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สวัสดีคํะ กิจกรรมท่ีจะมีในเดือนมนีาคม ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีกิจกรรม 

FlyingHigh#22 และ Sangaree Camp ผู๎ปกครองสามารถติดตามขําวสารของกิจกรรมได๎

จากจดหมายของโรงเรียนนะคะ และชํวงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบํอย ดูแลสุขภาพของเด็กๆ

และตัวทํานเองกันด๎วยนะคะ ขอเชิญผู๎ปกครองติดตามขําวสารท่ีนําสนใจในฉบับนี้กันเลยคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย 

IQ 

ท่ัวทิศท่ัวไทย 
ห๎องสมุดดรุณบรรณาลัย  

กระโดดเข๎าโลกหนังสือของเด็กปฐมวัย

ไปด๎วยกัน 

2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารทาง

โรงเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน 9 

 สื่อกลาง—ห๎องสมุดเด็กดรุณบรรณาลัย ห๎องสมุดเด็กปฐมวัยแหํงแรกในประเทศไทย 

ห๎องสมุดดรุณบรรณาลัยเกิดขึ้นจากความรํวมมือของมูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก และ

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงงบประมาณสนับสนุนจาก

มูลนิธิสํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ สร๎างขึ้นในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมมายุครบ 60 พรรษา โดยชื่อของ 

‘ดรุณบรรณาลัย’ เป็นชื่อท่ีได๎รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี แปลวํา ‘ห๎องสมุดสําหรับเด็ก’ 

โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ถนนประชาอทุศิ ซอย 29 แขวง/เขต ราษฎร๑บรูณะ  

กรุงเทพฯ 10140 โทร.(02)427-9875  www.sangaree.ac.th   

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th Facebook : อนบุาลแสงอารยี๑ 
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คุณสุธาทิพ ธัชยพงษ๑—ผู๎อํานวยการห๎องสมุดดรุณบรรณาลัย และรองประธาน

มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก เลําให๎เราฟังถึงความเป็นมาและเรื่องราวของห๎องสมุดท่ีอบอุํนและ

นํารักวํา จุดเริ่มต๎นของดรุณบรรณาลัยมาจากโครงการหนังสือเลํมแรก (Bookstart) 

ในประเทศไทย เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษกํอนจะถูกนําไปใช๎ใน

ประเทศอื่นๆ หลักการคือให๎พํอแมํใช๎หนังสือภาพเป็นสํวนหนึ่งในการเลี้ยงลูก ด๎วยการ

อํานหนังสือภาพให๎ลูกฟังตั้งแตํลูกอายุหกเดือน วันละ 5-15 นาที นอกจากจะเป็นการ

ปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎แกํลูกน๎อยแล๎ว ยังทําให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ จดจําเรื่องราว 

และยังสร๎างความผูกพันในครอบครัว 

 

และแรงบันดาลใจ

สําคัญอีกอยํางก็คือ 

ห๎องสมุดบ๎านท่ีเรียกวํา 

‘บุงโกะ’ ของประเทศ

ญ่ีปุ่น ด๎วยความท่ี

ประเทศญ่ีปุ่นมี

วัฒนธรรมการอํานอยํูใน

รากเหง๎าและยาวนาน

มาถึงชีวิตประจําวัน จึง

ให๎ความสําคัญกับการอํานหนังสือของเด็กๆ และเพ่ือเด็กๆ จะได๎ไมํต๎องไปยืมหนังสือจาก

ห๎องสมุดไกลบ๎าน ทําให๎ในประเทศญ่ีปุ่นมีบุงโกะถึงประมาณห๎าพันแหํง 

บ๎านโบราณหลังนี้ถูกปรับปรุงและตกแตํงใหมํโดยบริษัทแปลน อาร๑คิเต็ค จํากัด 

ให๎พ้ืนท่ีภายในเต็มไปด๎วยหนังสือนํารักสีสันดึงดูดสายตา บนชั้นหนังสือเตี้ยๆ เพ่ือให๎

เด็กสามารถเอื้อมหยิบได๎งําย มีท่ีนั่งหลากหลายท้ังเก๎าอี้และเบาะทรงกลม สํวนท่ีนํารัก

และเชิญชวนให๎เราเดินเข๎าไปหา คือบันไดสีรุ๎งซึ่งเชื่อมพ้ืนท่ีจากในบ๎านไปสูํลานนอก

บ๎านท่ีมีรํมเงาของต๎นไม๎ใหญํ สนามหญ๎าเทียมกว๎าง และทางลาดท่ีปูด๎วยไม๎สีเข๎ม 

เรียกวํา เนินนักอําน ล๎วนเป็นสถานท่ีๆ นักอํานตัวจิ๋วสามารถหยิบหนังสือไปนั่งอํานนอน
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อํานได๎ตามความสมัครใจ ถือวําเป็นการออกแบบพ้ืนท่ีด๎วยความตั้งใจให๎เด็กๆ สามารถ

อํานหนังสือได๎ทุกพ้ืนท่ี เพ่ือปลูกฝังและสํงเสริมนิสัยพกหนังสือติดตัวให๎กับเด็กๆ เพราะ

พวกเขาสามารถหยิบหนังสือ

มานั่งอํานนอนอํานท่ีไหนก็

ได๎ในพ้ืนท่ีของห๎องสมุด 
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ปัจจุบันมีหนังสือในห๎องสมุดดรุณบรรณาลัยราวสามพันเลํม แบํงหมวดหมูํตามอายุ

เด็กปฐมวัย ได๎แกํ 0-3 ปี 3-5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป รวมถึงหนังสือตํางประเทศ ซึ่ง

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ ได๎จัดตั้งคณะทํางานท่ีมีผู๎เชี่ยวชาญหลายสาขา 

เพ่ือคัดสรรหนังสือดีเหมาะกับพัฒนาการของแตํละชํวงวัยมาไว๎ในห๎องสมุดและจัดเป็น

โซน เชํน 

 

 หนังสือสาํหรับเด็กวัย 0-3 ปี ได๎แกํ บอร๑ดบุ๏ก หนังสือผ๎า หนังสือลอยน้ํา หนังสือ

ปกแข็งและปกอํอน ซึ่งมีเทคนิคและลูกเลํน ทํามาจากวัสดุท่ีทนทานกวําหนังสือ

ท่ัวไป สํวนเนื้อหามักจะเก่ียวกับสิ่งรอบตัว เชํน การนับจํานวนสิ่งของ หรื อทํา

ความรู๎จักกับสัตว๑ใกล๎ตัว 

 หนังสือสาํหรับเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป ถูกจัดอยํูบนชั้นบริเวณบันไดสายรุ๎ง หนังสือของ

เด็กๆ วัยนี้จะเริ่มมีตัวอักษรและมีความซับซ๎อนมากขึ้น มีความเป็นนามธรรมให๎ได๎

ขบคิดมากขึ้น เพราะเด็กในวัยนี้เริ่มไปโรงเรียนและเริ่มอํานเขียนได๎แล๎ว 

 หนังสือสาํหรับเด็กวัย 3-5 ปี ถูกจัดอยํูในห๎องใหญํท่ีสุดของห๎องสมุด เพราะเป็น

ชํวงวัยท่ีเด็กจะมีความสนใจหลากหลาย ตั้งแตํเรื่องสัตว๑ในสวนไปจนถึงไดโนเสาร๑ 
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ดําด่ิงไปใต๎ทะเล หรือเหินฟ้าขึ้นไปจนถึงอวกาศ ที่นี่จึงมีหนังสือสําหรับเด็กวัยนี้มาก

ท่ีสุดตามไปด๎วย 

 โซนหนังสือตํางประเทศ นอกจากหนังสือภาษาอังกฤษแล๎ว ยังมีท้ังหนังสือ

ภาษาญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เกาหลี และอีกมากมายหลายภาษา 

โซนนี้เป็นจุดท่ีได๎รับความสนใจจากผู๎ปกครองมาก เพราะหนังสือตํางประเทศหลายเลํม 

หาซื้อยากและไมํเคยมีการแปลเป็นภาษาไทยมากํอน 

 

ท่ีดรุณบรรณาลัยจะมี

บรรยากาศ สิ่งแวดล๎อม 

และระบบในห๎องสมุดไมํ

เหมือนกับห๎องสมุดท่ัวไป 

เพราะห๎องสมุดท่ีนี่จะวาง

หนังสือด๎วยการโชว๑ปกให๎

เด็กๆ เลือกหยิบได๎ตามใจ

ชอบ และใช๎รูปภาพเป็น

สัญลักษณ๑เพ่ือให๎เด็กๆ 

เอาหนังสือกลับมาวางท่ีเดิมได๎ถูกท่ี และท่ีสะดุดตาอีกอยํางก็คือกลํองกระดาษใบโต

รูปทรงคล๎ายบ๎าน สีสันสดใสมีสัญลักษณ๑กากบาทสีแดง ซึ่งเรียกวํา ‘โรงพยาบาล

หนังสือ’ เพ่ือแก๎ปัญหา หากเด็กๆ พบหนังสือท่ีขาดหรือเสียหาย ทีมงานจึงสร๎างกลํอง

ขึ้นมาเพ่ือให๎เด็กๆ พาหนังสือมาสํงคุณหมอ คุณหมอจะได๎จัดการเอาหนังสือไปซํอมกํอน

เก็บเข๎าชั้นหนังสืออีกครั้ง 

นอกจากการอํานหนังสือแล๎ว ท่ีนี่ยังมีการจัดกิจกรรมใหญํประจําปีรวมท้ังสิ้นสี่ครั้ง 

ได๎แกํ กิจกรรมวันเด็กในเดือนมกราคม กิจกรรมวันหนังสือเด็กนานาชาติและวันหนังสือ

เด็กแหํงชาติในวันท่ี 2 เมษายน กิจกรรมวันแมํในเดือนสิงหาคม และกิจกรรมวันพํอใน

เดือนธันวาคม และเวิร๑กช็อปท่ีนําสนใจสําหรับเด็กๆ ไมํวําจะเป็นศิลปะ สิ่งประดิษฐ๑ การ

ร๎อง เลํน เต๎นระบํา หรือเวิร๑กช็อปสําหรับคุณพํอคุณแมํ เชํน การทําหนังสือนุํมนิ่ม และ
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ทุกวันเสาร๑อาทิตย๑ก็จะมีกิจกรรมเลํานิทานจากทีมงาน และทีมอาสาซึ่งจะเปลี่ยนแนวของ

นิทานท่ีเลําไปในแตํละสัปดาห๑ให๎เข๎ากับเทศกาลแตํละชํวง 

รู๎จักเรื่องราวของห๎องสมุดดรุณบรรณาลัยไปแล๎ว เราก็อยากรู๎วําเด็กๆ ซึ่งบางคนก็มา

ใช๎เวลาอยํูท่ีนี่ตั้งแตํเช๎าจนถึงเย็นนั้น เขาชอบอํานหนังสืออะไรกัน เลํมไหนท่ีได๎รับความ

สนใจจากเด็กๆ มากเป็นพิเศษ เราหาคําตอบจากทีมงานของดรุณบรรณาลัย ซึ่งมีท้ั ง

อดีตคุณครูอนุบาล และทีมงานท่ีจบสาขาวรรณกรรมสําหรับเด็กโดยตรง มาให๎คําตอบ

พร๎อมหยิบหนังสือมาให๎พวกเราดู แถมยังเลํานิทานในเลํมให๎ฟังด๎วยน้ําเสียงท่ีทําเอา

รู๎สึกอยากย๎อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีก

ครั้งเลยทีเดียว 

  

https://aboutmom.co/wp-content/uploads/2017/06/DSCF7002-1024x683.jpg
https://aboutmom.co/wp-content/uploads/2017/06/DSCF7002-1024x683.jpg
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หนังสือเด็กยอดนิยมที่ห๎องสมุดดรุณบรรณาลัย 

♥ กระดุ๏กกระด๊ิก กระด๏อกกระแด๏ก เรื่องราวของยายเช๎าท่ีสอดแทรกความเป็นไทยไว๎

ตั้งแตํเริ่มเรื่อง นอกจากเนื้อเรื่องจะตลกแล๎วยังสอนเรื่องสุขอนามัยได๎อยํางดี 

♥ หนังสือชุด กุ๐งก๋ิง ตุ๏บป่อง ป๋องแป๋ง ซีรีส๑จบในเลํม เชํน กุ๐งก๋ิงรักพํอรักแมํ กุ๐งก๋ิง

ปวดฟัน กุ๐งก๋ิงท๎องผูกแถมเร็วๆ นี้ กุ๐งก๋ิงยังไปไกลถึงอาเซียน ทําให๎มีหนังสือชุด  

กุ๐งก๋ิงเท่ียวอาเซียนออกมาให๎เด็กๆ อํานกันอีกด๎วย 

♥ ถู แตะ เป่า เขยํา สนุกจัง! เป็นหนังสือท่ีทําให๎เด็กๆ สามารถวางแท็บเลตลงได๎ 

♥ อึ หนังสือท่ีแคํได๎ยินชื่อเรื่อง เด็กๆ ก็ชอบใจแล๎ว เปิดเลํมด๎วยการเรียนรู๎วําอึของ

สัตว๑แตํละชนิด อยํางช๎างตัวใหญํ อึเลยก๎อนใหญํ หนูตัวเล็ก อึเลยก๎อนเล็ก อูฐ

โหนกเดียวก็มีอึก๎อนเดียว อูฐสองโหนกก็อึสองโหนก (อันนี้ไมํจริงนะ) สัตว๑หลาย

ตัวหลายชนิดก็อึหลายสีหลายกลิ่นตํางกันไป แล๎วงูอึทางไหนนะ? ท้ิงปริศนาไว๎ให๎

เด็กๆ ได๎สงสัยและจินตนาการตํอได๎ 

♥ Guess How Much I Love You (ทายซิ หนูรักพํอมากแคํไหน) นิทานอมตะ

เรื่องหนึ่งของโลก เมื่อกระตํายพํอลูกพูดคุยกันเรื่องความรักและแขํงกันวําใครจะรัก

กันมากกวํากัน 

♥ อีเล๎งเค๎งโค๎ง นิทานคําคล๎องจองท่ีสอนเด็กเรื่องอารมณ๑ ผํานเจ๎าหํานหน๎าตาบูดบึ้ง ท่ี

เราเองก็เคยเห็นมาตั้งแตํสมัยเด็กๆ เลยถือเป็นหนังสือนิทานอมตะอีกเลํมของ

เมืองไทย 

 



 
 

8 

ห๎องสมุดดรุณบรรณาลัย 

เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34 (อยูํในซอยวัดมํวงแค) 

ถนน เจริญกรุง เขตบางรัก กํอนถึงไปรษณีย๑กลาง 

จอดรถได๎ที่ด๎านหน๎าห๎องสมุด สถาบันราชานุกูลหลังห๎องสมุด (ฟรี) 

และบริเวณวัดมํวงแค (มีคําบริการ) 

เปิดบริการ วันพุธ-วันอาทิตย๑ เวลา 10.00 – 17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ๑ 

คําสมัครสมาชิกรายปี 100 บาท 

เฟซบุ๏ก darunbannalai 

 

 

 

  

 ขอเชิญผู๎ปกครองทุกทํานรํวมงานสูํโลกกว๎าง ครั้งท่ี 22 เป็นงานสังสรรค๑ท่ีเปิด

โอกาสให๎เด็กได๎แสดงความสามารถด๎านตํางๆ บนเวที ณ โรงเรียนกวํางเจ๎า ถนนสีลม 

ในวันอาทิตย๑ท่ี 4 มีนาคม 2561 ผู๎ปกครองท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมสามารถจองโต๏ะและจองดีวีดี

ได๎ท่ีธุรการ หรือ ครูประจําชั้นได๎ตั้งแตํวันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ๑ 2561 เป็นต๎นไปคํะ 

 ปิดเทอมนี้โรงเรียนจะจัดกิจกรรม Sangaree English Camp ซึ่งแบํงออกเป็น 3 

ชํวง ดังนี้ 

 

กอํนเปดิ Summer 

กจิกรรม วันที ่ เวลา จาํนวนวนัเรยีน 

Sangaree English Camp#1 5-9 ม.ีค. 2561 9.00-14.30 น. 5 วัน 

https://www.facebook.com/darunbannalai
https://www.facebook.com/darunbannalai
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Sangaree English Camp#2 12-16 มี.ค. 2561 5 วัน 

กจิกรรม Summer 

กจิกรรม วันที ่ เวลา จาํนวนวนัเรยีน 

MEP 19 มี.ค. – 20 

เม.ย. 2561 

8.15-14.10 น. 
21 วัน 

เสริมวิชาการ (ชํวงเย็น) 14.50-15.50 น. 

จีน 19-23 มี.ค. 2561 

14.10-14.50 น. 

5 วัน 

The Cutie Chef 26-30 ม.ีค. 2561 5 วัน 

เทควันโด 2-5 เม.ย. 2561 4 วัน 

Play&Learn 9-12 เม.ย. 2561 4 วัน 

วํายนํ้า จันทร๑ พุธ ศุกร๑ 10 วัน 

หลังเปดิ Summer 

กจิกรรม วันที ่ เวลา จาํนวนวนัเรยีน 

Sangaree English Camp#1 23-27 เม.ย. 2561 

9.00-14.30 น. 

5 วัน 

Sangaree English Camp#2 
30 เม.ย.-4 พ.ค. 

2561  
5 วัน 

Sangaree English Camp#3 7-11 พ.ค. 2561 5 วัน 

  ผู๎ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดได๎จากจดหมาย Sangaree Camp and Summer ได๎

นะคะ 

 

 

 

ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร  ดังนี้ ‚ชือ่บญัชโีรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑‛ 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขท่ี 153-2-05443-2      
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- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอทุศิ (ทุงํคร)ุ เลขท่ี 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาท่ี 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎คํะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน  กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

และสําหรับผู๎ปกครองนักเรยีนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน ต๎องชําระ

คําเรียนท้ังหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ใบ หากต๎องการ

เพ่ิมเติมจะมีคําใช๎จํายใบละ 100 บาทคํะ  

 

 

 

 วันเสาร๑ท่ี 27 มกราคม 2561 ครูติ่งและครตูาล เข๎ารบัการอบรมโครงการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห๑ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

 วันจันทร๑ท่ี 19 กุมภาพันธ๑ 2561 คุณภูมิ เข๎ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการใช๎

โปรแกรม My Office ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 
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 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ี

ประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอด

ได๎ท่ีตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. 

โดยไมํมีคําใช๎จํายท่ี ตลาดนัด, ป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยํู

ฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

   -  ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติด

รถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการนะคะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถริมกําแพงหน๎าโรงเรียน สามารถจอดได๎ไมํเกิน 15 

นาที และขอความกรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพ่ือป้องกันไมํให๎นักเรียน

ได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หาก

เลี้ยวซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํง

นักเรียนในบริเวณลูํจักรยานท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 
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 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

- เปลี่ยนรางและลูกล๎อห๎องครูอี๊ดสุดา 

- แก๎ไขประตูแยกห๎องครูพงษ๑ 2 บาน 

- เปลี่ยนกลอนประตูโรงหนัง 

- เพ่ิมกระจกบานเกล็ด 2 แผํน 

- ติดพัดลมดูดอากาศห๎องครูอี๊ดสุดาและห๎องครูปุ๋ย 

- เปลี่ยนสะดืออ๎างล๎างมือ เตรียมอนุบาล ชั้น 2 

- เปลี่ยนก๏อกล๎างมือหลังห๎องครูเก๐ 4 ตัว 

- เปลี่ยนก๏อกล๎างมือห๎องน้ําครู 1 ตัว 

- เปลี่ยนเชือกแสลมสระวํายน้ํา 

 

 

 ทางโรงเรียนได๎มีการจัดบูทประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเป็น

แนวทางในการตัดสินใจท่ีจะสํงบุตรหลานของทํานเข๎ารับการศึกษา หากผู๎ปกครองทํานใด

สนใจสามารถเชิญชวนบุตรหลานหรือคนท่ีรู๎จักเข๎ามารับฟังและให๎ข๎อมูลกับทางโรงเรียนไว๎

ได๎ท่ีงานทํุงครุเกษตรแฟร๑ 61 บูทโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑นะคะ 

 

 

 โครงการหนูน๎อยคนเกํง จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ ได๎รํวมกันทํานิทานเลํมใหญํ ท่ี

เป็นนิทานอีสป และให๎เด็กๆได๎ออกมาเลํานิทานให๎เพ่ือนๆพ่ีๆน๎องๆได๎ฟังกัน ในชํวงเช๎าคํะ 
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 โครงการ STEM for Kids จัดกิจกรรมให๎แตํละชํวงชั้นออกมาจัดกิจกรรมการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร๑ ให๎เด็กๆ ทุกคนได๎ดูและได๎ทําการทดลองไปพร๎อมๆกัน ในชํวง

กิจกรรมเข๎าแถวในตอนเช๎าคํะ 

 โครงการความปลอดภัย ได๎จัดกิจกรรมให๎เด็กนักเรียนและบุคลากรตํางๆ 

ภายในโรงเรียน ได๎ทําการซ๎อมการหนีไฟ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมหากเกิดเหตุการณ๑

จริงคํะ 

  สอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้ 

- จันทร๑ ที่ 19 – พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2561 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ท่ี 22 – ศุกร๑ ที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2561 สอบของครูไทย 

 

 

  

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ๑ พ.ศ.2561 
รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

 

วัน 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

พฤ.1 ก.พ. 

61 

ข๎าวต๎ม 

ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผัก 

กะหล่ําปลี+หมูยอทอด+ 

ว๎ุนนํ้าหวาน 

ผลไม๎ ผัดมักกะโรนี+นํ้าซุป 

ศ.2 ก.พ. 61 บะหม่ีนํ้า 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+นํ้าซุป+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาวหมูสับ 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

 

วัน 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.5 ก.พ. 61 เกี้ยมอี๋นํ้า 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

รวมมิตร 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลีหมูสับ 

อ.6 ก.พ. 61 ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 
นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไชเท๎า+ 

ไกํทอด+เฉาก๏วย 
ผลไม๎ ข๎าวต๎มหมูสับ 

พ.7 ก.พ. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดไกํใสํข๎าวโพด 

แครอท+นํ้าซุป+ว๎ุนนํ้าหวาน 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าห๎ูไขํ 

พฤ.8 ก.พ. 

61 
ข๎าวต๎มทรงเคร่ือง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

ข๎าวเหนียวเปียกข๎าวโพด 
ผลไม๎ 

ผัดมักกะโรนี+ 

นํ้าซุป 

ศ.9 ก.พ. 61 เส๎นหม่ีนํ้า นม UHT+โดนัท 
ข๎าวสวย+แกงจืดไขํนํ้า+ 

หมูยอทอด+กล๎วยบวชชี 
ผลไม๎ 

ข๎าวผัดกุนเชียง+

นํ้าซุป 

 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

 

วัน 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.12 ก.พ. 61 
ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํต๎นหอม 

นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

บะหม่ีนํ้าหมูแดง+ 

ลอดชํองนํ้ากะทิ 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ไกํทอด 

กระเทียม+นํ้าซุป 

อ.13 ก.พ. 61 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวสวย+หมูบะชํอทอด+ 

แกงจืดผักกาดขาว+ 

ว๎ุนนํ้าหวาน 

ผลไม๎ 
ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

นํ้าซุป 

พ.14 ก.พ. 61 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดว๎ุนเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

ถั่วเขียวต๎มนํ้าตาล 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ 

แตงกวาผัดไขํ 

พฤ.15 ก.พ. 

61 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+

แกงจืดสาหรําย+ 

ฟักทองแกงบวด 

ผลไม๎ ข๎าวผัดหมู+นํ้าซุป 

ศ.16 ก.พ. 61 
ข๎าวต๎ม 

ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ซุปไกํ+ปูอัดน่ึง 

+เฉาก๏วย 
ผลไม๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

 

วัน 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.19 ก.พ. 61 เกี้ยมอี๋นํ้า 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

รวมมิตร 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก 

ผัดเปร้ียวหวาน+นํ้าซุป 

อ.20 ก.พ. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเคร่ือง+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

พ.21 ก.พ. 61 
ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนม

ปัง สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว+

ไขํตุ๐น+เฉาก๏วย 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ 

หมูผัดซีอิ๊ว+นํ้าซุป 

พฤ.22 ก.พ. 61 
ข๎าวต๎ม 

ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

กะหล่ําปลี+หมูยอทอด+ 

มันแกงบวด 

ผลไม๎ 
ข๎าวสวย+ไขํเจียวหมูสับ

ใสํต๎นหอม+นํ้าซุป 

ศ.23 ก.พ. 61 ข๎าวสวย+ไขํนํ้า นม UHT+โดนัท 
ข๎าวผัดอเมริกัน+นํ้าซุป+ 

ว๎ุนนํ้าหวาน 
ผลไม๎ ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 5 

 

วัน 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.26 ก.พ. 61 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ 

ใสํเห็ด+ผัดผัดกะหล่ําปลี+ 

เฉาก๏วย 

ผลไม๎ 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํนํ้า 

อ.27 ก.พ. 61 
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+ 

ลอดชํองนํ้ากะทิ 
ผลไม๎ 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดว๎ุนเส๎น 

พ.28 ก.พ. 61 โจ๏ก 
นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวผัดกุนเชียง+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+สาคเูปียกน้ํากะท ิ
ผลไม๎ มามําผัดไส๎กรอก 
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 เรื่องที ่1 12 ขอ๎สอนลูก ระวงัคนแปลกหนา๎! 

 
12 ขอ๎สอนลกู ระวงัคนแปลกหนา๎! 

  เราสามารถสอนลูกๆ ให๎ระวังภัยท่ีมาจากคนแปลกหน๎าได๎ด๎วยการอธิบายให๎ลูกฟัง 

ด๎วยวิธีพูดคุยให๎พอเหมาะพอดีกับวัยของลูก เวลาสอนควรใช๎ทําทีท่ีสงบแตํหนักแนนํ 

เพ่ือให๎ลูกรับรู๎วําเป็นเรื่องสําคัญท่ีลูกจะต๎องเรียนรู๎ แตํคุณพํอคุณแมํต๎องระวังในการสอน ไมํ

ทําให๎ลูกๆ กลัวคนแปลกหน๎าจนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด๎วยเชํนกัน ด๎วย 12 วิธี

งํายๆ 

☻ 1. สอนให๎ลูกรู๎จักชื่อจริงของตัวเอง (รวมถึงชื่อพํอแม)ํ อายุ เบอร๑โทรศัพท๑ บ๎านเลขท่ี 

ท่ีอยํู 

☻ 2. สอนวิธีโทรศัพท๑ทางไกล ผํานโอเปอเรเตอร๑แบบเรียกเก็บเงินปลายทาง เพ่ือติดตํอ

พํอแมํหรือญาติ ในกรณีฉุกเฉิน วิธีโทรหาตํารวจ หมายเลขฉุกเฉิน 
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☻ 3. สอนให๎ลูกรู๎วํา ผู๎ร๎ายมาได๎ทุกรูปแบบ อาจเป็นคนท่ีดูเป็นมติร เป็นผู๎หญิงหรือ

ผู๎ชายก็ได๎ ถ๎าเป็นเด็กเล็กๆ ให๎สอนลูกให๎รู๎วํา นอกจากพํอแมํญาติพ่ีน๎องท่ีเคยเห็น 

นอกนั้น คอื คนแปลกหน๎า 

☻ 4. ถ๎าลูกต๎องอยํูบ๎านคนเดียว ถ๎ามีคนโทรมาตอ๎งตอบไปวํา 'พํอแมํอยํูบ๎าน แตํกําลังยํุง 

มารับสายไมํได๎' หรือถ๎ามีคนมา ห๎ามเปิดประตูให๎ บอกวํา 'พํอแมํกําลังยํุงอยํู' อยํา

พูดคุยกับคนแปลกหน๎ายืดเย้ือ ถ๎าลูกกลัวให๎โทรหาคุณที่ทํางาน หรือตํารวจ หรือเพ่ือน

บ๎านท่ีไว๎ใจได๎เพ่ือจะได๎มีคนมาท่ีบ๎านได๎ทันที และห๎ามบอกกับใครไมํวําการติดตํอทาง

ใด เชํน โทรศัพท๑ หรือข๎อความในโซเชียลวําอยํูบ๎านคนเดียว 

☻ 5. ไมํให๎ยํุงเก่ียวกับของฟรี อยํารับสิ่งของจากคนแปลกหน๎า หรือบุคคลอื่นหากพํอแมํ

ผู๎ปกครองไมํอนุญาต เพราะคนร๎ายมักใช๎วิธีให๎ขนม หรือของเลํนแกํเด็กเพ่ือเข๎าใกล๎ ตี

สนิท 

☻ 6. วิ่งกลับบ๎านทันที ถ๎าลูกไปเลํนบ๎านเพ่ือนบ๎าน หรือวิ่งไปในที่มีคนอยํูเยอะๆ หากมี

คนแปลกหน๎าเดินเข๎ามาหา หรือทําให๎ลูกกลัวขณะท่ีลูกกําลังอยํูคนเดียว 

☻ 7. หากมีคนขับรถตามขณะเดินอยํู ให๎วิ่งกลับไปในทางเดิม เพราะรถจะเสียเวลาวกรถ

กลับ อาจทําให๎เลิกติดตาม แตํถ๎ายังติดตามอยํูให๎วิ่งกลับบ๎าน ไปบ๎านเพ่ือนบ๎าน 

หรือไปในที่มีคนอยํูเยอะๆ และควรสอนให๎ลูกหัดจําลักษณะของคนขับ ลักษณะของรถ 

และหมายเลขทะเบียนรถ 

☻ 8. ถ๎ามีผู๎ใหญํมาขอความชํวยเหลือจากลูก ให๎รีบบอกพํอแมํ ครู หรือผู๎ใหญํคนอื่นมา

ชํวยเหลือแทน เพราะผู๎ร๎ายอาจแฝงมาทําทีเป็นขอความชํวยเหลือก็ได๎ 

☻ 9. ถ๎าพลัดจากพํอแมํในห๎างสรรพสินค๎า ให๎ลูกตรงไปขอความชํวยเหลือจากพนักงาน

ขาย หรือพนักงานเก็บเงิน ที่สําคัญคุณพํอคุณแมํอยําท้ิงลูกให๎อยํูตามลําพังในที่

สาธารณะ หรือท้ิงในรถเข็นเด็ก รถเข็นซื้อของในซเูปอร๑มาร๑เก็ต แม๎ในชํวงเวลาสั้นๆ ก็

ตาม 
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☻ 10. ระวังรถที่มาจอดเทียบ ให๎อยํูหํางรถคนแปลกหน๎าท่ีแลํนมาเทียบใกล๎ตัว ไมํวํารถ

ตู๎ รถเก๐ง หรือจักรยานยนต๑ แมค๎นขับจะทําทีรู๎จักมากํอน และสอนให๎หนีไปอยํูในที่

คนพลุกพลําน เดินเข๎าหาตํารวจ หรือเจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย ไปยังสถานท่ี

ปลอดภัย 

☻ 11. หลีกเลี่ยงทางเปลี่ยว แม๎จะเป็นทางลัดก็ตาม สอนเด็กหลีกเลี่ยงทางเปลี่ยว รกร๎าง 

ลับตาคน มืด แม๎เด็กจะคุน๎เคยก็ตาม 

☻ 12. แนะสถานท่ีใช๎ติดตํอ นัดแนะ บอกวิธีให๎เด็กติดตํอ พํอแมํผู๎ปกครองได๎ทุกเวลา 

นัดแนะจุดนัดหมายท่ีเด็กคุ๎นเคย เชํน ร๎านสะดวกซื้อ ร๎านประจําแถวบ๎าน ป้อมตํารวจ 

หรือสถานท่ีปลอดภัยท่ีจะให๎ผ๎ูปกครองรับเด็กได๎ทันทีหากเด็กรู๎สึกอยํูในภาวะที่ไมํนํา

ไว๎วางใจ 

 

 

 

 เรื่องที ่2 ฮา๎ดเชย๎...ออกมาเถอะ อยาํกลัน้จาม 

 

ทีม่า : http://www.motherandcare.in.th 
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ฮา๎ดเช๎ย...ออกมาเถอะ อยาํกลัน้ 

  ใครชอบกลั้นจาม มีสิทธ์ิคอฉีก แรงดันลมจะเข๎าไปทําลายเนื้อเย่ือลําคอ แก๎วหูทะลุ 

จนถึงเส๎นเลอืดในสมองแตก ฮ๎าดเช๎ย ออกมาเถอะ อยํากลั้น เพราะการจามชํวยกระจายเชื้อ

โรคออกจากรํางกาย 

อทุาหรณ๑ สอนใจใหจ๎ามไปเถอะ ปลอดภยักวาํเยอะ 

  จากการรายงานขําว โดย BBC เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561ถึงกรณีศึกษาทาง

การแพทย๑ ที่รายงานวิจัยท่ีตีพิมพ๑ลงวารสารแพทย๑บีเอ็มเจเคสรีพอร๑ตส๑ ถึงหนุํมชาวเมืองเล

สเตอร๑ ประเทศอังกฤษ วัย 34 ปี ได๎ถูกสํงตัวฉุกเฉินยังโรงพยาบาลเลสเตอร๑ รอยัล 

เนื่องจากมีอาการแสบร๎อนในลําคอ 

เขาอธิบายถึงความรู๎สึกวํา 

  ‚มีเสียงดังเปาะท่ีคอหลังจากท่ีเขาพยายามจะหยุดการจาม ด๎วยการบีบจมูก และ

ปิดปากเอาไว๎‛ 

เนื่องจากแรงท่ีเกิดจากการกลั้นจาม 

  ทําให๎เนื้อเย่ือบริเวณหลังคอของเขาฉีกขาด เขารู๎สึกเจ็บปวดอยํางรุนแรง พูด

ลําบาก กลืนยาก จากการตรวจเอ็กซ๑เรย๑รํางกาย พบอาการบวม อาการกดเจ็บบริเวณคอ

หอยและรอบคอ มีลมท่ีเล็ดลอดออกมาจากชํองลมแทรกเข๎าในเนื้อเย่ืออํอนท่ีแตกออกใน

ลําคอมากํอนหน๎านี้เนือ่งจากการกลั้นจาม แรงดันจากลมจึงเข๎าไปฉีกทําลายเนื้อเย่ือในลําคอ 

ทําให๎กลืนยาก พูดลําบาก ต๎องเข๎ารับการรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห๑ และต๎องถูกสอดทํอ

ให๎อาหารจนกวําอาการบวมจะทุเลาลง ขณะนี้ปลอดภัย และกลับบ๎านได๎แล๎ว 

คําเตือนจากแพทย๑ โรงพยาบาลเลสเตอร๑ รอยัล 

  พฤติกรรมของการกลั้นจาม โดยการอุดจมูก ปิดปาก เพ่ือไมํให๎มีลมพํนออกมา 

เป็นเรื่องอันตรายตํอสุขภาพมากกวําท่ีคิด อาจถึงขั้นกํอให๎เกิดอาการเส๎นเลือดในสมองแตก

ได๎ หากวําลมจากการอั้นจามถูกกักเอาไว๎ระหวํางปอดท้ังสองข๎าง ทุกคนจะต๎องหลีกเลี่ยง 
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นอกจากนี้การจามจะเป็นการแพรํกระจายเชื้อโรคออกไปจากรํางกาย ทางท่ีดีควรปลํอยจาม

ออกมาโดยใช๎ทิชชูํปิดปากเพ่ือป้องกันเชื้อโรคไปเกาะคนอื่นด๎วย 

 

  

 
 

 

 

 

ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ ระบายสีภาพให๎สวยงามนะคะ 

 

 

ทีม่า : http://www.motherandcare.in.th 
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ลบัสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ โยงภาพท่ีสัมพันธ๑กันนะคะ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

ให๎เด็กๆ  ภาพที่คล๎ายคลึงกับภาพข๎างหน๎า 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ช่ือผลงาน ข๎าวของฉัน 

เจ๎าของ   ด.ช.พงศ๑ปณต เกตุแก๎ว (น๎องไปร๑ท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ)  

ที่มา   อาหารตาํงๆ 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ช่ือผลงาน ไขํเจียว 

เจ๎าของ  ด.ช.ธนชัย เจริญศรี (น๎องวิน)   

หอ๎งอนบุาล 1/4 (ครกูุ๏ก)  

ที่มา   หนํวยอาหารตํางๆ 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ช่ือผลงาน ผีเสื้อน๎อย 

เจ๎าของ  ด.ช.ณัฐธกรณ๑ อมรพรวิวัฒน๑ (น๎องคาบิว) 

  หอ๎งอนบุาล 2/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั)  

ที่มา   ธรรมชาต ิ

 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ช่ือผลงาน การคมนาคมทางบก 

เจ๎าของ  ด.ช.ชธัญภ๑ กุสุวิมล (น๎องปัญณ๑)  

หอ๎งอนบุาล3/3  (ครอูีด๊ สดุา)    

ที่มา  ส่ิงตํางๆรอบตัว 
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ตอน.. Love for Brain “ความรกั‛ พฒันาสมองลกูตลอดชวีติ  

 

Love for Brain “ความรกั‛ พฒันาสมองลกูตลอดชวีติ 

  เชื่อไหมคะ....อานุภาพของ “ความรัก” ไมํเพียงชํวยให๎คนท่ัวโลกอยํูรํวมกันได๎

อยํางมีความสุข แตํยังเป็นพลังสําคัญย่ิงตํอการพัฒนาสมองของเด็กด๎วยคํะ  

Love is Good  

  ความรักและความสมัพันธ๑ท่ีดีระหวํางพํอแมํลูก การสัมผัสที่นุมํนวลและ

อํอนโยน อารมณ๑ที่มีความสุข ประสบการณ๑ดีๆ ท่ีลูกได๎รับตั้งแตํชํวงแรกเกิด เป็นสิ่งท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับลูกมากท่ีสุด เพราะนอกจากเป็นสิ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางกันได๎ดี

แล๎ว ความรักยังมีสํวนสําคัญตํอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสมอง รวมท้ังมีผลตํอการ

สร๎างเครือขํายเส๎นใยสมอง การสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กเป็นอยํางมาก

ด๎วย ปัจจุบันพบวําสมองของเด็กอายุ 3 ปี จะมีความตื่นตัวมากกวําสมองของผู๎ใหญํ
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ถึง 2 เทํา ดังนั้นการแสดงความรักความเอาใจใสํให๎กับลูกในชํวงเวลา 3 ปีแรกของชีวิต 

จึงชํวยให๎สามารถสร๎างสมองท่ีดีท่ีจะอยํูกับลูกไปได๎ตลอดชีวิตคํะ 

รกัแทจ๎ากพอํแม ํดแูลพฒันาการเจา๎ตวัเล็ก  

  ดังนั้นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสมอง คือ พํอแมํจะต๎องให๎ความรัก 

แสดงความรักกับลูกในการทํากิจวัตรประจําวัน หรือการทํากิจกรรมตํางๆ ไมํวําจะเป็นการ

พูดคุยกับลูก อํานหนังสือให๎ลูกฟัง เลํนกับลูก หรืออื่นๆ จากการวิจัยพบวําเด็กท่ีพํอแมํ

แสดงความรักบํอย ได๎รับการกอดบํอย โตขึ้นจะเป็นเด็กท่ีมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มองโลก

ในแงํดี ทําให๎มีความกล๎าท่ีแสดงออกมากขึ้นด๎วย นอกจากนี้การสัมผัสที่พํอแมํถํายทอด

ความรักความอบอุนํ สัมพันธภาพท่ีดีระหวํางกัน จะทําให๎เด็กสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับ

ความเครียดในชีวิต โดยพบวําเด็กท่ีอยํูในครอบครวัท่ีมีความรักความอบอุนํ จะสามารถ

ควบคุมสถานการณ๑เมื่อเกิดความเครียดได๎ดีอีกด๎วย 

How to start….Love   

♥ เพิม่ประสบการณ๑แหงํรกั 

  พํอแมํทํากิจวัตรตํางๆ กับลูกด๎วยตัวเองให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะทําได๎ เพราะสิ่งกระตุ๎น

ท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับลูก คือ ประสบการณ๑ท่ีได๎รับความรักจากแมํท่ีมีตํอลูก จากการท่ี

ลูกได๎จ๎องมองสบตาพํอแมํ หรือได๎ยินเสียงพูดคุย ร๎องเพลง ได๎สัมผัส โอบกอด เหํ

กลํอม การท่ีลูกได๎รับการเลี้ยงดูด๎วยความรัก ความเอาใจใสํจากพํอแมํ จะทําให๎ลูก

พัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวเอง โดยเลียนแบบพฤติกรรมของพํอแมํ สํงผลทําให๎

เด็กเป็นคนท่ีมีความรู๎สึกใสํใจความรู๎สึกของผู๎อื่น และรู๎จักรักผู๎อื่นเป็นอีกด๎วยคํะ 

♥ อยาํบอกลกูวํา “ไมรํกั” 

  ลูกท่ีมีอายุ 2-3 ขวบขึ้นไป จะต๎องระวังไมํให๎ลูกกังวลวําแมํหรือพํอจะไมํรักเขาเมื่อ

เขาทําผิด จึงเป็นเรื่องสําคัญมากท่ีพํอแมํจะต๎องแยกความรู๎สึกนี้ให๎ได๎ จะต๎องแสดงให๎

ลูกเห็นความแตกตํางระหวํางพฤติกรรมท่ีลูกทําผิดกับความรักในตัวลูกให๎ลูกรับรู๎

ชัดเจน เชํน “แมํรักหน ูแตํแมํไมํชอบที่หนูโยนของท้ิงจนแตกแบบนี้นะจ๏ะ” 
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♥ อาํนหนงัสอืใหล๎กูฟงั 

  การอํานหนังสือให๎ลูกฟัง พร๎อมสัมผัสโอบกอดลูกด๎วยความรัก เป็นสิ่งสําคัญท่ีชํวย

สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาการทางอารมณ๑ของลูกไปพร๎อมกัน เพราะขณะท่ีพํอแมํ

โอบกอดลูก และอํานนิทานเรื่องโปรดให๎ลูกฟัง นอกจากลูกจะได๎ใช๎สมองจินตนาการ

เรื่องราวท่ีได๎ฟังแล๎ว ยังเกิดความรู๎สึกอบอุํนผูกพันกับพํอแมํด๎วย ดังนั้นไมํวําพํอแมํจะมี

การศึกษาระดับใด หรือมีความสามารถอํานมากน๎อยอยํางไร แตํการได๎อุ๎มลูก พยายาม

อํานให๎ลูกฟังแม๎จะอํานผิดอํานถูกไปบ๎าง ก็ยังถือเป็นการกระตุ๎นสมองและสํงเสริม

พัฒนาการทางอารมณ๑ของลูกได๎ท้ังสิ้น ที่สําคัญลูกก็ได๎รู๎วําพํอแมํเห็นความสําคัญของลูก 

ลูกได๎รับความรักความอบอุํนจากการกอด การสัมผัส และเกิดความผูกพันมั่นคงทาง

จิตใจ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําให๎ลูกประสบความสําเร็จในชีวิตได๎เชนํกันคํะ 

 

ทีม่า : http://www.motherandcare.in.th 

 

 

 

 
หอ๎ง Nursery 1  (ครนูุมํ) 

ตอน......ตาํรวจจบัผูร๎า๎ย !! 

น๎องพีซ  : น๎องบอสหยุดนะ ตํารวจจับได๎แล๎ว 

น๎องบอส  : เด๋ียวหนูขับรถหนีแปปเดียวนะ 

น๎องพีซ  : ได๎ๆ วิ่งเลย 555 

น๎องบอส  : อ๎าว! รถวิ่งไมไํด๎น้ํามันหมด 

น๎องพีซ  : ได๎ๆ เด๋ียวตํารวจไปซื้อน้าํมนัให๎นะ 
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หอ๎ง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......สงสารแมลง !! 

 เช๎าวันหนึ่ง น๎องนํานน้ํา ถือดอกไม๎มา 3 ดอก 

น๎องนํานน้าํ : วันนีม้ีดอกไม๎มาด๎วย 

น๎องไลลํา  : เอามาให๎ใครนํะ 

น๎องนํานน้าํ : เอามาให๎เพ่ือนๆ 

น๎องไลลํา  : ไมํพอหรอก ทาํไมไมเํอามาอกี 

น๎องนํานน้าํ : สงสารแมลง เก็บไว๎ให๎มนักนิบ๎าง 

เพ่ือนๆ  : หัวเราะ 555 

 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......แพะแมน (แบทแมน) 

 บํายวันหนึ่ง ขณะนั่งกนิขนมกันอยูํ ครูปัดก็ถามวํา โตข้ึนอยากเปน็อะไรกันคะ 

น๎องพันไมล๑ : นางแบบคํะ  

น๎องเบ๏บตี้ : ชํางทาสีส ิ

น๎องซ ี  : หนูจะเปน็แพะแมน 

ครูปัด  : เป็นอะไรนะคะน๎องซ ี

น๎องซ ี  : เป็นแพะแมนไงที่ชํวยคนแล๎วก็ปราบผู๎ร๎ายนะ 

ครูปัด  : แบทแมนใชํไหม ที่ใสํชุดสีดําใชํไหมครับ 

น๎องซ ี  : ใชํแล๎ว แพะแมน (พร๎อมทําทํา) 

เพ่ือน  : หัวเราะ 

 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......ขนมปงักรอบ !! 

ครูเก๐  : ตินตนิ กินขนมไหมคะ คุณแมมํารับช๎าเด๋ียวจะหิว (ครเูก๐ยืน่ขนมปัง 

กรอบรสเนยให)๎ 

น๎องตินติน : มองดูขนมในมือแล๎วพูดวํา “คุณครูครับ นี่มันเป็นขนมกรอบๆ ครูเก๐ 

เคยบอกวําไมํให๎กนิขนมกรอบๆ” 
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ครูเก๐  : ฮําๆ มันคนละกรอบลูก นี่ขนมปังกรอบกินได๎คํะ 

 

หอ๎ง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......C แคท แมว 

 ขณะที่คุณครูกาํลังสอนลักษณะนาม 

คุณคร ู  : แมวเรียกลักษณะนามวําอะไรคะ 

น๎องJJ  : C แคท แมว 

ครูไหม  : เราเรียนลักษณะนามคํะ ไมํใชํภาษาอังกฤษ  

ครูไหม  : แมวเรียกลักษณะนามวําอะไรคะ (ถามซ้ําอีกรอบ) 

น๎องJJ  : C แคท แมว 

ครูไหม  : “แมว” เรียกเปน็ “ตัว” นะคะ 

เพ่ือนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......ขนมของเรา !! 

น๎องวิน  : คุณครูครับ แกะขนมให๎วนิหนํอย 

น๎องออมสิน : ไมํนะวนิ ขนมนี้ของเรานะ แมเํราซื้อให๎ 

น๎องวิน  : ไมํ ขนมของเรา 

น๎องออมสิน : ของเราจริงๆ นะ 

คุณคร ู  : น๎องออมสิน ลองไปเปิดตู๎ดูใหมํคํะ เผื่อมีของหนูอยูํในนัน้ 

น๎องออมสิน : คํะ (เดินไปเปิดตู)๎ คุณครู มจีริงๆ ด๎วยคํะ 

น๎องวิน  : 555 แล๎วก็วําเรา 

เพ่ือนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......กน๎นิม่ ! 

น๎องเลออน : แมชชีน กน๎แมชชีนนิม่ๆ 

น๎องฮีโร ํ  : แมชชีนไปทําอะไรมาลํะ 
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น๎องแมชชนี : ปั่นจกัรยาน แมชชีนจะไปถํายโฆษณา 

น๎องเลออน : นึกวําใสํกางเกงในแบบใหมํ 

  

หอ๎ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........คาํตรงขา๎ม 

 เหตุเกิดในขณะทีคุ่ณครูสอนเรื่อง คําตรงข๎าม 

ครูอี๊ด  : เด็กๆ กว๎าง ตรงข๎ามกับอะไร 

เด็กๆ   : แคบ คํะ/ครับ 

ครูอี๊ด  : แล๎วตะวันออก ตรงข๎ามกับอะไรคะ 

น๎องเซียน : อ๐อ ตะวันเข๎าครับ 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน........นาคนิ 

 ครูปุ๋ย กําลังสอนให๎เด็กๆ เตมิคําให๎มคีวามหมาย 

ครูปุ๋ย  : นา............อะไรดีคะ 

น๎องผิง   : นาข๎าวคํะ 

ครูปุ๋ย  : ไมํใชํคํะ 

.น๎องX-Box  : นาคิน ครับ ครูปุ๋ย 

ครูปุ๋ย  : นาคิน คืออะไรคะ 

.น๎องX-Box  : ก็หนังตอนเย็น ชํอง 33 ไงครับครูปุ๋ย เชยจงั 

ครูปุ๋ย  : 555 ก็ครูปุย๋ไมํได๎ดูหนังตอนเย็นนี่นา สรุปเด็กๆ คํะ นา อะไรที ่

เอาไว๎ดูเวลาคะ 

เด็กๆ  : นาฬิกา ครับ/คํะ 

. 

หอ๎ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......สวสัด ี! 

คุณคร ู  : สวัสดีคํะ เด็กๆ 

น๎องดราก๎อน  : สวัสดีครับ คุณครูปุก 
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คุณคร ู  : ถามวําสวัสดีครับเขียนอยํางไร 

น๎องดราก๎อน : หวัดดีครับ เขียนแบบนี้ครับ 

เพ่ือนๆ  :  555 

 

หอ๎ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......จบัคูเํสยีงสตัว๑  

น๎องจนู  : ไกํ – เอ๎ก เอ๎ก 

น๎องขุนพล : ช๎าง – แปร๐น แปร๐น 

น๎องวิน  : ลิง – เจี๊ยก เจี๊ยก 

โฟกัส (ช.) : นกแก๎ว – ลูกพํอ ลูกพํอ 

เพ่ือนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูีด๊ สุดา) 

ตอน.......ตอํบลอ็ก 

บํายวันหนึ่งเด็กๆ เลํนมุมเสรีอยูํ 

น๎องโม  : มาเรว็ๆ เราจะตํอบล็อกให๎ดู 

เพ่ือนๆ  : ตํอบล็อกอะไร 

น๎องโม  : เออ.... บ๏อกๆ บ๏อกๆ 

เพ่ือนๆ  : อืม........! 
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นิทรรศการโครงงาน 

 

 

โครงการ STEM for Kids (ทดลองวิทยาศาสตร๑) 

   

โครงการหนูน๎อยคนเกํง (นิทานเลํมใหญํ) 

 

โครงการหนูน๎อยคนเกํง (ปลูกต๎นหอม) 
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โครงการความปลอดภัย (ซ๎อมหนีไฟ) 

    1    
   

 

กิจกรรมเทควันโด 

 

    กิจกรรมจนิตคณิต 
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กิจกรรมพละ 

 


