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 ตอน...โรคมอื เทา้ ปาก (HAND,FOOT AND MOUTH 

DISEASE) 
  
 โรคนีม้กัพบในเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเลก็มี
อาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง 
 

สาเหตุ     เกิดจากการติดเชือ้ไวรัส ในกลุม่เอนเทอโรไวรัส 

การตดิต่อ   ติดต่อโดยการได้รับเชือ้จากอจุจาระ ฝอยละอองน า้มกู น า้ลาย 
หรือน า้ในตุ่มพองหรือแผลของผู้ ป่วยเข้าสูป่าก การติดต่อทางน า้หรืออาหารมี
โอกาสเกิดได้น้อย การแพร่ติดต่อเกิดขึน้ค่อนข้างง่ายในช่วงสปัดาห์แรกของการ
ป่วย และแม้อาการทเุลาลงแล้ว ก็ยงัอาจแพร่เชือ้ได้บ้าง เนื่องจากเชือ้จะถกูขบั
ออกมากบัอจุจาระได้นานถึง 6 สปัดาห์ 
 

ระยะฟักตวัของโรค   3-6 วนัหลงัได้รับเชือ้ 
 

อาการแสดง     1. มีไข้ 2-4 วนั ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ (อาการคล้าย
ไข้หวดั) 
              2. มีผื่นแดงอกัเสบที่ลิน้ เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาเกิดผื่นแดงที่ฝ่า
เท้า และอาจพบที่ก้นด้วย 
              3. ผื่นที่เกิดขึน้จะกลายเป็นตุ่มพองใส และแตกออกเป็นแผลหลมุตืน้ๆ 
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อาการแทรกซอ้นทีรุ่นแรง  เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ สมองอกัเสบ 
อมัพาตกล้ามเนือ้อ่อนปวกเปียก หรือกล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบ อาจท าให้เสยีชีวิต
ได้ 
 

การรกัษา       1. ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ 
              2. รักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด 
 

ขอ้ควรระวงั      ป้องกนัอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงเสยีชีวิตได้ 
 

การป้องกนั      1. หลกีเลีย่งการให้เดก็คลกุคล ีหรือ ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย 
              2. รักษาอนามยัสว่นบคุคล โดยเฉพาะผู้ เลีย้งดเูด็กเลก็ ควรล้างท า
ความสะอาดมือบ่อยๆ ก่อนหยิบจบัอาหารให้เด็กรับประทาน และรับประทาน
อาหารที่ 
สกุ สะอาดปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวนัตอม ดื่มน า้สะอาด 
              3. ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกบัผู้อืน่ โดยเฉพาะช้อน 
จาน ชาม แก้วน า้ ขวดนม 
              4. เม่ือเช็ดน า้มกู น า้ลายให้เด็กแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว 
              5. ผ้าอ้อมหรือเสือ้ผ้าที่เปือ้นอจุจาระต้องรีบซกัให้สะอาดโดยเร็ว และ
ทิง้น า้ลงในโถส้วม ห้ามทิง้ลงท่อระบายน า้ 
              6. ยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั 
 

สถานทีม่กัพบการระบาดของโรค  สถานรับเลีย้งเด็ก  โรงเรียน
อนบุาล 
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มาตรการป้องกนัโรคมอื เทา้ ปาก ในโรงเรยีน

อนุบาลแสงอารยี ์

 

การรณรงคใ์หค้วามรู ้

 1. ให้ความรู้ผู้ปกครองเกีย่วกบัการป้องกนัโรค ทางจดหมายหรือจลุสาร 
โรงเรียน  
 2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้เด็กที่ไม่สบาย หยดุเรียน 
 

การปลูกฝังสุขนิสยัใหน้กัเรยีน 

1. รณรงค์เร่ืองการล้างมือ ด้วยน า้สบู่ 
- ก่อนรับประทานอาหาร 
- หลงัจากออกจากห้องส้วม (ทัง้อจุราระและปัสสาวะ) 

2. ฝึกนกัเรียนให้รู้จกัแยกของใช้สว่นตวั  
3. ตรวจสขุภาพนกัเรียนก่อนเข้าโรงเรียน 

สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
1. เปิดให้มีอากาศไหลเวียนหลงัจากเลกิเรียนในแต่ละวนั 
2. ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องเรียน อย่างน้อยเดือน

ละ1 ครัง้ 
3. ของเลน่ ของใช้ อปุกรณ์ต่างๆ ทีเ่ด็กใช้ร่วมกนั ล้างท าความสะอาด

ด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้แล้วล้างด้วยน า้สะอาดเป็นประจ า 
4. ดแูลความสะอาด สระว่ายน า้ เปลีย่นถ่ายน า้และใสค่ลอรีนฆ่าเชือ้โรค 

ในอตัราสว่นที่ได้มาตรฐาน 
 

บุคลากร (ครู พีเ่ลีย้ง ผูป้ระกอบอาหาร/ผูต้กัอาหาร) 



 
 

4 

1. ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตกัอาหาร ได้รับการตรวจสขุภาพประจ าปี (ตรวจ
อจุจาระ)  ป้องกนัการแพร่เชือ้โรค 

2. ผู้ดแูลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร/ผู้ตกัอาหาร ต้องตดัเลบ็ให้สัน้  
3. ล้างมือฟอกสบู่ทกุครัง้เม่ือท ากิจกรรม หลงัสมัผสัอจุจาระ น า้มกู น า้ลาย

เด็ก 
 

การด าเนินการเมือ่พบผูป่้วย ในโรงเรยีน   
 

1. เม่ือพบเด็กมีอาการไข้ ไอ หรือมีอาการป่วยคล้ายโรคมือ เท้า ปาก ให้
หยดุเรียน และพาไปพบแพทย์หลงั จากนัน้ให้คณุครูตรวจตราเด็กทกุราย 
ถ้ามีเด็กที่เข้าข่ายให้แจ้งผู้ปกครองรับกลบัไปพบแพทย์ 

2. ด าเนินการแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เร่ืองการติดต่อและการ
ป้องกนัควบคมุโรค โดยเน้นเร่ืองการดแูลความสะอาดสิง่ของที่เด็กมกัจะ
น า 
เข้าปาก 

3. ให้เด็กที่ป่วยหยดุเรียนอยู่กบับ้านและให้ค าแนะน าผู้ปกครองว่า ควรให้
เด็กงดการเลน่กบัเดก็อืน่ๆ ในชมุชน หรืองดพาไปแหลง่ชมุนมุชน เช่น
ห้างสรรพสนิค้า สนามเด็กเลน่อย่างน้อย 1 สปัดาห์หลงัเร่ิมป่วย 

4. หากพบว่ามีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในโรงเรียน พจิาณา ให้ปิด
ชัน้เรียนดงันี ้
- ชัน้เรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า 2 รายในห้องเดียวให้ปิดเฉพาะ

ห้องเรียนนัน้เป็นเวลา 5-7 วนั 
- หากมีการป่วยกระจายในชัน้เรียนมากกว่า 1 ห้อง ให้ปิดทัง้ชัน้เรียน 

เป็นเวลา 5-7 วนั 
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- หากมีการป่วยของเด็กหลายชัน้เรียนแนะน าให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา  
5-7 วนั 

5. ด าเนินการท าความสะอาด อปุกรณ์รับประทานอาหาร,ของเลน่เด็ก,
ห้องน า้, 
สระว่ายน า้และให้เติมคลอรีนในสระว่ายน า้และตรวจวดัระดบัคลอรีน 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (0.02ppm.) อย่างเคร่งครัด 
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 ช่วงนี ้โรค หวดั 2009 และโรคมอื เทา้ ปาก กลบัมา
ระบาดอกีแล้วนะคะ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก สามารถติดต่อกบัเด็ก ได้ถงึ
อาย ุ15 ปี โรงเรียน 
จึงมีมาตรการการป้องกนัโรคดงันี ้
1.การตรวจสุขภาพตอนเชา้ ครูเวร และ ครูประจ าชัน้ ท าหน้าที่
คดักรองเด็ก ในเวลาเขา้แถว  โดยใชเ้คร ือ่งวดัไขด้จิติอล 
หากพบวา่เด็กมอุีณหภูม ิ37.5 ใหต้ดิต่อผูป้กครอง 

2.ตดิต่อผูป้กครองใหม้ารบั ระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ ให้แยก
เด็กออกมา ไม่ปนกบัเด็กอืน่ เพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้โรค โดยจดัพืน้ที่ให้อยู่
ต่างหาก ในสายตาของครู และ ห่างจากแอร์ หรือนอนห้องพยาบาล 
3.ปรบัอุณหภูมหิอ้งอยูท่ี ่25 องศา อยู่เสมอ  
4.เปิดพดัลมดูดอากาศ เม่ือเด็กอยู่ในห้อง เพือ่ให้มีอากาศถ่ายเทอยู่
ตลอด 
5.ใหเ้ด็กทีป่่วยหยุดพกัรกัษาจนกวา่จะหาย และน า
ใบรับรองแพทย์มาแสดง 
6.จดัชว่งเวลาใหเ้ด็กดืม่น ้า   
7.ส่งเสรมิใหเ้ด็กออกก าลงักาย  

8.งดดืม่น ้าเยน็   
9.หากเด็กไมม่นี ้ามูก ไข ้หรอืไอ แต่ยังทานยาอยู่ ถือว่าไม่อยู่ใน
ระยะแพร่เชือ้ เนื่องจากยาบางตวัต้องทานติดต่อกนัจนหมด 
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10.แยกของใชส้่วนตวัของนกัเรยีน 

11.รณรงคเ์ร ือ่งการลา้งมอื ดว้ยน ้าสบู่ 

12.ใหค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัการป้องกนัโรค ทาง
จดหมาย/จลุสาร ป้ายติดประกาศในโรงเรียน และเว็บไซด์ 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมไีข ้เป็นหวดั ไอ ท่าน

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืโดยน าเด็กไปรกัษาทีบ่า้น

ใหห้ายป่วยก่อน จงึมาเรยีนตามปกติ เพื่อป้องกันการติดต่อ
ถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   

 ตัง้แต่เปิดภาคเรียนมา โรงเรียนก าลงัฝึกฝนเด็กๆ เร่ืองการช่วยเหลอืตนเอง 
และ การฝึกหัดอ่านเขียน จึงขอความรว่มมือท่านผูป้กครอง
ทุกทา่นดงันี ้
 1. ฝึกเด็กๆให้ช่วยเหลอืตนเองที่บ้าน เช่น ทานข้าว  ดื่มนม เก็บที่นอน 
 2. มาโรงเรียนก่อนเข้าแถว 30 นาที (เข้าแถวเวลา 08.20)  เพื่อมีเวลา
ทบทวนบทเรียนในห้องเรียน 

 

ท่านผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ชื่อ
บญัชีโรงเรียนอนบุาลแสงอารีย์ ดงันี ้
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1. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอทุิศ 
เลขที่ 153-2-05443-2      
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุ่งครุ) 
เลขที่ 465-0-18657-9 
 หลังจากโอนเงินเ รียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Faxหรือ E-mail มาที่   
02-872-7830 และก รุณาเร ียกใบเสร็จรบั เ งินจาก

เจา้หน้าทีทุ่กคร ัง้นะคะ  

 ผู้ปกครองที่ฝากค่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรยีก

ใบเสร็จรบัเงินจากบุคลากรท่านนั้นทุกคร ัง้นะคะ 

มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบนะคะ 

 และส าห รับผู้ ปกครองนัก เ รียนอนุบาล 3  ที่ต ้องการขอ
ใบรบัรอง ขอความกรุณามาช าระค่าเลา่เรียนให้เรียบร้อยนะคะ ขอขอบคุณ
หากท่านช าระแล้วค่ะ 

 โรงเรียนจะส่งข่าวสารถึงผู ้ปกครองทาง E-mail นะคะ 
ผู้ปกครองใหม่ ท่านใดยงัไม่ได้แจ้งที่อยู่ E-mail แก่โรงเรียนและผู้ปกครองท่าน
ใ ด ไ ม่ ไ ด้ จ ด ห ม า ย ท า ง  e-mail ก รุ ณ า แ จ้ ง ม า ไ ด้ ที่  e-mail: 
sangaree@sangaree.ac.th หรือแจ้งผ่านทาง Line ของครูประจ า
ชัน้ค่ะ  

 

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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 วันเสาร์ที่  8  สิงหาคม พ.ศ.2558 ส านักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก  จัด
กิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตัิการ “พลงันิทาน พลงัเด็ก 

คร ัง้ที ่12” หัวข้อ “สร้างพฒันาการเด็กด้วยนิทานเสริมปัญญา” มีผู้อบรม
ดงันี ้
 ครูปวีณา   ทรงเกียรติวฒุิ  ครูปุ๋ ย 
 ครูสรัณญา   โสดา  ครูบ ี
 ร.อ.(ญ)ไผททิพย์ พรมผาย คุณแ ม่ น้อง ไออุ่ น  ห้ อง เ ต รี ยม
อนบุาล 
 

 

  ขอความกรุณาท่านผู้ ปกครอง ที่มารับ-ส่งนักเรียน จอดรถขา้ง
ก าแพงร ัว้ของโรงเรยีนไดไ้ม่เกนิ 15 นาทนีะครบั เพือ่มิ
ให้การจราจรติดขดั ขอขอบคณุในความร่วมมือครับ   

 เพือ่แกปั้ญหาจราจรตดิขดัในชัว่โมงเรง่ด่วน จึง
ขอแจ้งเส้นทางลดัดงันี ้
- ซอยประชาอทุิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอทุิศ 27 ได้ 
- ซอยประชาอทุิศ 27 สามารถตรงไปสดุซอย หากเลีย้วขวา ออกซอยประชาอทุิศ 
33 หากเลีย้วซ้าย ออกสขุสวสัด์ิ 62 ได้ครับ 
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 วนัศุกรท์ี ่17 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 08.30-
09.30 น.  ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส มาจัดกิจกรรม "360 
อจัฉรยิะรอบดา้นกบัเอนฟาโกร เอพลสั"  เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความฉลาดรอบด้านของเด็ กๆ  ทั ง้  4  ด้าน  ไ ด้แก่  ฉลาดเ รียนรู้  
(Intellectual skill) ฉลาดเคลื่อนไหว (Motor skill) ฉลาดอารมณ์ 
(Emotion skill) ฉลาดสือ่สาร (Communication skill) 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครู
ต่างชาติ น าเด็กเต้นประกอบเพลงภาษาองักฤษในตอนเช้าค่ะ 

โครงการเรารกัวฒันธรรมไทย จัดกิจกรรมให้เด็ก
ฝึกมารยาทต่างๆ ในช่วงเขา้แถว ดังนี ้การฝึกก้มเดินผ่าน
ผู้ใหญ่ การเข้าแถว การไหว้ การพดูจา การกลา่วขอบคณุ การขอโทษ ค่ะ 

   
รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดือน  กรกฎาคม 

2558 
 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 
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จ. 29 
มิ.ย. 58  

ผดัมะกะโรนี 
ใสไ่ส้กรอก 

นมUHT+ 
ขนมปังแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่ 
ใสม่นัฝร่ัง+รวมมิตร

น า้แข็งใส 
น า้ตะไคร้+แอปเปิล้ ผดัซีอ๊ิวเส้นหม่ี 

อ. 30 
มิ.ย. 58 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียวใสแ่ครอท 

นมUHT+ 
ขนมปังฟันโอ 

ข้าวต้มไก่
ทรงเคร่ือง+เฉาก๊วย 

น า้ใบเตย+แคนตา
ลปู 

ข้าวสวย+แกง
จืดไข่น า้ใสแ่ค

รอท 
พ. 1 

ก.ค. 58 
ข้าวผดักนุเชียง นมUHT+ 

ปักก่ิงรสนม 
เส้นหม่ีเยน็ตาโฟ+ 
มนัแกงบวด 

น า้เก๊กฮวย+มะม่วง 
ข้าวผดัแฮม+ 

น า้ซุป 

พฤ. 2 
ก.ค. 58 

เกีย้มอ๋ีน า้ นมUHT+ 
ขนมปังแยม 

ข้าวสวย+ต้มจืดฟัก
ใสไ่ก่+ลกูเดือยต้ม

น า้ตาล 
น า้มะตมู+กล้วย ข้าวสวย+ไก่

หวาน 

ศ. 3  
ก.ค. 58 

ข้าวต้มไก่
ทรงเคร่ือง 

น า้เต้าหู้+ 
ขนมแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ผดักะเพรา 
ไก่สบั+สาคเูปียก

ข้าวโพด 
น า้ล าไย+มะละกอ 

ข้าวสวย+แกง
จืดเต้าหู้ ไข่ใส่
ผกักาดขาว 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 6 เก๊ียวน า้ นมUHT+ขนม
ปังแยม 

ข้าวสวย+ต้มจืดหวัไช
เท้าใสแ่ครอท+
กล้วยบวดชี 

น า้กระเจ๊ียบใส่
พทุราจีน+แตงโม 

ข้าวสวย+
กะเพราไก่สบั+

น า้ซุป 

องัคาร 7  โจ๊กรวมมิตร นมUHT+ 
ขนมปังฟันโอ 

ซุปมกักะโรนี+
เฉาก๊วย 

น า้แดงเฮลล์ 
บลบูอย+สาล่ี 

ข้าวสวย+ผดั
เปรีย้วหวาน 
ใสไ่ส้กรอก 

พธุ 8 
ข้าวสวย+ไข่ตุน๋
ทรงเคร่ือง 

นมUHT+ 
ปักก่ิงรสนม 

ข้าวสวย+ต้มย าใส่
เห็ด+ลอดชอ่งน า้กะทิ 

น า้ใบเตย+
มะละกอ 

ข้าวสวย+ไข่
เจียว+น า้ซุป 

พฤหสัฯ 
9 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นมUHT+ 
ขนมปังแยม 

ข้าวผดัไข่+น า้ซุป+
ฟักทองแกงบวด 

น า้เก๊กฮวย+
มะม่วง 

ข้าวสวย+ต้มจืด
ไข่น า้ 

ศกุร์ 10 
ข้าวสวย+แกง
จืดเต้าหู้ ไข่ใส่
ผกักาดขาว 

น า้เต้าหู้+ 
ขนมแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
สาหร่ายทรงเคร่ือง+

กล้วยบวดชี 

น า้ล าไย+แอป
เปิล้ ผดัซีอ๊ิวเส้นใหญ่ 

 
 รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 3 
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วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 13 
ข้าวสวย+ไข่ตุน๋
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ 
เซ่ียงไฮ้รสนม 

ก๋วยจับ๊น า้ข้น+
เฉาก๊วย 

น า้เก๊กฮวย+ 
แคนตาลปู 

ข้าวสวย+แกง
จืดเต้าหู้ ไข่ใส่
ผกักาดขาว 

องัคาร 14 ซุปมกักะโรนี นม UHT+ 
ขนมปังสงัขยา 

ข้าวสวย+ต้มจืด
ผกักาดขาว+ถัว่เขียว 

ต้มน า้ตาล 
น า้มะตมู+มะม่วง 

ข้าวสวย+ไก่
กระเทียม+น า้

ซุป 

พธุ 15 โจ๊กทรงเคร่ือง นมUHT+ 
ปักก่ิงรสนม 

ข้าวสวย+ไส้กรอก 
ผดัซอส+มนัต้ม

น า้ตาล 

น า้ดอกอญัชนั+
มะละกอ 

ข้าวสวย+ผดั
บวบใส่ไข่ 

พฤหสัฯ 
16 

ข้าวสวย+ต้มจืด
เต้าหู้ ไข่ 
ใสแ่ครอท 

นมUHT+ 
ขนมปังแยม 

ข้าวต้มเคร่ือง+
กล้วยบวดชี น า้ตะไคร้+กล้วย 

ข้าวสวย+แกง
จืดไข่น า้ 

ศกุร์ 17 
ข้าวสวย+ไข่
เจียวใส่ต้นหอม 

น า้เต้าหู้+ 
ขนมแครกเกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+สาคู
เปียกข้าวโพด 

น า้ใบเตย+แอปเปิล้ ข้าวผัดไส้กรอก 
+น า้ซุป 

 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 20 เกีย้มอ๋ีน า้ 

นม UHT+
คกุกีแ้ซนวิชไส้ค

รีม 
รสนม(ฟันโอ) 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ 
วุ้นน า้หวาน 

น า้ล าไย+แตงโม เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิว 

องัคาร 21 
ข้าวสวย+แกง
จืดสาหร่าย
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวผดักนุเชียง 
+น า้ซุป+สาคเูปียก

ข้าวโพด 
น า้ดอกอญัชนั+สาล่ี 

ข้าวสวย+ต้มจืด
หวัไชเท้า 
ใสแ่ครอท 

พธุ 22 ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+น า้
ซุป+กล้วยบวดชี 

น า้แดง+มะละกอ 
ข้าวสวย+ไข่
เจียวใส่ต้นหอม 
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พฤหสัฯ 23 
ข้าวสวย+ 

ไก่กระเทียม+ 
น า้ซุป 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิว+
เฉาก๊วย 

น า้มะตมู+กล้วย 
ข้าวสวย+

กะเพราไก่สบั+
น า้ซุป 

ศกุร์ 24 
ข้าวสวย+ไส้
กรอกผดัซอส 

น า้เต้าหู้+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มจืด 
หวัไชเท้าใสแ่ครอท+
ถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

น า้กระเจ๊ียบใส่ 
พทุราจีน+มะม่วง 

ข้าวสวย+ 
กนุเชียงทอด 

 
 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ที่ 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหารวา่ง

บ่าย 

อาหาร

เย็น 

จนัทร์ 27 เส้นใหญ่น า้ นม UHT+ 
เซ่ียงไฮ้รสนม 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋+
กล้วยบวดชี 

น า้แดงเฮลล์ 
บลบูอย+แอปเปิล้ 

ข้าวสวย+ไข่ตุน๋
ทรงเคร่ือง 

องัคาร 28 
ข้าวสวย+ต้ม
จืดไก่ใสฟั่ก 

นม UHT+ 
ขนมปังสงัขยา 

ข้าวสวย+แกงจืดวุ้น
เส้น+ข้าวเหนียว 
เปียกข้าวโพด 

น า้ใบเตย+
มะละกอ 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

พธุ 29 
ข้าวผดัแฮม+

น า้ซุป 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
ไข่น า้+เฉาก๊วย 

น า้ล าไย+ 
แคนตาลปู 

ข้าวสวย+ผดั
แตงใสไ่ข่และแค

รอท 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรยีนจะจดักิจกรรม
ถวายเทียน  ขอเชิญท่านผู้ ปกครองร่วมกันท าบุญใส่บาตรถวายเทียน
พระสงฆ์วดัโพธ์ิทอง 9 รูปนะคะ 

 โรงเรียน จะมกีจิกรรมการฝึกทกัษะการชว่ยเหลอื

ตนเองเมือ่ตดิในรถ ทัง้รถเก๋งและรถตู้ ครัง้ที ่1 ในวนัที่ 13-16 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ฝึกทกัษะการบีบแตร 
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2. ฝึกทกัษะการปลดลอ็คประต ู
3. ฝึกทกัษะการเปิดประตรูถ 
4. ฝึกทกัษะการเปิดหน้าต่าง 
5. ฝึกทกัษะการตะโกนขอความช่วยเหลอื 

 วนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ.2558 โรงเรยีนจะจดักจิกรรมวนัแม่ 
มีกิจกรรมท าบญุใสบ่าตรพระสงฆ์ 9 รูป, กิจกรรมถวายพระพรพระราชินีและ
กิจกรรมนกัเรียนแสดงความกตญัญตู่อคณุแม่ ขอเชญิท่านผู้ปกครองมาร่วมงาน
นะคะ โดยเฉพาะคณุแม่ทกุท่าน 
นะคะ 

วนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ.2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ขอเชิญผู้ปกครอง 
อนบุาล 2-3 ร่วมประชุมเร ือ่ง "การเตรยีมตวัเพือ่เรยีนต่อ
ประถม" ทีห้่อง Theatre  

 

เร ือ่งที ่1  
กจิกรรม Cooking ในอนุบาล 2 โดย ครูจิ๋ว (คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน)  
 
ฉบบันีข้อน าเสนอ กิจกรรมใหม่ของโรงเรียน ที่น าเข้ามาอยู่ในหลกัสตูร อนบุาลปี
ที่ 2 นั่นคือ กิจกรรม Cooking หลายท่านคงสงสัยว่า  เด็กๆจะได้รับ
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ประโยชน์อะไรนอกจากความสนุกสนานจากการประกอบอาหาร ตามมาดูกัน
เลยค่ะ 

หลกัสูตรการประกอบอาหารส าหรบัเด็กปฐมวยั 

หลกัการและเหตุผล 
 

การประกอบอาหารเป็นการฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตของ
ทุกคน   เป็นทักษะของชีวิตที่ประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์  
ในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสงัเกต  
อยากหยิบอยากจบั สนใจว่าผู้ ใหญ่ท าอะไร  ดงันัน้จึงเป็นโอกาส
ที่ดีในการที่ผู้ ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสในการฝึกฝน
ทกัษะการท าอาหารในเบือ้งต้นเพือ่เป็น การสร้างนิสยัการเรียนรู้
ที่ใช้ประโยชน์จากการลงมือท า และการสร้างนิสัยพึ่งตนเอง

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

1. เด็กได้เรียนรู้และฝึกทกัษะที่จ าเป็นเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการประกอบอาหาร 
2. เด็กได้เหน็กระบวนการเปลีย่นแปลงทางวิทยาศาสตร์ 
3. เด็กได้ฝึกทกัษะการชัง่ ตวง วดั การกะประมาณซึง่เป็นกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
4. เด็กได้รู้คณุค่าของอาหารและสารอาหาร 
5. เด็กเรียนรู้เกี่ยวกบัสขุอนามยัในการประกอบอาหาร 
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6. เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านการตกแต่งอาหารให้สวยงามตาม
จินตนาการ               

เนือ้หา/สาระทีเ่หมาะกบัปฐมวยั 

การจดักจิกรรมการประกอบอาหารควรค านงึถึงวฒุิภาวะหรือพฒันาการ
ของเด็กแต่ละช่วงอายเุร่ิมตัง้แต่ 3 ขวบขึน้ไป ใช้หลกัการจากง่ายไปหายาก เด็ก
ควรได้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ 

ตวัอยา่งทกัษะทีเ่หมาะกบัเด็กปฐมวยั 

การซาว : ซาวข้าว เมลด็ถัว่ (คือล้างให้สะอาด) 
การล้าง : ล้างผกั ผลไม้ 
การขย า/การนวด : ขย าแป้ง เผือก มนั ฟักทอง 
การคลงึ /การปัน้: คลงึแป้งก่อน  แล้วจึงปัน้ เช่นบวัลอย 
การพมิพ์ด้วยแม่พมิพ์ : การกดตามรอยแม่พมิพ์  การกรอกลง
ในแม่พมิพ์ เช่นการท าวุ้น  
การทา :  การทาเนย  การทาครีม เช่นทาเนยลงบนขนมปัง 
การพบั :  การพบัแผ่นเกี๊ยว  แผ่นแป้งต่างๆ 
การแต่งเติม : การแต่งหน้าเค้ก การแต่งหน้าขนมปัง การแต่งหน้าข้าว เป็นต้น 
การต า : ต าใบเตย  ต าดอกอญัชนั 
การคลกุ : สลดัผกั สลดัผลไม้ 

ทกัษะทีต่อ้งดูแลใกลช้ดิเพือ่ความปลอดภยั 

การต้ม : ไข่ต้ม  ถัว่ต้ม ข้าวต้ม  
การทอด : ผกัชบุแป้งทอด ไก่ทอด  มนัทอด  
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การผดั :  ข้าวผดั ผกัผดั 
การปิง้/การย่าง :  กล้วยปิง้  ปลาทยู่าง 
การนึ่ง : ข้าวเหนียวนึง่  กุ้งนึง่  ไก่นึ่ง  ขนมกล้วยนึง่ 
การอบ :  หมอูบ  ขนมคกุกีอ้บ 
การจี่ : ขนมแป้งจี ่
การตุ๋น : ไข่ตุ๋น 
การเจยีว : ไข่เจียว 

ขอ้ควรระวงั/ขอ้ควรปฏบิตั ิ

1. ผู้สอนต้องดแูลอย่างใกล้ชิด เม่ือจ าเป็นต้องใช้ 
อปุกรณ์ที่มีคม เช่น มีด  กรรไกร หรือการใช้ความร้อน ควรชีแ้จง แนะน าอย่าง
เคร่งครัดในเร่ืองความปลอดภยั 

2. ผู้สอนต้องมีทกัษะที่ถกูต้องการประกอบอาหาร 
แต่ละชนิด ตามหลกัการ(ไม่สอนแบบมั่วๆ ผิดๆ) และต้องทดลอง ทดสอบก่อน
สอน 

3. ผู้สอนต้องเตรียมอปุกรณ์ที่เหมาะสม และมีปริมาณ จ านวน  เพยีงพอ 
กบัเด็ก ไม่ปลอ่ยให้เด็กรอนานเกินไป 

4. ผู้ สอนควรเลือกอาหารทีดีต่อสุขภาพของเด็กและเด็กสามารถ
รับประทาน 

ได้ 
5. ผู้สอนต้องวางแผน และด าเนินการตามขัน้ตอน 
6. ผู้สอนควรเขียนแผนภมิูสตูรอาหาร ตัง้แต่ชื่ออาหาร  รายการเคร่ืองปรุง  

อุปกรณ์ในการใช้ท าอาหาร ขัน้ตอนการท า  โดยใช้หลักนวัตกรรมไฮสโคป 
(Plan–Do–Review = วางแผนด้วยกันจากแผนภมิู–ลงมือท า– ทบทวน
กระบวนการที่ได้ท าแล้ว และประเมินร่วมกนั) 
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7. ผู้สอนควรมีการบนัทึก ประเมินตนเอง และเด็ก 
8. ถ้ามีการบันทึกขัน้ตอนการท าเป็นภาพถ่าย แล้วน ามาจัดบอร์ดความรู้ 

มี 
การเขียนค าบรรยายใต้ภาพด้วย จะท าให้เด็กสนใจมาอ่าน มาดู และเกิดความ
ภาคภมิูใจในตนเอง นอกจากนัน้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์แก่ผู้ปกครองอกีด้วย 

 

ตวัอย่างการประเมนิผล 
กิจกรรมประกอบอาหารครัง้ท่ี....................ช่ือ.................................................... 

ชัน้....................................วนัท่ี.................................................. 
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ลบัสมองคุณหนู เตรยีมอนุบาล   
ให้นกัเรียนระบายส ี
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
ให้นกัเรียนโยงเส้นค าศพัท์กบัรูปภาพ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2   
ให้นกัเรียนโยงเส้นค าศพัท์กบัรูปภาพ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
ให้นกัเรียนลากเส้นต่อภาพจาก 51-70, 71-90 ตามล าดบั พร้อมระบายสี 
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ชื่อผลงาน แปรงฟันกนัเถอะจ๊ะ 
เจ้าของ  ด.ญ.สพุชิญา   ลาภา  (น้องครีม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   วิชาการ 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ลกูฟตุบอล 

เจ้าของ  ด.ญ. อฟิฟอร์ม่า  แคโลไลย์เมยี่  (น้องอฟิฟ่ี)   

หอ้งอนุบาล 1/1 (ครูอีด๊สดุา)  
ที่มา   หน่วยตวัเรา 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน ผลไม้ของฉนั 

เจ้าของ  ด.ญ.วรัชยา  ปทมุาภา  (น้องมิลค์) 

  หอ้งอนุบาล 2/1  (ครูพงษ)์  
ที่มา   สาระตวัเรา 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน ระบายส ี
เจ้าของ  ด.ญ.ณัชชา   วิทยวรกลุ  (น้องน า้ผึง้)  

หอ้งอนุบาล 3/2  (ครูติง่)    
ที่มา  ประสาทสมัผสัทัง้5 
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ตอน..   วนัอาสาฬหบชูา 
 

 
วนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๘ นบัเป็นวนัที่ส าคญัใน
ประวตัิศาสตร์แห่งพระพทุธศาสนา คือ วนัที่พระ
พทุธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลกัธรรมที่ทรง
ตรัสรู้ เป็นครัง้แรกแก่เบญจวคัคีย์ทัง้ ๕ ณ 
มฤคทายวนั ต าบลอสิปิตนะ เมืองพาราณส ีใน
ชมพทูวีปสมยัโบราณซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในประเทศ
อนิเดีย ด้วยพระพทุธองค์ทรงเปรียบดงัผู้ทรงเป็น
ธรรมราชา กท็รงบนัลอืธรรมเภรียงัล้อแห่งธรรมให้

หมนุรุดหน้า เร่ิมต้นแผ่ขยายอาณาจกัรแห่งธรรม น าความร่มเย็นและความสงบ
สขุมาให้แก่หมู่ประชา ดงันัน้ ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครัง้แรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจกั
กปัปวตัตนสตูร แปลว่า พระสตูรแห่งการหมนุวงล้อธรรม หรือพระสตูรแห่งการ
แผ่ขยายธรรมจกัร กลา่วคือดินแดนแห่งธรรม 
   เม่ือ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนัน้ชมพทูวีปในสมยัโบราณ ก าลงัย่างเข้าสูย่คุใหม่
แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองเฟ่ืองฟทูกุด้านและมคีนหลายประเภททัง้ชนผู้มัง่
คัง่ร ่ารวย นกับวชที่พฒันาความเชื่อและ ข้อปฏิบตัิทางศาสนา เพือ่ให้ผู้ร ่ารวยได้
ประกอบพธีิกรรมแก่ตนเต็มที่ ผู้ เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวยีน ในอ านาจและโภค
สมบตัิที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาค าตอบที่เป็นทางรอกพ้นด้วยการคิด
ปรัชญาต่าง ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองที่เหลอืวิสยัและไม่อาจพสิจูน์ได้บ้าง พระพทุธเจ้าจงึ
ทรงอบุตัิในสภาพเช่นนี ้และด าเนินชีพเช่นนีด้้วย แตเ่ม่ือทรงพบว่าสิง่ที่เกิดขึน้ใน
ตอนนัน้ขาดแก่นสาน ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แก่ตนเองและผู้อืน่ จึงทรงคิด
หาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่าง ๆ โดยละทิง้ราชสมบตั ิและอสิริยศแล้วออกผนวช 
บ าเพญ็ตนนานถึง ๖ ปี ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ ต่อมาจงึได้ทางค้นพบ 

http://www.dhammathai.org/buddhistdic/flag111.php
http://www.dhammathai.org/buddhistdic/flag111.php
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มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เม่ือทรงปฏิบตัิตามมรรคานีก้็ได้ค้นพบสจั
ธรรมที่น าคณุค่า แท้จริงมาสูช่ีวิต อนัเรียกว่า อริยสจั ๔ ประการ ในวนัเพญ็เดือน 
๖ ก่อนพทุธศก ๔๔ ปี ที่เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า จากนัน้ทรงงาน
ประกาศศาสนา โดยทรงด าริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว คือ เร่ิมสอนแก่ผู้ มี
พืน้ฐานภมิูปัญญาดีที่รู้แจ้งค าสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถน าไปชีแ้จง
อธิบาย ให้ผู้อืน่เข้ามาได้อย่างกว้างขวาง จงึมุ่งไปพบนกับวช ๕ รูป หรือ 
เบญจวคัคีย์ และได้แสดงธรรมเทศนาเป็นครัง้แรกในวนัเพญ็ เดือน ๘ 

 
ใ จ ค ว า ม ส า ค ัญ ข อ ง ป ฐ ม เ ท ศ น า 
ในการแสดงแสดงปฐมเทศนาครัง้แรกของพระพทุธเจ้าทรงแสดงหลกัธรรมส าคญั 
๒ ประการคือ 
ก. มชัฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบตัิที่เป็นกลาง ๆ ถกูต้องและ
เหมาะสมที่จะให้บรรลถุงึจดุหมายได้ มิใช่การด าเนินชีวิตที่เอยีงสดุ ๒ อย่าง หรือ
อย่างหนึ่งอย่างใด คือ 
   ๑. การหมกหมุ่นในความสขุทางกาย มวัเมาในรูป รส กลิน่ เสยีง รวมความ
เรียกว่า เป็นการหลงเพลดิเพลนิหมกหมุ่นในกามสขุ หรือ กามสขุลัลกิานโุยค 
 
   ๒. การสร้างความล าบากแก่ตนด าเนินชีวิตอย่างเลือ่นลอย เช่น บ าเพญ็ตบะ
การทรมานตน คอยพึง่อ านาจสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ เป็นต้น การด าเนินชีวิตแบบที่ก่อ
ความทกุข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อตัตกิลมถา
นโุยค 
ดงันัน้เพือ่ละเว้นห่างจากการปฏิบตัิทางสดุเหลา่นี ้ต้องใช้ทางสายกลาง ซึง่เป็น
การด าเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลกัปฏิบตัิเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ 
เรียกว่า อริยอฏัฐังคิกมคัค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก ่
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     ๑. สมัมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถกูต้อง เห็นตามที่เป็นจริง 
     ๒. สมัมาสงักปัปะ ด าริชอบ คือ คิดสจุริตตัง้ใจท าสิง่ที่ดีงาม 
     ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลา่วค าสจุริต 
     ๔. สมัมากมัมนัตะ กระท าชอบ คือ ท าการที่สจุริต 
     ๕. สมัมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสมัมาชีพหรืออาชีพที่สจุริต 
     ๖. สมัมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพยีรละชัว่บ าเพญ็ดี 
     ๗. สมัมาสติ ระลกึชอบ คือ ท าการด้วยจิตส านึกเสมอ ไม่เผลอพลาด 
     ๘. สมัมาสมาธิ ตัง้จิตมัน่ชอบ คือ คมุจิตให้แน่วแน่มัน่คงไม่ฟุ้งซ่าน 
ข. อริยสจั ๔ แปลว่า ความจริงอนัประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บคุคลที่ห่างไกลจาก
กิเลส ได้แก ่
   ๑. ทกุข์ ได้แก่ ปัญหาทัง้หลายที่เกิดขึน้กบัมนษุย์ บคุคลต้องก าหนดรู้ให้เท่า
ทนัตามความเป็นจริงว่ามนัคืออะไร ต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญ
ความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทกุสิง่ไม่เที่ยง มีการเปลีย่นแปลงไปเป็น
อย่างอืน่ ไม่ยึดติด 
 
   ๒. สมทุยั ได้แก่ เหตเุกิดแหง่ทกุข์ หรือสาเหตขุองปัญหา ตวัการส าคญัของ
ทกุข์ คือ ตณัหาหรือเส้นเชือกแหง่ความอยากซึ่งสมัพนัธ์กบัปัจจยัอืน่ ๆ 
   ๓. นิโรธ ได้แก่ ความดบัทกุข์ เร่ิมด้วยชีวิตที่อสิระ อยู่อย่างรู้เท่าทนัโลกและ
ชีวิต ด าเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 
   ๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อนัได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการ
ดงักลา่วข้างต้น 

 
ผ ล จ า ก ก า ร แ ส ด ง ป ฐ ม เท ศ น า 
     เม่ือพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว ปรากฏว่าโกณฑญัญะผู้ เป็นหวัหน้า 
เบญจวคัคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรม เรียกว่า เกิดดวงตาแหง่ธรรมหรือธรรมจกัษุ บรรล ุ
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เป็นโสดาบนั จึงทลูขอบรรพชา และถือเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกใน
พระพทุธศาสนา มีชื่อว่า อญัญาโกณฑญัญะ 

 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ า ส า ฬ ห บู ช า 
     “อาสาฬหบชูา” (อา-สาน-หะ-บ-ูชา/อา-สาน-ละ-หะ-บ-ูชา) ประกอบด้วย
ค า ๒ ค า คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจนัทรคติ) กบั บชูา (การบชูา) เม่ือรวมกนั
จึงแปลว่า การบชูาในเดือน ๘ หรือการบชูาเพือ่ระลกึถึงเหตกุารณ์ส าคญัในเดือน 
๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบรูณมีบชูา 
     โดยสรุป วนัอาสาฬหบชูา แปลว่า การบชูาในวนัเพญ็ เดือน ๘ หรือ  
การบชูาเพือ่ระลกึถงึเหตกุารณ์ส าคญัในวนัเพญ็ เดือน ๘ คือ 
๑. เป็นวนัที่พระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 
๒. เป็นวนัที่พระพทุธเจ้าเร่ิมประกาศพระศาสนา 
๓. เป็นวนัที่เกิดอริยสงฆ์ครัง้แรกคือการที่ท่านโกณฑญัญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็น 
พระโสดาบนั จดัเป็นอริยบคุคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 
๔. เป็นวนัที่เกิดพระภกิษุรูปแรกในพระพทุธศาสนา คอื การที่ท่านโกณฑญัญะ 
ขอบรรพชา และได้บวชเป็นพระภกิษุ หลงัจากฟังปฐมเทศนาและบรรลธุรรมแล้ว 
๕. เป็นวนัที่พระพทุธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑญัญะนัน้ได้บรรลุ
ธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพทุธเจ้า 
     เม่ือเปรียบกบัวนัส าคญัอืน่ ๆ ในพระพทุธศาสนา บางทีเรียกวนัอาสาฬหบชูา 
นีว้่า วนัพระสงฆ์ (คือวนัที่เร่ิมเกิดมีพระสงฆ์) 
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     พธีิกรรมที่กระท าในวนันี ้โดยทัว่ไป คือ ท าบญุ ตกับาตร รักษาศีล เวียน
เทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจกักปัปวตัตนสตูร) และสวดมนต์ ดงันัน้ในวนันี ้
จึงถือว่า พทุธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ ที่เป็นสาระส าคญัจากอาสาฬหบชูา 
กลา่วคือ ควรทบทวนระลกึเตือนใจส ารวจตนว่า ชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึน้ด้วย
ความเป็นอยู่อย่างผู้ รู้เท่าทนัโลกและชีวิตนีบ้้างแล้วเพยีงใด เรายงัด าเนนิชีวิตอยู่
อย่างลุม่หลงมวัเมา หรือมีจิตใจอสิระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพยีงใด 

 
เรียบเรียงจาก ความรู้เกี่ยวกบัวนัส าคัญไทย (เสฐียรโกเศศ และ พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยตุโต) ,๒๕๔๑ : ๓๙ - ๕๙) 

 

 
 

หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน...... รถไฟบูน๊ บูน๊ 

ครูนุ่ม    : Make a line. 

น้องปณุณ์ปณุณ์  : ครูนุ่มครับผมต่อรถไฟบู๊น บู๊น ครับ 
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น้องธาม  : ใช่ๆ ครูนุ่มต้องพดู “เด็กๆ ต่อรถไฟบู๊น บู๊น” นะครับ 
เด็กๆ    : 555 รถไฟบู๊น บู๊น 

 

หอ้ง K.1/1 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน....... crayon 

วนัหนึ่งขณะที่ T.Philippe ก าลงัสอน 
T.Philippe : ไหนใครจะเอา pen ให้ teacher 
น้องตัง๋  : เดินไปหยิบปากกาให้ teacher 
T.Philippe : Give me a crayon. 
น้องปัณ : เดินไปหยิบสเีทียนให้ teacher  
T.Philippe  : เอามือป้องหจูะให้น้องปัณพดูค าว่า crayon  

แต่น้องปัณคิดว่า teacher จะให้เอาสเีทียนใสใ่ห้ทีต่รงห ู 
      ก็เลยเอาสเีทียนแหย่เข้าไปในรูหขูอง teacher 

T.Philippe : Oh…No, ไม่ใช่อย่างนี ้ให้พดูค าว่า crayon ไม่ใช่
เอาใสห่ ู5555 

 

หอ้ง K.1/2 (ครูปัด) 

ตอน....... หนูโตยงั  

     เช้าวนัหนึ่งขณะที่ครูหนึ่งแจกนมให้เดก็ดื่ม เด็กบางคนไม่ยอมดื่ม 

ครูหนึ่ง   : ใครไม่ดื่มนมเดี๋ยวไม่โตนะคะ 
น้องพชี  : ก าลงัดื่มนมอยู่ ถามว่า “แล้วหนูโตยงั” 
ครูหนึ่ง   : ต้องดื่มทกุวนัไม่ใช่ดื่มวนัเดียวแล้วโต..น้องพชี 
เพือ่นๆ   : พากนัหวัเราะ 55555 
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หอ้ง K.1/3 (ครูบ)ี 

ตอน....... คาราบราว = สนี ้าตาล  

ครูบี  :  เด็กๆ คะ อนันี ้สอีะไรคะ 
เด็กทกุคน   :  เงียบ 
น้องพัน้ซ์   :  สคีาราบราวค่ะ 
ครูบี  :  หวัเราะ พร้อมบอกว่า บราว = สนี า้ตาลค่ะ 
เด็กๆทกุคน :  หวัเราะ 55555 
 

หอ้ง K.1/4 (ครูปุ๋ย) 

ตอน...ค.ววั 

น้องณัฐฎ์  : ครูจ๋าครับ ณัฐฎ์เขียน ค.ววั เสร็จแล้วครับ        
ครูจ๋า   : ไม่ใช่ค่ะ ค ววั นะลกู เขาเรียกว่า ค ควายนะครับ  
น้องณัฐฎ์ : เขิน 55555 
 

หอ้ง K.2/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน...อมพระ 

น้องลโีอ  : จิณณะ อมพระไม่ได้นะ...มนัอนัตราย 

น้องกรณ์ : พระมีเชือ้โรค เดี๋ยวปวดท้องนะจณิณะ 
น้องภริูต : แบบนี ้พระก็กนัผีไม่ได้นะส ิ

น้องออกสั : อมพระมาพดูก็ไม่เชื่อ 
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หอ้ง K.2/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน....... ชนะไข ่

 เหตเุกิดขณะที่ก าลงัรับประทานอาหารกลางวนั 

น้องม่อน : ครูครับท าไมปญุญาดาไม่ทานไข่ครับ 

ครูรัตน์  : ออ๋ ปญุญาดาแพ้ไข่ค่ะ 
น้องม่อน : อ้าว! งัน้ม่อนก็ชนะไข่ซิ เพราะม่อนทานไขไ่ด้ ออิ ิ

หอ้ง K.3/1 (ครูปุก) 

 เช้าวนัหนึง่คณุครูก าลงัสอนคณิตศาสตร์ เติมตวัเลขอยู่ 
ครูปกุ    :  ข้าวสาร 1 ถงั มีกี่กิโลคะ 
น้องเพลนิ 2  :  ตอบ... มี 15 กิโลค่ะ 
ครูปกุ   :  แล้วถ้าข้าวสาร 15 กิโลเท่ากบัข้าวสารกี่ถงุคะ 
น้องเพลนิ :  ตอบ...3 โหล ค่ะ 
ครูปกุ   :  !!!! 

หอ้ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน....... ภาพอะไร 

ครูติ่ง   : วนันีเ้ด็กๆ เขียนค าศพัท์ตามภาพนะคะ 
   ภาพอะไรคะ 
คิม   : ก้นครับ 

เพือ่นๆ   : 5555 
อุ๊บอิบ๊  : hair ผม ค่ะ 
ออโต้  : คิดไปได้นะคิม 555 
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กิจกรรม เคลอืบฟลอูอไรด์ ตรวจสขุภาพฟัน วนัที่ 18 มิ.ย.2558 

 
 

กิจกรรม ไหว้ครู วนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ.2558 

 
 

กิจกรรม ดเูม็กซ์ วนัที่ 29 มิถนุายน พ.ศ.2558 
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กจิกรรม Cooking ขา้วผดัอเมรกินั 

 
กจิกรรม Cooking วุน้น ้าแดง 

 
โครงการ Happy to learn English ครูต่างชาตนิ าเตน้

ประกอบเพลงหน้าแถว 

 
กจิกรรมตรวจสุขภาพ+ท าความสะอาดหอ้งเรยีน

ป้องกนัโรคมอืเทา้ปาก 
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สวสัดคี่ะ.... ช่วงนีโ้รคมือ เท้า ปาก ก าลงัระบาดในเด็กเล็กที่ต ่ากว่า  15 ปี 
โรคนีเ้ป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อกันได้จากการสมัผัส ลมหายใจ น า้มกู 
น า้ลาย ซึ่งมักเกิดติดต่อในสถานรับเลีย้งเด็กและโรงเรียนอนุบาล  โรงเรียน
อนุบาลแสงอารีย์ได้มีมาตรการป้องกันโรค และ วิธีการดูแล เม่ือมีเด็กเป็น ใน
ฉบับนีจ้ึงขอลงความรู้เร่ืองมือ เท้า ปากแก่ท่านผู้อ่าน จะได้ช่วยกันป้องกันมิให้
เด็กๆได้รับเชือ้นะคะ..เชิญติดตามข่าวสารในฉบบัได้เลยค่ะ 
ปรชัญา

โรงเรยีน 
คอลมัน ์ เร ือ่ง... หน้า 

ส่งเสริม 
ความเป็นไทย IQ 

ทัว่ทิศทัว่ไทย 
โรคมือ เท้า ปาก 

(HAND,FOOT AND 
MOUTH DISEASE) 

1 

ใฝ่หาความรู้ 
ข่าวสารทาง
โรงเรียน 

กิจกรรมของโรงเรียน 5 
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IQ AQ SQ 
สรรหามาเลา่ 

กิจกรรม Cooking ในอนบุาล 
2 

13 

สบัสมองคณุหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 17 
เร่ืองของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเดก็  ๆ 21 

ควบคูจ่ริยธรรม 
MQ 

ของดีข้างวดั วนัอาสาฬหบชูา 25 

น าพาสู่ความสขุ 
EQ 

คณุหนคู า้..ข า หวัเราะกบัความนา่รักของเดก็ๆ 29 

บ.ก.+ครูแหม่ม/คอลมัน์+ครูสมบรูณ์, ครูชนิกา, ครูสชุาดา /พิมพ์+ครูหญิง/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูหญิง 

 
 

 
จุลสารสายสมัพนัธแ์สงอารยี ์ฉบบัที ่128 เดอืน

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

กจิกรรมเดอืน กรกฎาคม 2558 
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