 

ข฿อมลูการเดนิทาง 

บ฿านหอมชื่น ตั้งอยูท่ีอําเภอลาดหลุมแก฿ว จ.ปทุมธานี 

 
 

Travel Tips 

  กลับจากบ฿านครูธานีตอน 5 โมง อาหารเย็นวันนั้น น฿าเบียรโแนะนําร฿านอาหาร ไบ฿านเหนือน้ําๅ ซึ่ง

อยูใกล฿ๆ กับโรงพยาบาลปทุมธานี ระหวางทางกลับเข฿ากรุงเทพ นอกจากอาหารอรอยแล฿ว ยังมีคุณลุงใจ

ดีเดินถือกีตารโร฿องเพลง และแสดงมายากลไปตามโตเะเป็นท่ีตื่นตาตื่นใจสําหรับเดก็ๆ โดยเฉพาะตอนไฟ

ลุกจากกระเปาตังคโนีุ่เด็กๆ ตาโตกันทุกคนคะ 

บ฿านเหนือน้ํา โทร. 02-978-0966 

 

 
ทีม่า : http://www.travelwithkids.in.th 
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 วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ฝาูยสขุาภบิาลอาหารและสิง่แวดล฿อม เขตราษฎรโบูรณะ 

เข฿าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบอาหาร การสุมตรวจอาหาร มือผู฿สัมผสัอาหาร 

 

ผู฿ปกครองสามารถชําระคาเลาเรียน โดยผานชองทางตางๆ ได฿ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยีโ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุงคร)ุ เลขที ่465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร฿อยแล฿วกรุณาสง Fax มาท่ี 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู฿ปกครองสามารถชําระด฿วยเงินสด หรอืด฿วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได฿นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ฿าหน฿าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณผีู฿ปกครองท่ีฝากคาเลาเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบคุลากร

ทานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบคะ 

 ผู฿ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต฿องการขอใบรับรองการเรียน ต฿องชําระคาเรียนท้ังหมดกอนนะคะ 

และสามารถขอใบรับรองได฿ไมเกินคนละ 2 ฉบับ หากต฿องการเพิ่มเติมจะมีคาใช฿จายฉบับละ 100 บาท

คะ และสําหรับผู฿ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต฿องการขอใบรับรองการเรียน จะมีคาใช฿จายในการออก

เอกสารฉบับละ 100 บาทคะ 
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 วันเสารโท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาครูสูสตวรรษที่ 21 ได฿จัดกิจกรรมการอบรม

เผยแพรความรู฿วิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลแสงอารียโ คะ 

 วันศุกรโท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 ครูปุยและT.Phen เข฿ารับการอบรมเรื่อง โรงเรียนคุณภาพ

มาตรฐานสากล “ทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการศึกษาภาษาตางประเทศ” ณ โรงแรมรามาการโ

เด฿นสโ กรุงเทพมหานคร 

 โครงการนเิทศภายในโรงเรียน ได฿จดักิจกรรมให฿ผู฿บริหารนิเทศการสอนของครู ครูนิเทศครู ในวัน

อังคารท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 และวันพุธท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 และชุมชน(ผู฿ปกครอง)นิเทศครู 

(Open House) ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 คะ 

 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ขอเชญิผู฿ปกครองเข฿ารวมกจิกรรม Open House เพื่อเปิด

โอกาสให฿ผู฿ปกครองท้ังใหมและเกาได฿ชมการเรียนการสอนของโรงเรียนคะ 

 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สงนักเรียน  

  ผู฿ปกครองสามารถรับ-สงนักเรียนกับครูเวรโดยไมต฿องลงจากรถ ได฿ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่ง

อนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงคโจะจอดรถ สามารถจอดได฿ท่ี (ลานตลาดนัดเกา) ถึง 

10.00 น.โดยไมมีคาใช฿จาย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู฿ปกครองสามารถจอดรถได฿ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมมี

คาใช฿จายท่ี ลานตลาดนัดเกา, ป๊ัมแกเส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

- ผู฿ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลาว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอรโติดรถยนตโได฿ท่ีห฿องธุรการ

นะคะ 

- ผู฿ปกครองต฿องติดสติ๊กเกอรโโรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  
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  ขอความรวมมือ กรณีจอดรถรมิกาํแพงหน฿าโรงเรยีน สามารถจอดได฿ไมเกนิ 15 นาที และขอความ

กรุณาดับเครื่องยนตโของทานให฿เรียบร฿อย เพื่อปฺองกันไมให฿นักเรียนได฿รับควันจากทอไอเสียรถยนตโคะ 

 โรงเรียนขอแจ฿งเส฿นทางลัด ดังนี ้

 - ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได฿ 

 - ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ฿าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได฿คะ 

 จุดรับ-สงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรวมมือจากผู฿ปกครองทุกทาน ไมขึ้นอาคารเรียน ให฿รับ-สงนักเรียนใน

บริเวณลูจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว฿ให฿ ขอขอบคุณในความรวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได฿มีการปรับปรุงและซอมแซมจุดตางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ซอมแซมและแก฿ไขวาลโว เปิด-ปิด ห฿องน้ําเด็กชั้น 1 

 เดินระบบทอน้ําตรงผานป้ัม เมื่อน้ําประปาไมพอใช฿ หลังอาคาร 2 ห฿องครัว และหลัง

อาคาร 4 

 เปลี่ยนฝาบอพักน้ําหน฿าครัว เป็นสแตนเลส 

 แก฿ไขสายไฟหน฿าห฿องธุรการ 

 ติดไฟแสงสวางหน฿าห฿องธุรการเพิ่ม 2 จุด 

 

 

 

 วันศุกรโท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 "โอวัลติน สมารโท" มาจัดกิจกรรมให฿กับเด็ก เชน จิตรกรน฿อย 

เสริมทักษะการผสมสีจากแมสี และแจกนมโอวัลตินให฿กับเด็กๆ คะ 

 ในเดือน ธันวาคม เด็กๆ ได฿เรียนโครงงานวิทยาศาสตรโ โรงเรียนได฿จัดให฿มีกิจกรรมเรียนรู฿

รวมกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให฿เด็กๆ ได฿เรียนรู฿กับชุมชน ตามโครงงานที่เรียน เด็กๆได฿เรียนรู฿ดังนี ้

 เตรียมอนุบาล 1 เรียนโครงงานเรื่อง ถั่ว 

 เตรียมอนุบาล 2 เรียนโครงงานเรื่อง ต฿นไม฿ 

 อนุบาล 1/1 เรียนโครงงานเรื่อง ฤดูกาล 

 อนุบาล 1/2 เรียนโครงงานเรื่อง ผัก 
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 อนุบาล 1/3 เรียนโครงงานเรื่อง สีสันมหัศจรรยโ 

 อนุบาล 1/4 เรียนโครงงานเรื่อง รถไฟ 

 อนุบาล 2/1 เรียนโครงงานเรื่อง ผลไม฿ 

 อนุบาล 2/2 เรียนโครงงานเรื่อง ไข 

 อนุบาล 2/3 เรียนโครงงานเรื่อง ข฿าว 

 อนุบาล 3/1 เรียนโครงงานเรื่อง ของเลน 

 อนุบาล 3/2 เรียนโครงงานเรื่อง สบู 

 อนุบาล 3/3 เรียนโครงงานเรื่อง ดอกไม฿ 

 

  

 โครงการ หนูน฿อยพอเพียง ได฿จัดกิจกรรม “เด็กเด็ก รักการออมเงิน” เพื่อให฿เด็กได฿รู฿จักการ

ประหยัด และการเก็บออมเงิน ให฿นักเรียนอนุบาล 1-3 ท่ีเข฿ารวมกิจกรรม นําเงินมาสัปดาหโละ 20 

บาทเป็นธนบัตร เพื่อมาหยอดกระปุกออมสินที่โรงเรียน นอกจากนี้โครงการ หนูน฿อยพอเพียง ยังเปิดรับ

บริจาคมือถือรุนเกาท่ีไมได฿ใช฿แล฿ว เพื่อนําไปรีไซเคิล เปลี่ยนเป็นรายได฿นําไปจัดหาหนังสือภาพสําหรับ

เด็กๆ ในท฿องถิ่นหางไกล ในโครงการ “มือถือเกาไป ชีวิตใหมมา” ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา และกระทรวงมหาดไทยคะ 

 โครงการ ทักษะพาเพลิน ได฿จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรโ (นิทรรศการในห฿องเรียน) 

เพื่อให฿เด็กๆ ได฿เรียนรู฿ตามความสนใจของตนเอง จัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตรโ (ในชั้นเรียน) 

เพื่อให฿เด็กๆ ได฿เลนเกมทักษะทางคณิตศาสตรโ จัดกิจกรรมทกัษะชวีติ (ชวยเหลอืตนเองในชีวิตประจําวัน 

การอยูรวมกันในสังคม) เพื่อให฿เด็กๆ ได฿ฝึกทักษะชีวิตตางๆ 

 โครงการ หนูน฿อย Healthy ได฿จัดกิจกรรมดื่มน้ําสะอาด ครูให฿ความรู฿เกี่ยวกับน้ํา อาหารจาก

ผักผลไม฿ เด็กๆ ทําอาหารหน฿าแถว จัดเมนอูาหารให฿เดก็ๆ ได฿เสนอเมนอูาหารสปัดาหโละ 1 เมนู และฝึก

การล฿างมือหน฿าแถวคะ 

 โครงการตดิตามพฒันาหลกัสตูร ได฿จัดกิจกรรมการเรียนโครงงาน STEM ตามห฿องเรียน ในวัน

พุธท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 – วันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 คะ 
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 วนัพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ทีมทันตแพทยโจากโรงพยาบาลราษฎรโบูรณะ จะมาเคลือบ

ฟลูออไรดโและตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ให฿กับเด็กๆ คะ  

วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนจดักจิกรรมปใีหมและครสิตโมาส ขอเชิญผู฿ปกครองรวม

ทําบุญใสบาตรพระสงฆโ 9 รูป และรวมกิจกรรมอ่ืนๆ กับเด็กๆ เชน จับฉลากของขวัญ ทานอาหารรวมกัน

นะคะ 

วันศุกรโท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนัเดก็ และกฬีาสี ในวันงานเด็กๆ จะได฿แขง

กีฬาสี และทานอาหารรวมกันกับเพื่อนๆ คะ 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2561 

รายการอาหารประจําสัปดาหโท่ี 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเช฿า อาหารวางเช฿า 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วางบาย 
อาหารเยน็ 

จ.3 ธ.ค. 

61 

ข฿าวสวย+ 

ต฿มเลือดหม ู

ใสผักตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอรโ 

กแวยเตี๋ยวราดหน฿า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม฿ 

ข฿าวสวย+ผัด

แตงกวาใสไข 

อ.4 ธ.ค. 

61 

ข฿าวสวย+ไข

ตุแน 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวสวย+ต฿มซุปไก+ 

ถั่วเขียวต฿มน้ําตาล 
ผลไม฿ 

ผัดมักกะโรนีกุ฿ง+

น้ําซุป 

พ.5 ธ.ค. 

61 
-------------------------หยุดวันพอแหงชาต-ิ------------------------ 

พฤ.6 

ธ.ค. 61 

ข฿าวต฿ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวสวย+ไขลูกเขย+ผัด

ผักกาดขาวไกสับ+ 

มันเชื่อม 

ผลไม฿ 
เส฿นหมี่น้ํา 

ลูกชิ้นไก 

ศ.7 ธ.ค.

61 

ข฿าวสวย+แกง

จืดวุ฿นเส฿น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอรโ 

ข฿าวผัดสับปะรด+ 

แกงจืดฟัก+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 

ผลไม฿ 
ข฿าวสวย+ไกทอด

กระเทียม+น้ําซุป 
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รายการอาหารประจําสัปดาหโท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเช฿า อาหารวางเช฿า 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาง

บาย 

อาหารเยน็ 

จ.10 

ธ.ค. 61 
-------------------------หยุดวันรัฐธรรมนูญ------------------------- 

อ.11 

ธ.ค. 61 

ข฿าวต฿มกุ฿ง

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวสวย+ต฿มยําไก 

ใสเห็ด+ปูอัดนึ่ง+ 

ลอดชองน้ํากะทิ 

ผลไม฿ เส฿นใหญผัดซีอิ๊ว 

พ.12 

ธ.ค. 61 

ข฿าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอรโ 

บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา+

เฉากเวย 
ผลไม฿ 

ข฿าวสวย+แกงจืด

เต฿าหู฿ไข 

พฤ.13 

ธ.ค. 61 

ข฿าวต฿ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวสวย+ผัดบวบ 

ใสไข+กุนเชียงทอด+มัน

ต฿มน้ําตาล 

ผลไม฿ 
ข฿าวผัดกุนเชียง+

น้ําซุป 

ศ.14 

ธ.ค.61 
กแวยเตี๋ยวราดหน฿า 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอรโ 

ข฿าวสวย+ไขยัดไส฿+แกงจืด

สาหราย 

+วุ฿นน้ําหวาน 

ผลไม฿ 
ข฿าวสวย+ 

กะเพราไกสับ 

รายการอาหารประจําสัปดาหโท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเช฿า อาหารวางเช฿า 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วางบาย 
อาหารเยน็ 

จ.17 ธ.ค. 

61 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอรโ 

ข฿าวหมูแดง+น้ําซุป+

เฉากเวย 
ผลไม฿ 

ข฿าวสวย+ใส฿กรอก

ผัดเปร้ียวหวาน 

อ.18 ธ.ค. 

61 

ข฿าวสวย+ต฿ม

เลือดหมูใส

ตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาวใสกุ฿ง+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 

ผลไม฿ 

ข฿าวสวย+ไขเจียว

ใสต฿นหอม+ 

น้ําซุป 
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พ.19 ธ.ค. 

61 
บะหมี่น้ําหมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอรโ 

ข฿าวสวย+ไขลูกเขย+

แกงจืดหัวไชเท฿า+ 

บัวลอย 

ผลไม฿ 
ข฿าวสวย+หมูผัด

ซีอิ๊ว+น้ําซุป 

พฤ.20 

ธ.ค. 61 

ข฿าวสวย+แกงจืด

สาหราย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวสวย+แกงจืด 

วุ฿นเส฿น+กุนเชียงทอด 

+มันเชื่อม 

ผลไม฿ 

ข฿าวผัดไกใส

ข฿าวโพดแครอท+

น้ําซุป 

ศ.21 ธ.ค.

61 

ข฿าวต฿ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอรโ 

ข฿าวสวย+ต฿มจับฉาย+

ไกทอด+ 

ถั่วเขียวต฿มน้ําตาล 

ผลไม฿ ข฿าวสวย+ไขตุแน 

 

รายการอาหารประจําสัปดาหโท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเช฿า อาหารวางเช฿า 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วางบาย 
อาหารเยน็ 

จ.24 ธ.ค. 

61 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอรโ 

กแวยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม฿ ข฿าวสวย+แตงกวา 

อ.25 ธ.ค. 

61 

ข฿าวต฿ม+ไข

เจียวใสแครอท 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข฿าวผัดไส฿กรอก+ 

แกงจืดฟัก 
จัดงานวันปีใหม/คริสตโมาส 

พ.26 ธ.ค. 

61 

ข฿าวสวย+แกง

จืดสาหราย 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอรโ 

ข฿าวสวย+หมูบะชอ

ทอด+ 

แกงจืดผักกาดขาว+ 

กล฿วยบวชชี 

ผลไม฿ 
ผัดมักกะโรนี+น้ํา

ซุป 

พฤ.27 

ธ.ค. 61 
โจเก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

เส฿นหมี่ไกตุแน+ 

วุ฿นน้ําหวาน 
ผลไม฿ 

ข฿าวสวย+แกงจืด

ไขน้ํา 

ศ.28 ธ.ค.

61 
----------------------หยุดวันปีใหมและวันสิ้นปี---------------------- 
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 เรื่องที ่1 แหลงเรยีนรู฿ชัน้ด ีเทีย่วสนกุ เพื่อเปดิประสบการณโเรยีนรู฿ใหมๆ  สาํหรบัเด็ก 

 

 

แหลงเรยีนรู฿ชัน้ด ีเทีย่วสนกุ เพือ่เปดิประสบการณโเรยีนรู฿ใหมๆ  สาํหรบัเดก็ 

  ไมวาจะเป็นพอแมมือเกแาหรือมือใหม ก็ตางไมควรพลาด ๆชวงเวลาทองสําคัญ็ ที่เหมาะกับการเสริมสร฿าง

พัฒนาการให฿ลูก โดยแบงออกเป็น 3 ชวงวัย คือ 1,000 วันแรกนับตั้งแตตั้งครรภโ เป็นชวงที่สมองเจริญเติบโตได฿ดี

ที่สุด ชวงวัย 6 เดือนขึ้นไป เป็นชวงของการเจริญเติบโตทาง รางกาย และวัย 1-2 ขวบ เป็นชวงพัฒนาการ

ทางด฿านอารมณโ ที่เด็กจะเริม่ซึมซับ เรียนรู฿ เลียนแบบ จากส่ิงที่เค฿าเห็นได฿มากขึ้น ซ่ึงนอกจากการดูแลเอาใจใส

อยางใกล฿ชิด การพาลูกออกไปยังแหลงเรียนรู฿ตางๆ ก็เป็นการสร฿างประสบการณโใหมที่ดี แตถ฿ายังไมมีไอเดียจะพา

ลูกไปทองเที่ยวที่ไหน? วันนี้มี 5 แหลงเรียนรู฿ช้ันดีเที่ยวสนุก เหมาะสําหรับเด็กๆ ทุกวัยมาแนะนําให฿ทุกครอบครัว 

1. แหลงพฒันาทกัษะ EQ 

  ไมใชเพียงแต IQ ของลูกๆ ที่พอแมต฿องใสใจ แตการฝึกทักษะด฿าน EQ ก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะไมวาจะ

วัยไหนก็ล฿วนแตต฿องมีสังคม ต฿องพบปะผู฿คน ต฿องมีการส่ือสารทางด฿านอารมณโออกไป ดังนั้นการพัฒนาทักษะ EQ 

ให฿กับลูกๆ ตั้งแตตอนนี้จะชวยปลูกฝังให฿เด็กๆ มีความฉลาดทางอารมณโ มากย่ิงขึ้น โดยแหลงเรียนรู฿ที่นาสนใจ คือ 

ๆOpen House” Co-Living Space@เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, KidZania@สยามพารากอน, และพิพิทธภัณฑโเด็ก

กรุงเทพมหานคร 
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2. แหลงเรยีนรู฿เรือ่งดาราศาสตรโ 

  ไมมีการเรียนรู฿ใดดีไปกวาการได฿ทดลอง ทดสอบด฿วยตัวเอง โดยเฉพาะหากลูกๆ ของคุณช่ืนชอบด฿าน

วิทยาศาสตรโ ดาราศาสตรโ ดวงดาวตางๆ หรือหากคุณอยากปลูกฝังให฿ลูกรู฿จักคิดวิเคราะหโ มเีหตุมผีล การพาลูกไปยัง

แหลงเรียนรู฿อยาง ท฿องฟฺาจําลองกรุงเทพ จตุรสัวิทยาศาสตรโ อพวช. จึงตอบโจทยโได฿มากที่สุด เพราะจะชวยฝึกให฿ลูก

น฿อยของคุณ ได฿หัดตั้งข฿อสังเกตตางๆ ได฿ศึกษาทดลองในส่ิงที่ตนเองสงสัย และชวยไขความลับดวงดาวบนท฿องฟฺา 

ผานกิจกรรมสนุกๆ ที่ทํารวมกันได฿ทั้งครอบครวั 

3. แหลงเสรมิสร฿างการเรยีนรู฿ 

  เชื่อวายังมีเด็กๆ อีกหลายคนที่ไมชอบการอานหนังสือ และไมวาคุณจะซ้ือหนังสือที่ดีมากแคไหน ลูกก็จะไม

หยิบมาอาน แตการเริ่มปลูกฝังนิสัยรักการอานให฿เค฿าตั้งแตตอนนี้ก็ยังไมสาย โดยอาจจะเริม่ต฿นด฿วยการเปล่ียน

บรรยากาศการอานหนังสือให฿กับลูก ด฿วยการพาไปแหลงเรียนรู฿อยาง  อุทยานการเรียนรู฿ทเีค พารโค พื้นที่ที่มีโซน

กิจกรรมที่นาสนใจมากมาย เชน ห฿องสมุดมีชีวิต มายดโรูม ลานสานฝัน ทีเคเธียเตอรโ ห฿องสมุดเด็ก ฯลฯ ซ่ึงล฿วนแต

ทําให฿ลูกเพลิดเพลินกับการอานได฿มากย่ิงขึ้น 

4. แหลงเรยีนรู฿ด฿านธรณวีทิยา 

  เพราะดินที่ย่ําทุกวันล฿วนมีความรู฿แฝงอยู การพาลูกไปยังแหลงเรียนรู฿ที่ให฿ข฿อมูลด฿าน ธรณีวิทยา ด฿าน

ธรรมชาติรอบตัว อยาง ๆพิพิธภัณฑโแร-หิน็ ที่กอตั้งขึ้นเป็นแหงแรกของ ประเทศไทย Siam Green Sky ศูนยโ

การเรียนรู฿เกษตรในเมือง พิพิธภัณฑโสถานธรรมชาติวิทยา จุฬา จะชวยปลูกฝัง 3 ทักษะสําคัญให฿กับเด็กๆ ได฿นั่นคือ 

ชางสังเกต - หัดตั้งคําถาม - คิดค฿นหาคําตอบ ไมเพียงเทานั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให฿เด็กๆ ได฿สัมผัสหิน ดิน แร

ของจริง แบบได฿ความรู฿กลับไปอีกด฿วย 

5. แหลงเรยีนรู฿โลกใต฿ท฿องทะเล 

  นอกจากการพบเจอผู฿คน การอยูรวมกับคนอื่นแล฿วก็ยังมีโลกอีกหลายแงมุมที่ลูกของคุณ ควรได฿เห็น ได฿

เรียนรู฿ด฿วยตัวเองอยาง ๆโลกใต฿ท฿องทะเล็ ที่มีทั้งสาระ ความสนุก ความตื่นตาตื่นใจ ที่เดก็ๆ หลายคนต฿องช่ืนชอบ

อยางแนนอน โดยแหลงเรียนรู฿โลกใต฿ท฿องทะเลที่นาสนใจก็คือ SEA LIFE Bangkok Ocean World สถานที่ที่

จําลองโลกใต฿น้ํามาไว฿ใกล฿ตัวมากที่สุด เพื่อชวยเปิดโลกทัศนโ ใหมให฿กับลูก ทั้งยังมีข฿อมูลสัตวโน้ําที่นาสนใจ และมี

กิจกรรมที่ชวยสงเสริมเรื่องอนุรักษโส่ิงแวดล฿อม ให฿ได฿รวมสนุกอีกด฿วย 

ุการพาลูกออกเดินทางทองเที่ยวตามแหลงเรียนรู฿ช้ันนําตางๆ นอกจากเป็นการเปิดโลกใหมให฿กับเค฿าแล฿ว 

ยังเป็นการสร฿างความสัมพันธโอันดีภายในครอบครัว ทั้งยังมีสวนสงเสริม พัฒนาการทั้งด฿านสมอง การเคล่ือนไหวและ

อารมณโ ดีกวาการปลอยให฿ลูกเรียนรู฿แตในโรงเรียน หรือคลุกตัวอยูกับสมารโทโฟนเพียงอยางเดียว 

 

ทีม่า : https://play.scblife.co.th 
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 เรื่องที ่2 7 แอนเิมชัน่ ชวนให฿พอลกูสนทิแนนแฟนฺกนัมากกวาเดมิ 

 

  แอนิเมชั่นกับเด็กเหมือนเกิดมาคูกัน เพราะภาพการโตูนสีสันนารัก คาแรกเตอรโท่ีดึงดูด

สายตา บวกกับเนื้อเรื่องท่ีถูกสร฿างขึ้นมาเพื่อให฿เด็กๆ เข฿าใจงาย จึงทําให฿เด็กน฿อยร฿องขอท่ีจะดู 

แอนิเมชั่นครั้งแล฿วครั้งเลา 

และเพื่อเป็นการต฿อนรับวันพอ เราจึงรวบรวมแอนิเมชั่นท่ีมีเนื้อเรื่องชวนซึ้งระหวางพอลูก มาเตรียม

ไว฿ให฿คุณพอคุณลูกนอนดูด฿วยกันท่ีบ฿าน ดังนี้ 

 

1. ชินจังจอมแกน (1992) 

พอลูกคูไหนกําลังเครียด ลองหา    

แอนิเมชั่นเด็กผู฿ชายคิ้วเข฿ม อารมณโดี 

นิสัยทะเล฿น หรือท่ีรู฿จักกันดีในชื่อ ชิน

จัง มาดูกันนะคะ รับรองวาจะเผลอยิ้ม

ตามกับความนารักแบบกวนๆ ของลูก

ชาย และอดหลงเสนหโตัวละคร โนฮารา 

ฮิโรชิ สุดยอดคุณพอมนุษยโเงินเดือน ท่ี

ดูเหมือนจะเป็นผู฿ชายธรรมดา แตใน

ฐานะพอแล฿ว ฮิโรชิเคยบอกกับลูกวาสิ่ง

ท่ีทําให฿เขามีความสุขในชีวิตคือชวงเวลา

ท่ี ชินจัง และ ฮิมาวาริ เกิดมาบนโลก

นีุ้ 
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2. The Lion King  (1994) 

อีกหนึ่งแอนิเมชั่นเรื่องโปรดของคุณ

พอหลายคน ท่ีถูกสงตอมายังรุนลูก ได฿

เลาเรื่องราวของ ซิมบ฿า ลูกสิงโต

ทายาท มูฟาซา เจ฿าปูาผู฿ยิ่งใหญ และมี

ตัวร฿าย สการโ น฿องชายของมูฟาซาท่ี

ต฿องการขึ้นมาเป็นเจ฿าปูา ซิมบ฿าจึงตกเป็น

เปฺาสังหารของสการโเพื่อท่ีวา หาก

ปราศจากทายาทและมูฟาซาแล฿ว เขาจะ

ได฿ขึ้นเป็นเจ฿าปูาแทน เรื่องราวเข็มข฿นจึง

ได฿เริ่มต฿นขึ้นุ 

ในมุมความเป็นพอ มูฟาซาพยายาม

ชวยซิมบ฿าจากฝูงควายปูาท่ีกําลังตื่นตกใจ

และกําลังจะเหยียบซิมบ฿า แตตัวเขาเองกลับโดนสการโลอบทําร฿ายจนตกหน฿าผาและถูกฝูงควายเหยียบ

จนตาย เรื่องนี้แสดงถึงความรักอันใหญหลวงของพอท่ีมีให฿กับซิมบ฿า 

3. Finding Nemo (2003) 

ถ฿าจะนึกถึงแอนิเมชั่นเกี่ยวกับพอลูก

ดีๆ สักเรื่องหนึ่ง คงหนีไมพ฿น

เรื่อง Finding Nemo เรื่องราวระหวาง 

มารโลิน ปลาการโตูนพอมาย ท่ีทุมเท

แรงกายแรงใจเต็มท่ีในการปกปฺอง นี

โม ลูกชายท่ีรักของเขา แตด฿วยความ

ซุกซน จนทําให฿นีโมถูกจับไป จึงเป็น

จุดเริ่มต฿นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญของ 

มารโลิน และโดรี่ ปลาความจําสั้น ท่ีพร฿อม

จะวายน้ําข฿ามมหาสมุทรเพื่อตามหาลูกรัก 

นีโม ถึงแม฿ระหวางทางได฿พบอุปสรรค

ตางๆ มากมาย แตก็ทําให฿ได฿ลุ฿นและสง

กําลังใจให฿ปลาการโตูนสองพอลูกให฿ได฿พบกันอีกครั้ง. 
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4. Coraline (2009) 

เรื่องราวผจญภัย ตื่นเต฿น ชวนขนหัว

ลุกนิดๆ เมื่อเด็กหญิง คอราไลนโ ย฿ายบ฿าน

มาอยูในอพารโตเม฿นทโชานเมือง ทุกอยาง

เหมือนเป็นเรื่องของเด็กสาวธรรมดา แต

เธอมีความคิดอยูตลอดวาพอแมไมรัก ไมมี

ใครเข฿าใจ และอยากไปให฿พ฿นๆ จาก

ครอบครัวนี้ จนไปเจอกับประตูลึกลับท่ี

นําไปสูโลกมหัศจรรยโซึ่งทุกอยางในนั้นจะ

เป็นไปดังท่ีเธอต฿องการ และการผจญภัยนี้ 

ทําให฿คอราไลนโค฿นพบสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด

มากกวาความต฿องการของตัวเองก็ได฿เริ่มต฿น

ขึ้น ุ 

เรื่องนี้ทําให฿คุณพอและลูก ลุ฿นไปกับ

คอราไลนโให฿หาพอแมตัวจริงเจอ และยังทําให฿ความสัมพันธโระหวางคุณพอและลูกแนนแฟฺนมากยิ่งขึ้น 

เข฿าใจกันมากกวาเดิมอีกเป็นเทาตัว 

 

5. Despicable Me (2010) 

เชื่อหรือไมวาจากจอมวายร฿ายผู฿หมาย

ยึดครองโลก จะกลายเป็นคุณพอท่ีแสน

นารักของเด็กสาวสามคนได฿ เรื่องราว

เริ่มต฿นจาก กรู จอมวายร฿ายชื่อก฿องโลก มี

อาวุธท้ังลําแสงท่ีทําให฿ตัวหด ลําแสงทําให฿

ตัวแข็ง แถมยังมียานพาหนะทุกรูปแบบ

ท้ังลุยบนบกและบินไปในอากาศ พร฿อม

กําจัดทุกคนท่ีขวางทาง และมีเหลาสมุนตัว

เหลืองจอมปูวนคือ มินเนี่ยน และแผนการ

ครั้งยิ่งใหญของกรู คือขโมยดวงจันทรโ 

กรูจับเด็กสาวกําพร฿าท้ังสามคนคือ มารโ

โก฿, อีดิธ และ แอ็กเนส เป็นตัวประกัน 

ความปูวนจึงเริ่มต฿นขึ้น และทําให฿กรูได฿ค฿นพบกับพลังท่ียิ่งใหญ นั่นก็คือ ความเป็นพอในตัวเอง 
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6. The Croods (2013) 

อีกหนึ่งสุดยอดแอนิเมชั่นท่ีท้ังสนุก

และซาบซึ้ง มีท้ังฉากดรามา ตลก นารัก 

รวมถึงฉากบูเท่ีทําได฿ดี จนคุณพอและลูก

ต฿องร฿องว฿าว  ด฿วยเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษยโ

ยุคหินตระกูล ครู฿ดสโ ท่ีมีคุณพอ กรั๊ก เป็น

หัวหน฿าครอบครัว และเขาได฿ออกกฎเหล็ก

ท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวต฿องปฎิบัติ

ตาม นั่นก็คือห฿ามออกจากถ้ําเด็ดขาด แต

แล฿ว อีป ลูกสาวคนโตในวัยอยากรู฿อยาก

เห็น ก็ได฿ฝูาฝืนกฎ จึงเป็นจุดเริ่มต฿นของ

การผจญภัย พร฿อมกับความสับสนวุนวาย

ชวนสนุกสนานจึงเกิดขึ้นกับตระกูลครู฿ดสโ 

7. Coco (2017) 

แอนิเมชั่นเรื่องนี้ตอกย้ําความคิดเรื่อง

ครอบครัว ซึ่งบางครั้งเราอาจหลงลืมคนใน

ครอบครัวไป เรื่องนี้ทําให฿เราฉุกคิดถึง

ความรักและความอบอุนในครอบครัว คุณ

พอและลูกท่ีอยากหาอนิเมชั่นซึ้งๆ มาดูสัก

เรื่อง ห฿ามพลาดเรื่องนี้ 

เรื่องราวเริ่มต฿นจาก โคโค เด็กชายชาว

เม็กซิกันท่ีรักในเสียงเพลงแตดันโตมาใน

ครอบครัวท่ีไมยอมให฿เขาเลนดนตรี ทําให฿

เขาต฿องไปขโมยกีต฿ารโของนักดนตรีใน

ตํานานท่ีเสียชีวิตไปแล฿ว เขาจึงโดนสาป

ให฿มาอยูในโลกหลังความตาย ท่ีนั่นทําให฿

โคโคได฿พบกับการผจญภัย ท่ีจะทําให฿เขา

เติบโตและเข฿าใจถึงความสาํคัญของครอบครัวุ 

 

 ทีม่า : https://aboutmom.co 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให฿นักเรียนเลือกขีด  ทับภาพท่ีไมเข฿าพวกนะคะ 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให฿เด็กๆ  ลงใน  ภาพที่เป็นคําตอบท่ีถูกต฿องท่ีสุดแล฿วระบายสี 

เมื่อนักเรียนปวดศรีษะควรจะทําอยางไร? 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 3  

ให฿น฿องๆ ลากเส฿นพาเพื่อนๆ อาเซียนไปรับประทานทุเรียน 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ใบไม฿เริงรา 

เจ฿าของ   ด.ช.ชลธร  หวังวีระ (น฿องเจได)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ห฿องเตรยีมอนบุาล 2 (ครวูา) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน วาดภาพผักบล็อกโคลี ่

เจ฿าของ  ด.ญ.นิมน คิดเห็น (น฿องนิมน)   

ห฿องอนบุาล 1/2 (ครชูมพู) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ภาพผลไม฿ที่หนูชอบทาน 

เจ฿าของ  ด.ญ.อัญชลีรัตนโ  ชลศิริสุนทร (น฿องเบเบตี้) 

  ห฿องอนบุาล 2/1  (ครปูกุ) 

 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน โรยทราย ระบายสีสบู 

เจ฿าของ  ด.ญ.ชัญญาภัค เอกบุญญานนทโ (น฿องพินอิน)  

ห฿องอนบุาล3/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั)   
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ตอน.. เรยีนรู฿ ไมารยาทไทยๅ สอนลกูไว฿ใครเหน็กร็ักนะ (ออเจ฿า)  

 

  ในชวงท่ีกระแสของความเป็นไทยกําลังมาแรงแบบฉุดไมอยู ใครๆ ก็พากันแตงชดุไทย ไปเที่ยว

วัดไทย กินอาหารแบบไทยๆ กันเต็มไปหมด แตจะมีสักกีค่นท่ีย฿อนกลับมาเห็นวา จริงๆ แล฿วยังมีเสนหโ

แบบไทยๆ อีกอยางท่ีเป็นเอกลักษณโ และใครบางคนได฿มองข฿ามไป 

นั่นก็คือ มารยาทแบบไทยนั่นเอง วันนี้แมแหมมจะมาเชิญชวนให฿คุณพอคุณแมฝึกลูกด฿วยมารยาทแบบ

ไทยๆ กันคะ รับรองได฿วา ถ฿าลูกเรานําไปใช฿ ใครเห็นก็ต฿องรักกันทุกคน  
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วธิกีาร 

กลาวทกัทาย ยกมอืไหว฿ ๆสวสัดี็    

  การยกมือไหว฿ ทักทาย “สวสัดี็  ถือเป็นเอกลักษณโแบบไทยท่ีโดงดังไปท่ัวโลก แม฿แต

ชาวตางชาติบางคนยังนําไปใช฿ เพราะเป็นการทักทายที่เต็มไปด฿วยเสนหโและความงดงาม การท่ีพอแมฝึก

ลูกให฿รู฿จักยกมือไหว฿หรือกลาวคําทักทาย ๆสวัสดี็  กับทุกคนท่ีพบเห็น นอกจากจะเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมที่ดีงามให฿คงอยูสืบไปแล฿ว ยังเป็นการสร฿างความนารัก นาเอ็นดู ซึ่งเป็นสนหโอยางหนึ่งให฿กับ

ลูกได฿อีกด฿วย 

มคีวามสภุาพ ออนโยน 

  สอนให฿ลูกรู฿จักออนน฿อมถอมตน เคารพและให฿เกียรติผู฿อ่ืน ซึ่งการให฿เกียรติผู฿อ่ืนนั้น สามารถ

แสดงออกได฿หลายแบบ ไมวาจะเป็นทางวาจา คือ การมีคําพูดที่สุภาพ ออนหวาน ไมพูดจาเสียงดัง หรือ

ตะคอกใสผู฿อ่ืน พูดจาด฿วยคําสุภาพ มคีําลงท฿าย ๆคะ็ ๆครับ็ ทุกครั้งเมื่อจบบทสนทนา หรือทางการ

กระทํา ก็คือ ความเคารพนบนอบตอผู฿ใหญ รู฿จักวางตัว เชน เมื่อเดินผานผู฿ใหญก็ควรค฿อมตัว หรือไมยืน

ค้ําหัวผู฿ใหญ และท่ีสําคัญพอแมควรสอนลูกให฿มีความเคารพและให฿เกียรติตอผู฿ท่ีมีอายุสูงกวาเสมอ ไมวา

คนคนนั้นจะอยูในสถานะใดก็ตาม 

“ขอบคณุ็ ๆขอโทษ็ ฝกึพดูให฿ตดิปาก   

  เมื่อได฿รับการชวยเหลือ หรือได฿รับสิ่งของใดๆ ไมวาจะเป็นจากคนท่ีอายุน฿อยกวา หรือมากกวา คน

ท่ีมีฐานะสูงกวา หรือฐานะต่ํากวา ก็ควรท่ีจะกลาวคํา “ขอบคุณ็ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ําใจที่ได฿รับการ

ชวยเหลือ และเพราะคนเราสามารถทําผิดได฿ตลอดเวลา อาจเนื่องจากความไมรู฿ หรืออาจเพราะสถานการณโ

บางอยางท่ีทําให฿ต฿องทําผิด ดังนั้นการสอนให฿ลูกรู฿จักการกลาว “ขอโทษ็ จึงถือเป็นเรื่องสําคัญลําดับ

แรกๆ ที่ควรสอนให฿ลูกกอนเข฿าสังคม และท่ีสําคัญการ ๆขอบคุณ็ และ ๆขอโทษ็  ยังเป็นการแสดงถึง

วุฒิภาวะทางอารมณโของลูกได฿ด฿วย ถ฿าลูกเรียนรู฿และสามารถใช฿คํา 2 คํานี้ได฿อยางถูกต฿อง แสดงวาลูกเกิด

การเรียนรู฿และมีทักษะในการอยูรวมกับผู฿อ่ืนได฿เป็นอยางดี 
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เพราะวฒันธรรมแบบไทย คอื มรดกทีค่นรุนหลังควรสบืตอไปให฿คงอยู แตการทีจ่ะสืบทอดวฒันธรรมให฿

คงอยูตอไปชัว่ลกูชัว่หลานนัน้ สิง่สาํคญักค็อื คนในสงัคมต฿องเลง็เหน็ถงึความสาํคญั และดาํรงไว฿ซึง่

วฒันธรรมนัน้ด฿วยการปฏิบตัสิบืไป ใชเพยีงแตสอนลกูหลานด฿วยคาํพดู แตไร฿ซึง่ตวัอยางให฿ลกูหลานได฿

พบเหน็ ซึง่ถ฿าเปน็เชนนัน้ อกีไมนานสิง่ดีๆ ทีง่ดงามของมารยาทแบบไทย คงเลอืนหายไปในไมช฿า 

สุภาพรรณ ศรีสุข (ครูแหมม) 

ท่ีปรึกษาวิชาการ โรงเรียนศิลปพัฒนาการสมองเด็ก K.D.S. 

 

ทีม่า : https://www.trueplookpanya.com 

 

 
ห฿อง Nursery 1  (ครนูุม) 

ตอน......หนกูนิกล฿วย !! 

 บายวันหนึ่งเด็กๆ นั่งทานผลไม฿ 

น฿องหนูด ี : พี่หนูดีเป็น Monkey กิน Banana 

น฿องฮาวา : คุณฮาวาไมกินกล฿วยหรอก กลัวเป็น Monkey 

น฿องหนูด ี : ไมกินเดี๋ยวไมแข็งแรงนะ 

น฿องฮาวา : ไมเอาๆ คุณฮาวากลัวเป็นลิง 555 

น฿องเจิน : งั้นเรามากินกล฿วยพร฿อมกัน จะได฿เป็น Monkey ด฿วยกันนะ 

น฿องเปฺย : นาคีคะครูนุมในจอ TV. เตม็เลย ไมใชงูคะ 

เด็กๆ  : 555 

ห฿อง Nursery 2  (ครวูา) 

ตอน......กนิข฿าวต฿องอ฿าปากกว฿างๆ !! 

น฿องเจได : ครูวา เจไดเกงไหม วันนี้เจไดอ฿าปากกว฿างครับ 

ครวูา  : เกงครับ 

น฿องเซน : เซนก็เกง เพราะเซนอ฿าปากกว฿างเหมือนกันครับ 

น฿องเจได : ต฿องอ฿ากว฿างๆ เลย จะได฿เหมือนฮิปโป 

น฿องเซน : เราอ฿ากว฿างเหมือนปากฮิปโปได฿ แตเราไมเป็นฮิปโป 

ครูวา  : ทําไมไมเป็นฮิปโปละคะ 

น฿องเซน : ฮิปโปตัวอ฿วนใหญ เซนหลอ เซนไมอ฿วนเหมือนฮิปโป 
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ห฿อง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......พยาธ ิหรอื พาย?ุ 

น฿องออก฿า : ครูปัด ทําไมวันนี้ไมวายน้ําละครับ 

ครูปัด  : ฝนตกคะ 

น฿องออก฿า : พยาธิเข฿าหรอครับครูปัด 

ครูปัด  : 555 น฿องออก฿า พายุครับ 

น฿องออก฿า : 555 ใช พายุ พยาธิมันต฿องอยูในก฿น อิอิ 

ห฿อง K.1/2 (ครชูมพู) 

ตอน.......สปาเกต็ตู฿ !! 

คุณครู  : เด็กๆ เมื่อเช฿าทานข฿าวกับอะไรคะ 

น฿องภู  : ทานโจเกครับ 

น฿องนิมน : ทานข฿าวต฿มคะ 

น฿องลัคกี้ : หนูทานสปาเก็ตตู฿คะ 

คุณครู  : ไมใชคะลูก เขาเรีกวา “สปาเก็ตตี้” คะ 555 

ห฿อง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......กไ็ปทางซ฿ายไง !! 

 เมื่อครูออมให฿เด็กๆ เลาวาวันหยุดเด็กๆ ไปไหนกันมาบ฿าง เด็กๆ ทุกคนตางเลาจนมาถึงน฿องริชชี่ 

น฿องริชชี่ : ครอูอมครับ ริชชี่ไปเซ็นทรัลมาด฿วย 

ครูออม  : เซ็นทรัลที่ไหนคะ  

น฿องริชชี่ : ท่ีมันมีถนนครับ 

   (บรรยากาศในห฿องทุกคนเริ่มขําน฿องริชชี่)  

ครูออม  : ท่ีไหนนะครับ 

น฿องริชชี่ : ท่ีมันมีถนนไงครับ 

ครูออม  : แล฿วไปทางไหนครับ 

น฿องริชชี่ : ก็ไปทางซ฿ายไงครับ (มองหน฿าเพื่อนไปมา) 

ครูออม/เด็กๆ : 555   

ห฿อง K.1/4 (ครกูุเก) 

ตอน......เสยีงรถไฟ !! 

ครูกุเก  : เด็กๆ รู฿จักรถไฟไหมคะ 

เด็กๆ  : รู฿จักคะ/ครับ 

ครูกุเก  : เอเะ! ใครเคยได฿ยินเสียงรถไฟบ฿างนะคะ 
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น฿องสมารโท : สมารโทเคยครับคุณครูรถไฟร฿อง แปรเน แปรเน!! 

น฿องต฿นกล฿า : สมารโทรถไฟท่ีไหนร฿อง แปรเน แปรเน!! กัน มันร฿อง ปูน ปูน!! ตางหาก 

น฿องสมารโท : เอ฿าหรอ! 555 

เพื่อนๆ  : 555 
 

ห฿อง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......ผลไม฿ !  

ครูปุกกําลังสอนเรื่องผลไม฿ให฿เด็กๆ ดูรูปผลไม฿แก฿วมังกร 

น฿องเจเจ : ครูปุกครับ แก฿วมังกรทําไมมันถึงวิ่งไมได฿ละครับ 

ครูปุก  : วิ่งไมได฿คะ 

น฿องเจเจ : ถ฿าวิ่งได฿จะเทมากครับ 

เพื่อนๆ  : 555 

ห฿อง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน........ไขเตา ! 

 ครูติ่งกําลังสอนเด็กๆ เรื่องไข 

น฿องซ ี : เอาไขเตาด฿วยครับครตูิ่ง 

ครตูิ่ง  : ไขเตาที่ไหนคะ 

น฿องซี  : ท่ีครตูิ่งถือไงครับ 

ครูติ่ง   : ไขนกทอดเป็นแพท่ีเด็กๆ ทํานะคะ ไมใชไขเตานะลูก 

เพื่อนๆ  : 555 

 

ห฿อง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“ Boy or girl” 

วันหนึ่ง Teacher J-Box เข฿ามาสอนเด็กๆ และทักทายเด็ก 

T. J-Box .: Hello. ขนุน are you a girl? 

น฿องขนุน : yes 

เด็ก  : 555555 

น฿องขนุน : รู฿ตัววาพูดผิดเลยหันไปค฿อนเพื่อนๆ 1 ทีกอนจะตอบวา I am a boy. 

เพื่อนๆ  : เย฿! 

 

 

 



 
 

30 

ห฿อง K.3/1 (ครพูงษโ) 

ตอน.......เปลีย่นชือ่! 

น฿องกัปตัน : ยูวี ไปกินขนมกัน 

ครูฟฺา   : ครูพงษโคะ เด็กมาใหมหรอคะ 

น฿องจินฟา : เปลาครับ แก็งคโผมเปลี่ยนชื่อใหมครับ ชื่อ กินฟร,ี กัปปิตัน, แมชชริน  

กับ ยูวีครับ 

 

ห฿อง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......ปตท. หรอื ตปท. !  

 หลังจากท่ีครูอ๊ีดกลับมาจากตางประเทศ  

น฿องพอรโช : ครูอ๊ีดมาแล฿ว ครูอ๊ีดไป ปตท. มา 

น฿องโม  : อะไรอะพอรโช 

ครอ๊ีูด  : ตางประเทศมัน ตปท. หรือเปลาคะ ปตท. มันป๊ัมน้ํามันคะ 555 

เพื่อนๆ, น฿องพอรโช : 555 

 

ห฿อง K.3/3 (ครปูุย) 

ตอน.......เสยีงหาง! 

น฿องx-box : ครูปุยหนูเคยเลนเกมนี ้

น฿องเนสทโ : x-box ทําไมพูดไมมีเสียงหางเลย 

ครูปุย   : 5555 เค฿าเรียกวาหางเสียงคะ 

 

กจิกรรม Art & Cooking 
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กจิกรรม Cooking ไขยดัไส฿ อนุบาล 2/2 

 

 

กจิกรรม Cooking กระตเากจีด๊จเาด อนบุาล 2/2 

 

 

กจิกรรม Electone 
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กจิกรรม Little Lab  

 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 
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กจิกรรม Play & Learn 
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กจิกรรม The Cutie Chef 

 

 

กจิกรรม เทควนัโด 
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กจิกรรม นาฏศลิป 

 

 

ภาษาจนี 
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โครงการ หนนู฿อย Healthy วุ฿นผลไม฿ อนุบาล 3 
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โครงการ หนนู฿อย Healthy สลดัผลไม฿ อนุบาล 2 

 

 

วันเสารโท่ี 1 ธันวาคม 2561 บุคลากรทุกคน เข฿ารวมการอบรมเผยแพรความรู฿วชิาการ ณ โรงเรียน

อนุบาลแสงอารียโ 
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โครงการ I Can do จดักจิกรรมปลูกผกับุ฿ง 

 

 

โครงงาน เรือ่ง ของเลน อนบุาล 3/1 พาเดก็ๆ ไปทศันศกึษาที ่พพิธิภณัฑโเดก็  
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โครงงานเรื่อง ฤดกูาล อนบุาล 1/1 ผกัอนบุาล 1/2 และสสีนัมหศัจรรยโอนบุาล 1/3  

พาเดก็ๆ ไปทศันศกึษาทีพ่พิธิภณัฑโเด็ก  
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โครงงานเรื่องรถไฟ อนบุาล 1/4 พาเดก็ๆ ไปทศันศกึษาทีพ่พิธิภณัฑโรถไฟ 
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โครงงานเรื่อง ข฿าว อนบุาล 2/2 ไข อนบุาล 2/3 พาเดก็ๆไปทศันศึกษาที่ร฿านคณุกัญญา 

 

 

โครงงานเรื่อง ดอกไม฿ อนบุาล 3/3 พาเดก็ๆ ไปทศันศกึษาทีร่฿านดอกไม฿ 

 

 

โครงงานเรื่อง ผลไม฿ 2/1 พาเดก็ๆ ไปทศันศกึษาทีร่฿านผลไม฿ 
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โครงงานเรื่อง ต฿นไม฿ เตรยีมอนบุาล 2 เชญิคนในชมุชนมาสาธติวธิกีารทาํและพาเดก็ๆ ทาํสวนจาํลอง  

 

 

กจิกรรมลอยกระทง 
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กจิกรรมวนัพอ 

 

 

 

 


