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  สวัสดีคํะ กิจกรรมที่จะมใีนเดือนมีนาคมนี้ จะมีกจิกรรม FlyingHigh#24 ขอเรยีนเชิญผู๎ปกครอง

มาเข๎ารํวมงานแสดงความยินดีกับพีอ่นุบาล 3 กันนะคะ และชํวงนี้คําฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็น

อันตรายตอํสุขภาพ และเชือ้ไวรัสโคโรนําด๎วย ดูแลสุขภาพของเดก็ๆ และตัวทํานเองกันด๎วยนะคะ ขอเชิญ

ผู๎ปกครองติดตามขําวสารที่นําสนใจในฉบับนี้กนัเลยคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย เฝ้าระวัง ไวรัสโคโรนํา สายพันธุ๑ใหมํ ไป-กลับ

จีน เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรง 
2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรยีน 6 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 พํอแมํต๎องรู๎ ลูกคิดเป็น วางแผนเกํง 

และต๎องสงํเสริมความกิจกรรมในทกุวัน 

เรือ่งที ่2 “EF” เคล็ดลับสร๎างลูกให๎ฉลาดสมวัย 

13 

ลับสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 23 

เรื่องของหน ู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเดก็ๆ 26 

ควบคูํจรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด 
เด็กๆ ก็ทําได๎! 5 วิธีสอนเด็กให๎รักธรรมชาติ 

อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 28 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารกัของเด็กๆ 30 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูอ๊ีดสุดา,ครูชิต,ครูนุํม,ครูหนึ่ง,ครูแอน/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูป ู
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  เตือนกํอนเทีย่วจีน ต๎องระวังโรคปอดอกัเสบรุนแรงจาก ไวรัสโคโรนํา สายพันธุ๑ใหมํจากเมืองจีน 

แพรํรวดเร็วจากตลาดสด ติดเชื้อแล๎วหลายสิบราย เด็กเล็ก-ผู๎สูงอายุเป็นแล๎วอันตราย เสี่ยงเสียชวีิต 

  จากรายงานของประเทศจีนตั้งแตํชํวงสิ้นปี 2562 ตํอเนื่องพบผูป๎่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโค

โรนํา  2019 ซึ่งเป็นสายพันธุ๑ใหมํ ในเมอืงอูํฮัน่ แล๎วถึง 59 คน เสียชีวิตแล๎ว 1 คน และมีอาการป่วย

รุนแรงอยูํในโรงพยาบาลอีกหลายมากกวํา 700 คน โดยไดป๎ระกาศเฝา้ระวังการแพรกํระจายของเชื้อโรค

ทั้งในและตํางประเทศ 
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เตือนภัย ไวรัสโคโรนํา สายพันธุ๑ใหมํจากจีน ทาํป่วยปอดอักเสบรุนแรง ทารก-เด็กเล็กเสี่ยงสงู 

  การตรวจสอบเบื้องต๎นในประเทศจีน พบวําผู๎ปว่ยทํางานหรอืเดินทางไปยังตลาดปลา South 

China ที่เมืองดังกลําว ซึ่งไมํได๎ขายเฉพาะอาหารทะเลเทํานั้น แตํยงัมีสตัว๑ป่าอื่นๆ อยําง นก ไกํฟ้า งู 

กระตําง และเครื่องในจากสัตว๑ตํางๆ ด๎วย จึงตั้งขอ๎สงสัยวําไวรัสโคโรนําสายพันธุ๑ใหมํนี้อาจแพรํจากสัตว๑สูํ

คน ทางการได๎สัง่ปิดตลาดแล๎วตั้งแตํวันที่ 1 มกราคมเป็นต๎นมา 

  ขณะทีก่ระทรวงสาธารณสุขของไทยเองได๎ออกมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผูโ๎ดยสารที่เดินทางมาจาก

เมืองอูํฮั่นตามสนามบินทั่วประเทศ ตั้งแตํวันที่ 3 มกราคมเรื่อยมา โดยลําสุด ( 13 มกราคม 2563) 

ตรวจพบนักทํองเทีย่วหญิงชาวจีนวัย 61 ปีติดเชือ้ไวรัสดังกลําวกํอนเข๎าประเทศ ซึ่งถือเป็นรายแรกของ

ไทย และเป็นผูป๎่วยรายแรกที่ตรวจพบนอกประเทศจีน พร๎อมยืนยันวํา “ไมํใชํการติดเชื้อในประเทศ

ไทยแตํติดตํอมาจากจีน” 

 

ทําไม ไวรัสโคโรนํา จึงนํากลัว 

  เชื้อไวรัสโคโรนํา (CoVs) ถูกพบครั้งแรกในปี

ค.ศ. 1965 สามารถติดเชื้อทั้งในคนและสัตว๑เล้ียงลูก

ด๎วยนม เชํน หนู ไกํ วัว สุนัข แมว กระตําย และหมู 

พบได๎ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเขตอบอุํนในชวํงฤดู

หนาวและฤดูใบไม๎ผลิ เมื่อติดเชื้อผูป๎่วยจะแสดงอาการ

ทางระบบทางเดินหายใจสํวนบนมาถึง 35%  โรค

ไข๎หวัดจาก ไวรัสโคโรนาํมีมากถึง 15%  สามารถติดเชื้อได๎ทกุกลุํมอายุ โดยเฉพาะเด็กเลก็ที่มกัป่วยซ้ําๆ  

มีความใกล๎เคยีงกับไวรสัซาร๑ส (SARs) หรือโรคทางเดินหายใจเฉยีบพลันรุนแรง และไวรัสเมอร๑ส 

(MERs) จึงทําให๎ความรนุแรงของโรคมีคํอนข๎างมาก 

  เมื่อติดเชื้อแล๎ว มักมอีาการไข๎ อํอนเพลยี ปวดหัว น้ํามูกไหล เจ็บคอและไอคล๎ายกับอาการของ

ไข๎หวัด แตํจะรุนแรงมากขึ้นในวัยทารกหรือเดก็เล็ก ทําให๎เป็นโรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ รวมถึง

ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารด๎วย สํวนเด็กโตก็มีอาการไมํตํางกัน และมักตามมาด๎วยโรคหอบหืดเรื้อรัง 
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  ความรุนแรงของโรคจากเชื้อ ไวรัสโคโรนํา คํอนขา๎งมาก เพราะหลังจากรบัเชื้อแล๎วจะใช๎เวลาเพียง  

2 วันในการฟักตัวกพ็ร๎อมแสดงอาการของโรคทนัที และแพรเํชื้อไดง๎ํายผํานการไอหรือจาม สําหรับเชื้อโค

โรนําสายพันธุ๑ใหมํทีค่๎นพบนี้ ถือเป็นสายพันธุ๑ที ่7 ซึ่งปัจจุบันยังไมํมกีารพิสูจน๑ทางวิทยาศาสตร๑วํา 

“สามารถแพรํระบาดจากคนสูํคน” ได๎หรอืไมํ เพราะไมํพบวําผู๎ใกล๎ชิดกับผู๎ติดเชื้อในประเทศจีนได๎รับเชื้อ

ด๎วย จึงคาดการณ๑วํานําจะแพรรํะบาดจากสัตว๑สูํคนมากกวํา 

  นอกจากการระบาดในเมอืงอูํฮั่น ประเทศจีนแล๎วยังไมพํบการระบาดในพืน้ที่อื่น (เมืองไทยสกัด

ได๎ทันกอํนเข๎าประเทศ)  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนําให๎ ทกุคนที่จะเดินทางไปยังเมืองดังกลําว

หรือใกล๎เคียงต๎องระมัดระวังตัวจาก ไวรัสโคโรนํา ด๎วยวิธีดังตํอไปนี้ 

 

วธิปีอ้งกนัจากโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสัสายพนัธุ๑ใหมํ 

 หลีกเลี่ยงการทอํงเที่ยวในสถานที่แออัด 

 ไมํใกล๎ชิดคนที่มีอาการไอ หรือจาม 

 ควรสวมหน๎ากากอนามยัตลอดเวลาเมื่ออยูํในที่ชมุชน 

 หลีกเลี่ยงการไปตลาดจําหนํายเนื้อสัตว๑ หรืออาหารทะเลสด 

 ไมํสัมผัสหรือใกล๎ชิดกับสัตว๑ป่วยหรือตาย 

 หมั่นล๎างมือให๎สะอาดด๎วยสบูํหรือแอลกอฮอล๑เจลล๎างมือ 

  หลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสีย่งแล๎ว ให๎สังเกตอาการตัวเองวํา หากมีไข๎ ไอจาม เจ็บคอ มี

น้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วันนับจากวันกลับ ควรรีบพบแพทย๑ทันที พร๎อมกับแจ๎ง

ประวัตกิารเดินทางไปยงัเมืองอูํฮั่น ให๎เจ๎าหน๎าทีท่ราบ เพื่อเข๎ากับการคัดกรองและสังเกตอาการตอํไป 

  อยํางไรกต็าม นายแพทย๑สุวรรณชัย วัฒนายิง่เจริญชัย อธิบดีกรมควบคมุโรคให๎ข๎อมูลวําไวรัสโค

โรนําสายพันธุ๑ 2019 นี้มีความรุนแรงไมํเทําซาร๑ส แตํเด็กเล็กและผู๎สงูอายุ ซึ่งเป็นกลุํมเสี่ยงที่มีแผน

เดินทางไปยงัเมืองดังกลําว ต๎องดูแลสุขภาพตัวเองอยํางดี หรือเลื่อนการเดินทางออกไปกอํนเพื่อความ

ปลอดภัย หากมีขอ๎สงสยัสามารถปรกึษาที่สายดวํนกรมควบคุมโรคที่ โทร.1422 ได๎ตลอด 24 ชั่วโมง 
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สังเกตอาการ ลูกเป็นโรคปอดอักเสบหรอืไมํ 

  ปอดอกัเสบเป็น 1 ในโรคอันตรายสําหรับทารกและเด็กเล็ก เนื่องจากมีการทําลายระบบทางเดนิ

หายใจ และลุกลามไปยงัอวัยวะอื่นๆ ได๎ ดังนั้นคณุพํอคุณแมํควรสังเกตอาการเมื่อลกูไมํสบายใหอ๎อก

วําเป็นโรคปอดอักเสบหรือไมํ 

 1. อาการสํวนใหญํคล๎ายกับไข๎หวัด คือ มไีข๎ ไอ จาม แตํจะรุนแรงกวําทาํให๎ลูกหายใจเหนื่อย

หอบ ซี่โครงบานอกบุ๐ม หายใจเร็ว 

 2. เมื่อลูกหายใจยาก กจ็ะดูดนมน๎อยลง ดูดนมยาก ซึมลง และมอีาการตัวเขียว 

 3. ลูกร๎องกวน รอ๎งงอแง กระสับกระสํายหรือหนา๎สั่นโดยไมํมีสาเหตุ หรอืเจ็บหน๎าตลอดเวลา

หายใจเข๎าออก 

  หากมีอาการใกล๎เคยีงเหลํานี้คุณแมํควรพาลูกไปพบแพทย๑ทันที เพื่อตรวจและรับการรักษาอยําง

ทันทํวงที เพราะหากชะลําใจ โรคปอดอกัเสบจะทําให๎เกิดภาวะแทรกซ๎อนตามมา ได๎แกํ ติดเชื้อเข๎า

กระแสเลอืด ภาวะช็อก มีน้ําหรือหนองในเยื่อหุม๎ปอด ฝีในปอด ซึ่งเสีย่งตํอการเสยีชีวิตได๎ 

ที่มา https://www.amarinbabyandkids.com 

 

 

 

  

 โรงเรียนจะมกีารจัดกิจกรรมสูโํลกกว๎าง ครัง้ที่ 24 ในวันอาทิตย๑ที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นกิจกรรม

ที่จัดเป็นประจําทกุปี จึงขอเชิญผู๎ปกครองรํวมกิจกรรมดงักลําว ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถจองโต๏ะ

และจองดีวีดีไดท๎ี่ห๎องธรุการ หรือ ครปูระจําชั้นได๎ตั้งแตํวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2563 เปน็ต๎นไปคํะ  

 ทางโรงเรียนได๎ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสุขภาพของเด็กๆ เรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งในชํวงนี้มีคํา

ฝุ่นที่สูงและกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพของเด็กๆ ทางโรงเรียนจึงได๎จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาไว๎ใน

ห๎องเรียน เพื่อลดปริมาณฝุ่นในห๎องและเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ คํะ 
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 ขอเชิญผู๎ปกครองทุกทํานมาเป็นเพื่อน(friend) กับโรงเรยีนทางไลน๑ไดแ๎ล๎ววันนี้ โดยมีวัตถุประสงค๑

เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ อนัดีระหวํางบ๎านและโรงเรียน เพือ่ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารและกิจกรรมตํางๆ คํะ 

โดยสแกนผํานบาร๑โค๎ดได๎เลยนะคะ 

 

 

 ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชือ่บญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทศิ เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอทุศิ (ทุงํคร)ุ เลขที ่465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบรอ๎ยแล๎วกรุณาสํงมาที่ E-mail : sangaree@sangaree.ac.th, หรือ Line คุณครู

ประจําชั้น 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียนทั้งหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ  

100 บาทคํะ และสําหรบัผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อืน่ ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 วนัเสาร๑ที ่1 กมุภาพนัธ๑ 2563 ครแูหมมํและครนูก เขา๎รบัการอบรมเรือ่ง “สงํเสรมิสถานศกึษาและ

ประสานความรวํมมอืกบัหนํวยงานตน๎สงักดั เพือ่สรา๎งความรู ๎ความเขา๎ใจ เกีย่วกบักรอบแนวทางการ
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ประเมนิคณุภาพภายนอกแนวใหมขํอง สมศ. และกระทรวงฯ ทีเ่กีย่วขอ๎ง ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 

2563” ณ ห๎องแกรนด๑บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด๑ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่งอนุบาล

และฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ที่ (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 10.00 น.

โดยไมํมีคําใช๎จําย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายที่ 

ลานตลาดนัดเกํา, ปั๊มแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

 

หมายเหตุ :  

- ผู๎ปกครองที่จอดรถในปั๊มแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร) ทางโรงเรียน

จัดบริการรถรับ-สํง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู๎ปกครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ที่ห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ ทํานผู๎ปกครอง ไมํจอดรถริมกําแพง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต๎องขออภัยเป็นอยํางสูงในความไมํสะดวกนะคะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมอืคํะ 
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 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี ้

 เปลี่ยนปั๊มน้ํา 

 แก๎ไขปัญหารางน้ําระบายไมํทัน 

 ซํอมแซมผนังห๎อง Cooking 

 ทาสีขอบรางน้ําบริเวณลูํปั่นจักรยาน 

 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศไว๎ในห๎องเรียน 

 

 

 วันอาทิตย๑ที่ 26 มกราคม 2563 ตัวแทนนักเรียนงานประกวดการแสดงละครสั้นระหวําง

โรงเรียน ครั้งที่ 2 ในหัวข๎อ “ละครตลก” ขอแสดงความชื่นชมกับเด็กๆ ด๎วยนะคะ 

โครงการบริการดีมีสุข จัดโครงการเชิญสาธารณสุข เข๎ามาให๎ความรู๎เด็ ก เรื่องฝุ่นละออง PM2.5 

และไวรัสโคโรนํา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ๑ 2563 คํะ 

 

 

 โครงการติดตามพัฒนาหลักสูตร ได๎มีการประเมินผลนักเรียน โดยจัดการสอบปลายภาคของ

ภาคเรียนที่ 2/2562 ดังนี ้

- จันทร๑ ที่ 17 – พุธ ที ่19 กุมภาพันธ๑ 2563 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 20 – ศุกร๑ ที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2563 สอบของครูไทย 

 

 

 - 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ๑ พ.ศ.2563 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.3 ก.พ. 

63 
เกี๊ยวนํ้า 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไก ํ

ใสํเห็ด+ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

อ.4 ก.พ. 

63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดกะหล่ําปลี+

หมูยอทอด+ว๎ุนน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนกีุ๎ง+

น้ําซุป 

พ.5 ก.พ. 

63 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

ข๎าวเหนียวเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกทํอด

กระเทยีม 

พฤ.6 

ก.พ. 63 
โจ๏กไก ํ

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+ 

ปูอัดนึ่ง+กล๎วยบวชช ี
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไข ํ

ศ.7 ก.พ. 

63 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจยีว

ใสํต๎นหอม 
นม UHT+โดนัท 

เส๎นหมี่นํ้าหมูสับ+

เต๎าสํวน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.10 ก.พ. 

63 
-----------------------หยุดชดเชยวันมาฆบูชา----------------------- 

อ.11 ก.พ. 

63 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหมู 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

รวมมิตร 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวหมูสับ 

พ.12 ก.พ. 

63 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+ไกํทอด+ 

เฉาก๏วย 

ผลไม ๎ ข๎าวต๎มหมูสับ 

 



 
 

11 

 

พฤ.13 

ก.พ. 63 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดไกํใสํข๎าวโพด 

แครอท+น้ําซุป+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไข ํ

ศ.14 ก.พ. 

63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวราดหน๎าไกํ+น้ําซุป+

ข๎าวเหนียวเปียกข๎าวโพด

น้ํากะท ิ

ผลไม ๎ บะหมี่น้ํา 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.17 ก.พ. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

บะหมี่น้ําหมูแดง+

ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

อ.18 ก.พ. 

63 

ข๎าวสวย+ไขํ

เจียวใสํต๎นหอม 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+หมูบะชํอทอด+

แกงจืดผกักาดขาว 

+วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไข ํ

พ.19 ก.พ. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดว๎ุนเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+

แกงจืดสาหรําย+ฟกัทอง

แกงบวด 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พฤ.20 

ก.พ. 63 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

ปูอัดนึ่ง+มันเชื่อม 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกทํอด

กระเทยีม 

ศ.21 ก.พ. 

63 

เส๎นหมี่นํ้า

ลูกชิ้นปลา 
นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+หมูยอทอด+

กล๎วยบวชช ี

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํเจยีวใสํ

ต๎นหอม 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.24 ก.พ. 

63 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี่ยวราดหน๎า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดเปรี้ยวหวาน+ 

น้ําซุป 

อ.25 ก.พ. 

63 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

พ.26 ก.พ. 

63 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอิ๊ว 

นม UHT+ 

ขนมเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว

ใสํกุ๎ง+ไขํตุ๐น+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

กะเพราไกํสับ 

พฤ.27 

ก.พ. 63 
ข๎าวสวย+ไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท๎า 

ศ.28 ก.พ. 

63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหลํ่าปลี+หมูยอทอด+

มันแกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไกํผัดซีอิ๊ว 

+น้ําซุป 

 

 

 เรือ่งที ่1 พอํแมตํอ๎งรู ๎ลกูคดิเปน็ วางแผนเกงํ และตอ๎งสงํเสรมิความกจิกรรมในทกุวนั 
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พํอแมํต๎องรู๎ ลูกคิดเป็น วางแผนเกํง และตอ๎งสํงเสริมความกิจกรรมในทกุวัน 

  ปัจจุบัน โลกเปลีย่นแปลงอยํางรวดเร็ว การพฒันาทักษะให๎สอดคล๎องกบัเทคโนโลยีและการ

ทํางานในอนาคตจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เด็กยุคนีจ้ะตอ๎งเรยีนรู๎มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง Coding ซึ่งจะทําให๎

เยาวชนไทยใช๎ชีวิตก๎าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 

  สําหรับเด็กที่เริ่มเข๎าโรงเรียนชํวงอายุประมาณ 3-9 ปี เป็นชํวงที่มกีารเปลี่ยนแปลงทัง้รํางกาย 

จิตใจ สมอง และสังคม และที่โดดเดํนที่สุดคือ การเรยีนรู๎ เพราะเป็นชวํงวัยที่สังเกต คิด วิเคราะห๑ 

เชื่อมโยงจนกลายเป็นชดุความรู๎และประสบการณ๑ใหมํได๎แล๎ว ซ่ึงกระบวนการนั้นเรยีกวํา Pre Coding 

การเตรยีมความพร๎อมกระบวนการคิดและวางแผนอยํางเป็นขั้นตอนนั่นเอง 

  พญ.สินดี จําเริญนุสิต กุมารเวชศาสตร๑พัฒนาการและพฤตกิรรม แนะนําวํา เพื่อสํงเสริม Pre 

Coding ซึ่งเป็นการเตรยีมความพรอ๎มกระบวนการคิดและวางแผนของลูก พํอแมํจําเป็นต๎องรู๎ด๎วยวํา ลูก

วัย 3-9 ปี มีพัฒนาการด๎านการเรยีนรู๎อยํางไร เพื่อสํงเสริมและจุดประกายให๎ลูกเกิดการเรียนรู๎ในระยะ

ยาว 

 

พฒันาการดา๎นการเรยีนรูท๎ีโ่ดดเดนํของเดก็เลก็เพือ่ตอํยอดเรือ่ง Pre Coding 
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1. “คดิเปน็” เด็กๆ จะชอบการสังเกต ทดลอง และเรียนรู๎ เชํน รปูทรง ขนาด สี ความเหมือน ความ

แตกตําง หรอืการมองเพือ่จดจําและทําตามอยํางเป็นขั้นตอน เชํน ดูวิธีทีคุ่ณแมํทําไขํเจียว แล๎วคดิตาม 

จดจําขั้นตอนจนสามารถทําเองได๎ เป็นต๎น 

2. “เชือ่มโยงได”๎ สิ่งตํางๆ กับความหมายได๎ เชํน สัญลักษณ๑กากบาทหมายถึง ผิด หรือ ห๎าม 

เชื่อมโยงความหมายไปถึงสีแดงของสัญญาณไฟจราจรที่หมายถึง หยุด ห๎ามไป และเชื่อมโยงสแีดงไป

ในความหมายวํา อันตราย การเตอืนภัย เชํน ถังดับเพลิง เป็นต๎น 

3. “วางแผนเปน็” โดยเฉพาะชํวง 3-7 ปี เด็กจะรู๎จกักติกา รู๎จกัวางแผน เริ่มสนใจเลํนเกมกระดาน 

บางครั้งอาจมีชํวงเวลาที่อยากคิดและเลํนคนเดียวบ๎าง และเริ่มเลือกกลุํมเพื่อนที่จะเลํนด๎วย เมื่ออายุเข๎า 

8-12 ปี จะเริ่มชอบการแขํงขัน มีเป้าหมายชัดเจนเป็นของตัวเองมากขึ้น เป็นตัวของตัวเอง 

4. “ราํงกายทาํงานประสานกนัเพือ่การเรยีนรู”๎ ตา มือ และสมองทํางานประสานกันอยํางเป็นระบบ 

สังเกตจากกจิกรรมงํายๆ เชํน วาดรูป ตัดกระดาษ การประดิษฐ๑ การทดลองวิทยาศาสตร๑งํายๆ เป็นต๎น 

และตั้งแตํชํวง 9 ปีขึ้นไปจะเริ่มคํานวณในใจงํายๆ ได๎ เริ่มใช๎เหตุผลมาอธิบายเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้น

แล๎วสรุปเป็นหลักการทั่วไปได๎เอง (Inductive Reasoning) 

 

บอร๑ดเกม กจิกรรม Pre Coding ปพูืน้ฐานการคดิ วางแผน และสรา๎งสรรค๑ 

  เมื่อเรารู๎แล๎ววําลูกวัย 3-9 ปี คิดเป็น วางแผนได๎ แถมยังชอบความท๎าทายทีม่ีเป้าหมายอยูํ

ตลอดเวลา บอร๑ดเกมจึงเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่จะชํวยกระตุ๎นทักษะ Pre Coding ได๎เป็นอยํางดี เพราะมทีั้ง

การใชค๎วามคิด การวางแผน การแกไ๎ขปัญหา หรือแม๎แตกํารกําหนดคําสั่งให๎ผู๎ที่เลํนด๎วยไดท๎ําตามโจทย๑

ไปยงัเป้าหมายเดียวกัน   

วธิทีาํและเลนํบอร๑ดเกมบนัไดงกูบัลกู 
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1. หาไฟล๑ภาพเกมบันไดงูที่ลูกชอบ หรือเกมแบบอื่น เชํน เส๎นทางขบัรถกลับบ๎าน สวนสัตว๑ เป็นต๎น 

 

2. เชื่อมตํอ Wifi โทรศพัท๑มือถือเข๎ากับปริ้นเตอร๑เพื่อปริ้นท๑ภาพบอร๑ดเกมบันไดงู 
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3. อธิบายกติกาการเลํนให๎ชัดเจน คือ 

 ผลัดกันทอยลูกเต๐าคนละ 1 ครัง้และเดินตามชํองเกมตามจํานวนแต๎มลูกเต๐าที่ทอยได ๎

 หากไปตกชํองที่มีหัวงู ให๎เดินตามลําตัวงูลงมาชํองที่มีหาง หรือ หากตกชํองที่มีโจทย๑เพิ่มก็ใหท๎ํา

ตามโจทย๑ 

4. การชนะเกมนี้ไดค๎ือ ต๎องไปถึงจุดหมายปลายทาง ดังนั้น ลูกจะคิดคํานวณวําต๎องทอยใหไ๎ด๎กีแ่ต๎มเพื่อ

ไมํให๎เดินตกชอํงงู หรือ ต๎องทอยใหไ๎ด๎กี่แต๎มหรือจะไปตกชํองทีท่ําให๎เดินตํอได๎อกี 

5. ในการเลํนครัง้ตํอไปลองท๎าทายลูกด๎วยการเปลี่ยนรปูแบบเกมให๎ยากขึ้น เชํน เพิ่มการเดินหมาก

เป็น 3 ตัวแตํสีเดียวกัน โดยมีกติกาวํา ให๎พาหมากสีตัวเองไปถึงเป้าหมายให๎ได๎ทีละตัวจนครบทั้ง 3 

ตัว หากทีมสีไหนถึงครบ 3 ตัวกํอนจะชนะเกม เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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 เรือ่งที ่2 “EF” เคลด็ลบัสรา๎งลกูใหฉ๎ลาดสมวยั 

 

  เมือ่ถงึวนัทีค่ณุปลืม้ใจทีรู่ว๎าํกาํลงัมเีจา๎ตวัเลก็มาเปน็โซทํองคลอ๎งใจและเตมิเตม็ความรกัใน

ครอบครวัใหม๎ากขึน้ หลายๆ คนคงอดเปน็กงัวลอยูไํมนํอ๎ยวาํทาํอยาํงไรถงึจะเลีย้งดลูกูรกัของคณุใหเ๎ปน็

คนเกงํและเปน็คนดอียาํงสมวยั 

ในวนันีท้มีเวบ็ไซต๑ สสส. มเีคลด็ลบัการเลีย้งลกูดว๎ย EF หรอื (Executive Function) ทีเ่ปน็

สํวนชวํยพฒันาทกัษะสมองเพือ่ชวีติทีส่าํเรจ็มาฝากกนัคะํ 

 EF คอือะไร?  

EF (Executive Function) หรือ ทกัษะการพฒันาสมองสํวนหน๎า เปน็กระบวนการทีใ่ช๎กํากับ

ความคิด ความรู๎สึกและการกระทํา อกีทัง้ยงัเป็นทักษะที่สําคัญตํอความสาํเร็จในการเรยีน การงาน การอยูํ

รํวมกับเพื่อน การคิดสร๎างสรรค๑ และการจัดการทกุด๎านตลอดชีวิต เรียกได๎วํา EF เปน็การพฒันาทกัษะ

สมองสวํนหน๎าทีเ่ปน็สวํนสาํคญัในการพฒันาความฉลาดทางเชาว๑ปญัญา (IQ) และความฉลาดทาง

อารมณ๑ (EQ) 

 EF ยิง่เริม่ไว ยิง่ไดเ๎ปรยีบ  

EF เป็นพื้นฐานนิสัยดีทีส่ร๎างสรรค๑ทีจ่ะติดตัวเด็กไปจนโต เนื่องจากเดก็ทุกคนเกิดมาพร๎อมศกัยภาพ

ที่จะพฒันากับการฝึกฝนผํานประสบการณ๑ ตั้งแตํวัยทารกจวบจนวัยทํางาน 25 ป ีแตทํัง้นีช้วํงเวลาสาํคญั

ทีส่ดุในการพฒันาคอืชวํง 3-6 ปแีรกของชวีติ 

 



 
 

18 

 3 กลุมํทกัษะพฒันา EF ทีค่วรปลกูฝงัสม่าํเสมอ  

เพื่อการพัฒนาลูกนอ๎ยให๎คิดเป็น ทําเป็น เรยีนรู๎เป็น แก๎ปัญหาเป็น อยูํกับคนอื่นเป็น EF จึงถูก

จัดออกเป็น 3 กลุํมทักษะที่เชือ่มโยงกัน มีองค๑ประกอบ 9 ด๎าน ดังนี ้

1) ทกัษะพืน้ฐาน : จาํเพือ่ใชง๎าน ยัง้คดิไตรตํรอง และยดืหยุนํความคดิ 

2) ทกัษะปฏบิตั ิ: รเิริม่และลงมอืทาํ วางแผนจดัระบบดาํเนนิการ และมุงํเปา้หมาย 

3) ทกัษะกาํกบัตนเอง : จดจอํใสใํจ ควบคมุอารมณ๑ และตดิตามประเมนิตนเอง 

 EF เรือ่งใหญ ํแตสํรา๎งไดง๎าํยๆ ทีบ่า๎น  

กจิกรรมพืน้ๆ ในชวีติประจาํวนั เชํน กวาดบ๎าน เลาํนทิาน ทาํกบัขา๎ว ไปชอ๎ปปิง้ ฯลฯ กส็รา๎ง 

EF ได๎ ถา๎พอํแมเํขา๎ใจหลกัการพฒันา EF รูจ๎กัพลกิแพลง ใจเยน็ มุงํมัน่ และใหโ๎อกาสลกูในการ

ฝกึฝนและพฒันา EF 

 

กนิ : ให๎ลูกได๎กินนมแมํในชํวง 6 เดือนแรก เพราะระหวํางการให๎นมสายตาของแมํกับลูกจะ

ประสานกัน เกิดความความรัก ความหํวงใยระหวาํงแมํและลูก นอกจากนัน้ควรฝึกวินัยการกินให๎ลูก เชํน 

กินเอง กินเป็นที่ กินเปน็เวลา กินหลากหลาย  กินแตํพอดี รูจ๎ักเลือกกนิอาหารที่มปีระโยชน๑ อดใจไมํ

กินอาหารทีใ่ห๎โทษ ฝึกให๎กินเองเก็บเอง และฝกึมารยาทบนโต๏ะอาหาร เชํน รู๎จักรอคนอื่น ไมทํําเสียง

ดัง เป็นต๎น 
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นอน : ให๎ลูกได๎นอนอยํางเพยีงพอในแตํละชํวงวัย แยกเตียงกับพอํแมํ หลัง 6 เดอืน (โดยยัง

อยูํในห๎องเดียวกัน) จัดสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะกับการนอน และฝึกวินัยในการเข๎านอนและตื่นนอนเป็น

เวลา 

กอด (ใกลช๎ดิ ใสใํจ อบรมสัง่สอน) : อุ๎มและกอดลูกอยํางมคีวามหมายและตั้งใจ กอดลูกบํอยๆ 

ตอบสนองทางบวกตอํการแสดงความรู๎สกึของลูก และตอบสนองอารมณ๑ความต๎องการของลูกอยําง

เหมาะสม ใช๎วินัยเชิงบวก หลีกเลี่ยงคําวํา ห๎าม ไมํ อยํา หยุด กับลูก สอนให๎ลูกรู๎จกัจัดการอารมณ๑

ตนเอง และแสดงออกอยํางเหมาะสม ฝึกให๎ลูกเข๎าใจอารมณ๑ผ๎ูอื่น และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 

 

เลนํ : ให๎ลูกเลํนกับ พอํแมํ คนในครอบครัว พีน่๎อง เพื่อน และสิง่ของรอบตัว ของเลํน เพื่อ

พัฒนาประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวกล๎ามเนือ้มัดเล็ก-มัดใหญํ ให๎เลํนอิสระ เลํนบทบาทสมมติ เลํน

แก๎ปัญหาจากงํายไปยาก ให๎เลํนได๎ด๎วยตนเอง เลือกเลํนเอง เก็บเอง ให๎เลํนแบบรํวมมือ เลํน

สร๎างสรรค๑ เลํนตามกตกิา เลํนอยํางมีเป้าหมาย (มีโจทย๑ มีเงือ่นไข) ให๎เลํนดนตรีและการเคลื่อนไหว 

ให๎เลํนกีฬา ฝึกลูกให๎ยอมรับการแพ๎-ชนะ และฝึกการรอคอย ฝกึลูกใหเ๎ลํนเป็นเวลา รู๎เวลาเลํน และ

เวลาทํากิจวัตรอื่นๆ 

เลาํ (อาํน ชวนคยุชวนคดิ) : ฝึกลูกให๎มองหน๎า สบตาในการสื่อสาร ฟงัลูกให๎เป็น ฟังอยํางตัง้ใจ 

ชื่นชม ให๎กําลังใจ ปลอบเมื่อลูกเสียใจ โต๎ตอบ พูดคุยกับลกู เปิดเพลงบรรเลงให๎ลูกฟัง อํานหนังสือ

กับลูก ให๎ลูกมีสํวนรํวมในการเลํา ลําดับเรื่องราว และหัดเลํานิทานเอง ตั้งคําถามชวนลูกคิดหาคาํตอบ 

สร๎างนิสัยรักการอํานให๎ลกู ใช๎นิทานเป็นสื่อในการสร๎างทศันคติ พฤตกิรรมที่พงึประสงค๑ เชื่อมโยงการ

อํานสูํการทํากิจกรรมสนกุอื่นๆ 
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ดแูลตัวเอง : เริ่มจากการกินข๎าวเอง ใช๎ช๎อนตกัอาหารกินได๎ ด่ืมน้ําจากแก๎วได๎ รู๎จกัใช๎คําถามเมื่อ

ต๎องการคําตอบ นอนหลับเองได๎ไมํต๎องกลํอม ใสํเสื้อผ๎า สวมรองเท๎าเองได๎ บอกชื่อจริง ชือ่เลํน 

นามสกุลตัวเองได๎ พูดอธิบายถึงสิ่งทีต่๎องการได ๎รู๎จักเอยํปากขอและขอบคุณเมื่อได๎รับของที่ต๎องการ 

ปฏิเสธสิ่งที่ไมํตอ๎งการได๎ รับผิดชอบและทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองได๎ 

งานบา๎น : ให๎ลูกฟังคําสั่งและหยิบของที่รู๎จกัสํงให๎ได๎ ให๎ลูกได๎สนุกกับการเลียนแบบทําทาง

ทํางานบ๎าน หยิบเครื่องมือได๎อยํางถูกตอ๎ง ให๎ลกูทํางานบ๎านงํายๆ ให๎เป็นการเลํน ให๎ลูกรับผดิชอบงาน

บ๎าน มีสํวนรํวมในการทาํงานบ๎านที่เหมาะกับชํวงวัย เชํน กรอกน้ําใสขํวด รดน้ําต๎นไม๎ ชํวยทําอาหาร 

ล๎างจาน พับเสื้อผ๎า ฯลฯ 

 

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th 

 

 

 

 

 

https://www.thaihealth.or.th/
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  สิ่งที่แตกตํางไปจากพวก 

 

 

“ลบัสมองคณุหน”ู 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ใหน๎๎องๆ ลากเส๎นตํอจุดตามภาพที่กําหนดด๎านซ๎ายมือ 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎หนูๆ ใสํเลข 1, 2, 3, 4 เรียงลําดับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น กํอน-หลัง 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ถุงเท๎าหลากส ี

เจ๎าของ   ด.ช.ภาคิน  เรือนคํา  (น๎องอินดี)้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพโทรศัพท๑ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ศุภิสรา   ธีรธนรุํงไพศาล  (น๎องข๎าวหอม)   

หอ๎งอนบุาล 1/4 (ครกูุ๏ก) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ปะติดลูกโปง่ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณัฐกฤตา   นาคาศัย (น๎องมริิน) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครตูิก๊) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน หนูน๎อยรกัการอําน 

เจ๎าของ  ด.ญ.อรินลดา แซํโค๎ว  (น๎องข๎าวหอม)  

หอ๎งอนบุาล 3/1  (ครปูกุ)  
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ตอน..  เดก็ๆ กท็าํได!๎ 5 วธิสีอนเดก็ให๎รกัธรรมชาต ิอนรุกัษ๑สิง่แวดลอ๎ม 

 

เดก็ๆ กท็าํได!๎ 

5 วิธสีอนเดก็ใหร๎กัธรรมชาต ิอนรุกัษ๑สิง่แวดลอ๎ม 

  สถานการณ๑เกี่ยวกับสิง่แวดล๎อมของโลกเราตอนนี ้ธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมไมํใชํเรือ่งที่ไกลตัวเรา

ทุกคน โดยเฉพาะสําหรบัเด็กๆ อยากใหค๎ุณพํอคุณแมํเริ่มสอน และปลกูฝังความรกัธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม เพื่อความเปน็อยูํที่ดขีองทุกชีวิตบนโลกใบนี้ 

รกัโลก รกัอนาคต มาชวํยกนัรกัษาสิง่แวดลอ๎มนะคะ 

5 วธิสีอนเดก็ใหร๎กัสิง่แวดลอ๎ม 

1. แตํงตั้งตัวเล็กทําหน๎าที่เป็น "ผ๎ูควบคุมไฟ" ในบ๎าน 

คอยชํวยเปิดปิดไฟทุกครั้งทีอ่อกจากบ๎าน และปดิเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ไมไํด๎ใช๎งาน 
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2. ทําให๎การรีไซเคิลเป็นเรือ่งสนุกใกล๎ตัว 

ให๎เด็กๆ เลํนเกมแยกแยะวัสดุ เชํน กระดาษ พลาสติก แก๎ว สร๎างนิสยัการรีไซเคิล เป็นต๎น 

3. ประหยัดน้ํา 

คุณพํอคุณแมปํิดน้ําทุกครั้ง ระหวํางการแปรงฟันเช๎า-เย็นให๎เดก็ๆ เห็น 

4. ปลูกต๎นไม๎กันเถอะ 

พํอแมํปลกูต๎นไมก๎ับลูก ทําให๎เด็กละเอยีดออํน รักธรรมชาติ นําผลผลิตที่ปลกูได๎มารับประทาน 

5. วิ่งเลํนนอกบ๎าน 

ลดการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟ้าตํางๆ ประหยัดพลังงาน ลดคําใช๎จําย 

  คุณพํอคุณแมํตอ๎งเริม่ปลกูฝังเด็กๆ ตัง้แตํยงัเล็ก เพื่อให๎เขารูค๎ุณคําของทรพัยากรธรรมชาติ พร๎อม

ทั้งปลูกฝังให๎ชํวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมตอํไปในวันข๎างหน๎า 

 

 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......อลุตรา๎แมนพดูภาษาองักฤษ !! 

เช๎าวันหน่ึงเด็กๆ มาโรงเรียน 

น๎องชิว  : สวัสดีครับน๎องดาก๎า 

น๎องดาก๎า : Hi! น๎องชิว  

น๎องชิว  : ไมํใชํอุลตร๎าแมนทําไมพูด Hi! 

น๎องดาก๎า : ไมํใชํๆ หนูพูดภาษาอังกฤษไง 

น๎องชิว  : อํอๆ อุลตร๎าแมนพูดภาษาอังกฤษ 

น๎องดาก๎า, น๎องชิว : 555 

หอ๎ง Nursery 2 (ครวูา) 

ตอน......ในวนัทีฝ่นตก !! 

ครูวา  : วันนี้น๎องมะปรางใสรํองเท๎าบูทเลย 

น๎องมะปราง : ใชํคํะ วันนี้ฝนตกที่บ๎านมะปรางน้ําทํวม 

ครูวา  : ทํวมเยอะไหมคะ 

น๎องมะปราง : ทํวมเยอะคะํครูวา ทํวมทกุวันเลย 

ครูวา  : ทํวมตรงไหนคะ 

น๎องมะปราง : ในสระวํายน้ําคะํคุณคร ู

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......Cat เปน็อะไร !! 

 T.phen สอนเกีย่วกับชือ่สัตว๑ตํางๆ 

T.Phen : Cat เป็นอะไร 

น๎องญาดา : Cat เป็นแมว 

T.Phen : ไมํใชํ Cat เป็นสัตว๑ Animal นะ 

น๎องญาดา : Cat ก็เป็นแมวไงคะ Teacher 

T.Phen : หัวเราะ 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ผมหลอํครบั  !! 

คุณครู  :  ถํายรูปน๎องภูผากําลังเอาขนมมาให๎น๎องฮาวา 

น๎องฮาวา  :  ดูรูปแล๎วบอก...ภูผาถํายรูปทําไมทําหน๎าตาอยํางงัน้ลํะ 
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น๎องภูผา  :  ก็เราหลํอไง 

น๎องฮาวา :  ใครบอกเธอ 

คร ู  : ใชํ ใครบอกคะ 

น๎องภูผา :  ก็ฮาวาไง ดูสิฮาวามองมาที่ภูผาจนไมํมองกล๎องคณุครูเลย 

ครู   :  จ๏ะ 

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......บอกหนอํยไดม๎ัย้ !! 

น๎องจูเนยีร๑  :  เชอรีน เมื่อเช๎าเชอรีนร๎องไห๎ทําไม 

น๎องเชอรีน  :  เรา เรา... 

น๎องจูเนยีร๑  :  ร๎องไห๎ทําไม บอกวิธีใหห๎นํอยได๎มัย้  

ครูออมครูจอย :  555+ 

ครูจอย  :  ไมํใชํครับ ไมํใชํให๎บอกวิธีร๎องไห๎ ให๎ถามวําทําไมถึงร๎องไห ๎

น๎องจูเนยีร๑  :  เอ๎า 555+ โอ๏ย ไมํได๎เรื่องกันเลย  

ครูและเดก็ๆ  :  555 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน.....ผี ผ ี!! 

น๎องไพน๑  : คุนรู๎ไหมที่บ๎านเราไมกํลวัผีนะ 

น๎องคุน :  ใชํที่บ๎านเรากไ็มกํลัวนะที่บ๎านเราสวดมนต๑ด๎วย 

น๎องไพน๑  : พํอเราก็สวดมนต๑นะ 

น๎องคุน  :  สวดวําอะไรหรอ 

น๎องไพน๑ :  ก็ อะปัดชะเย อะปัดติเถเถนา อะปัดชะยา อะปัดติเถเถถืด ไง 

น๎องคุน  : บ๎านเราไมํเห็นสวดแบบนี ้

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......เอาใจไมถํกู !  

น๎องออกัส : พวกเราทําอาหารให๎ครพูงษ๑กันดกีวํา  

น๎องบีบ ี : เมนูอะไรดีลํะ 

น๎องริชชี ่ : เอาเมนูอรอํยๆ นะ เดี๋ยวครูพงษ๑ไมจํํายตงัค๑ 

น๎องบีบ ี : เราเอาใจไมํถูกเลยริชชี ่
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หอ๎ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน.......กลวัคอเหนือ่ย ? 

ครูอี๊ด  : น๎องยรูิทําไมไมํเอากระตกิน้ําคล๎องคอคะ 

น๎องยรู ิ : ไมํได๎คะํครูอี๊ด 

ครูอี๊ด  : ทําไมลํะคะ 

น๎องยรู ิ : อ๐อ เดี๋ยวคอมันเหนื่อยคะํ 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ ป. กระเปา๋ ”  

น๎องมาร๑ติน : ครูติก๊ครับ ข๎อ 6 เขยีนอะไรครับ 

ครูติก๊  : เขียน ก-ฮ คํะ 

น๎องฟิน : ปายฝนตํอไปเขียนตัวอะไร 

น๎องปายฝน : บ.ใบไม๎แล๎วก็ ป. 

น๎องฟิน : ก็ ป.กระเป๋า ไง ปลายฝน 555 

หอ๎ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน......ตกบนัได !! 

ครูปกุ  : น๎องเจเจครับเขียนเลข 60 สิครับ 

น๎องเจเจ :  ผมไมํได๎ตกบันไดครับ 

ครูปกุ  : อะไรนะคะ 

น๎องเจเจ : ครูปกุถามวําตกบันไดรเึปลําใชํไหมครับ 

หอ๎ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......ปลาซาดสิ !!  

 เช๎าวันหน่ึงน๎องดรากอนนําข๎าวมาทาน 

ครูเกด  : น๎องดรากอนทานอะไรคะ 

น๎องดรากอน :  ทานข๎าวกับปลาซาดิสครบั 

ครูเกด  : ปลาสลิดหรือเปลําคะ  

น๎องดรากอน : กํอนงง ไมํรูค๎รับ 555 
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หอ๎ง K.3/3 (ครอูีด๊ สุดา) 

ตอน.......จาํชือ่ผดิ! 

เช๎าวันหน่ึงครอูี๊ดใหเ๎ด็กๆ เอาของออกจากกระเป๋า 

ครอูี๊ด  : น๎องAggyทําไมไมํมีการบ๎านในแฟ้มคะ 

น๎องAggy : ไมํตอบครอูี๊ดเลยไปดทูีก่ระเป๋าน๎องAggy 

ครอูี๊ด  : อ๎าวน่ีไงทําไมเอามาไว๎ตรงนี้คะทําไมไมํใสใํนแฟ้มคะ 

น๎องAggy : ก็ครกูิ๊กบอก 

ครอูี๊ด  : ครกูิ๊กเหรอ 

น๎องAggy : อ๐อครกูุ๏กไมํใชคํรกูิ๊ก(ยิ้มเขินๆ) 

ครอูี๊ด  : อืมมมมม  

 

สาธารณสขุ เขา๎มาใหค๎วามรูเ๎ด็ก เรือ่งฝุน่ละออง PM2.5 และไวรสัโคโรนาํ 

ในวนัพฤหสับดทีี ่6 กมุภาพนัธ๑ 2563 

 

 

กจิกรรม นาฏศลิป ์
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กจิกรรม Play & learn 

 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 
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กจิกรรม เทควนัโด 

  

 

กจิกรรม Creative art 

 

 

 

กจิกรรม Music Orff Fun 
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 กจิกรรม Electone  

 

 

กจิกรรม จนิตคณติ 

 

 

กจิกรรม The cutie chef 

 

 

Cooking กุง๎ชปุแปง้ทอด 2/1 
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Cooking กุง๎ชปุแปง้ทอด 2/2 

 

 

Cooking ผดัผกัรวมมติร 2/1 

 

  

กจิกรรม Little lab 

 

 

Cooking ผดัผกัรวมมติร 2/2 

 

Cooking สาคเูปยีกขา๎วโพด 2/2 
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Cooking สาคเูปยีกขา๎วโพด 2/3 

 

 

 

 

 

 


