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  สวัสดีคํะุเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข๎าสูํฤดูร๎อนกันแล๎วนะคะ สภาพอากาศเริ่มร๎อนอาจทําให๎เกิดโรคตํางๆ

ได๎งํายและรวดเร็ว ด๎วยความเป็นหํวงตํอเด็กๆ และผู๎ปกครอง ควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพรํางกายให๎

แข็งแรงกันด๎วยนะคะ และให๎ระมัดระวังตัวเอง ล๎างมือบํอยๆ ด๎วยนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ ขอเชิญอําน

สาระตํางๆ ท่ีมีประโยชน๑ได๎แล๎วคํะ   

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สงํเสรมิความเปน็ไทย 

IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย 7 วิธี พิชิตการทานยากของเด็ก 2 

ใฝหูาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1  

วาดเส๎นระบายสี  

ทําไมศิลปะถึงจําเป็นสําหรับพัฒนาการเด็ก 

15 

เรื่องที ่2 แก๎ไปพร๎อมกัน!  

5 วิธีแก๎ปัญหาลูกติดจออยํางได๎ผล 
18 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 22 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 25 

ควบคูจํรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด ลูกชอบพูดแทรก จะแก๎อยํางไร 27 

นาํพาสูคํวามสขุ EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 32 

บ.ก.+ครูจ๊ิบ/คอลัมน๑+ครพูงษ๑,ครปัูด,ครอ๎ูอ,ครปุู๋ย,ครก๎ุูง/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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7 วิธ ีพชิติการทานยากของเดก็ 

ปัญหาที่ไมํวําบ๎านไหนก็ต๎องพบเจอคือการทาน

ยากของเด็กวัยกําลังโต ยิ่งพึ่งหยํานมแมใํหมํๆ 

ชํวงวัย 1 – 3 ขวบ จะมีอาการเรียกร๎องหานม

อยูํตลอดเวลาไมํยอมทานอาหารชนิดอ่ืนซึ่งจริงๆ 

อาการดังกลําวมีท่ีมาท่ีไปเสมอ ไมํใชํวําจูํๆ เด็ก

จะไมํอยากทานนะคะ 

ดังนั้น เราจะมาทราบสาเหตุไปพร๎อมๆ กบั

วิธีการแก๎ไขไปด๎วยกันคํะ ! 

 

สาเหตทุีเ่ดก็ทานยาก, ทานนอ๎ย 

ไมํรู๎สกึหวิเพราะทานนมหรอืขนมมากอํนแลว๎ซึง่หลายๆ บ๎าน

อาจจะเป็น เมื่อเหน็ลกูรอ๎งอยากกนิขนมหรือนมกจ็ะรีบหามา

ให๎ทานเพราะกลัวหิว ทําให๎อาหารมื้อหลักในแตํละวันไมํได๎รับ

ความสนใจ 

 

มีสิ่งเร๎ารอบตัวมากเกินไป เชํนการเปิดการ๑ตูนหรืออยูํใน

บรรยากาศทีม่ขีองลอํตาลอํใจเยอะ อาทิของเลนํรเึพื่อนฝงู ทําใหล๎กู

ไมํมีสมาธิที่จะจดจํออยูํกับมื้ออาหาร 

 

อาหารมีรสชาติไมํถูกปากจนทําให๎เกิดความทรงจําในมื้อแรกไมํคํอยดีนั ก มื้อถัดๆ ไปจึงเริ่ม

ตํอต๎านการทานมากขึ้น 

 

ถูกบังคับให๎ทานมากเกินไปจนรู๎สึกการทานข๎าวไมํใชํเรื่องสนุก พอถึงเวลาที่จะต๎องรับประทาน

อาหารจึงทําให๎รู๎สึกเป็นชํวงเวลาแสนนําเบื่อ ไมํอยากให๎ความรํวมมือ 

 

รูส๎ึกไดร๎บัความสนใจเวลาทีม่ีผูใ๎หญคํอยตาม คอยใหค๎วามเอาใจใส ํพยายามปอฺนอยูตํลอดเวลา

จงึได๎ใจ ไมยํอมกนิเพือ่ใหเ๎อาใจอยูเํรือ่ยๆ 
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วธิีที ่1 จดัระเบียบขนม, นมใหเ๎ปน็เวลา 

แนํนอนวําปัญหาแรกของการให๎ลูกทานข๎าว เขาจะต๎อง

รู๎สึกหิวกํอนจึงเริ่มทาน ดังนั้นการให๎ขนมหรือนมตลอดเวลาที่

ลูกร๎องขอจงึเปน็หนึง่ในปญัหาใหญทํีท่าํใหเ๎ดก็ไมํมีความสนใจ

ในอาหารมือ้หลักและเฝฺารอแตํเวลาที่จะได๎นมหรือขนมหรือเพื่อ

ดื่ม, เคี้ยวตลอดทั้งวัน คุณพํอคุณแมํจึงจะต๎องกําหนดเวลาที่

ชัดเจน เชํน ไมํดื่มนมหรือให๎ทานขนมในชํวงใกล๎มื้ออาหาร 

ควรมีเวลาที่แนํนอนในการให๎นมหรือขนมเพื่อให๎ลูกรู๎วําแตํละ

วันเขาจะได๎ทานเพียงชํวงเวลานี้เทํานั้น เป็นการฝึกระเบียบไป

ในตัว ใจแข็งตํอการร๎องขอแม๎วําจะงอแงเพียงไรก็ต๎องอดทน 

ไมํเชํนนั้นก็จะไมํสามารถฝึกให๎ลูกทานอาหารในมื้อได๎ 

  

 

 

วธิีที ่2 ใหล๎ูกมสีมาธกิบัการทาน 

บํอยครั้งทีเ่รามกัจะแกป๎ัญหาใหล๎กูนัง่ทานข๎าวโดยการ

เปิดการ๑ตนูหรือใช๎ของเลํนหลอกลํอเพื่อให๎เขาได๎ทานให๎มาก

หรือได๎สัก 2-3 คําก็ยังดี การแก๎ไขเชํนนี้จะชํวยให๎ได๎ผล

เพียงระยะสั้นๆ แตํลูกจะเริ่มเรียนรู๎และสุดท๎ายก็มีแตํฟังคุณ

พํอคุณแมทํีต่อ๎งสรรหาวิธีใหมํๆ เข๎ามาจัดการหรือสิ่งนําสนใจ

ใหมํๆ มาลอํใหม๎องอยูเํรือ่ยๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรทําคือนําของเลํน

และหนา๎จอออกไปให๎หมดระหวํางทาง รวมถึงบรรยากาศนั้น

ควรเป็นห๎องที่ไร๎สิ่งรบกวน, ลํอตาลํอใจ ให๎ลูกได๎ใช๎เวลาอยูํ

กับจานข๎าวที่เขาต๎องรับผิดชอบ 

  เพราะถา๎ลกูไดม๎สีมาธกิบัสิ่งทีต่อ๎งปฏบิตัแิลว๎ ระเบยีบ   

  วนิยัในวยัเดก็กจ็ะเริม่ตน๎ขึน้ 
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วธิีที ่3 หยดุปฺอนและใหล๎กูทานเอง 

 

อาจจะรู๎สึกวําเป็นสิ่งที่ไมํควรเพราะหากไมํปฺอนแล๎วจะยอมทาน

ได๎อยํางไร แตํในทางกลับกันเด็กวัยเริ่มโต จะเป็นชํวงที่เขา

อยากแสดงความสามารถที่สุด หากคุณพํอคุณแมํหรือญาติยัง

ตามปฺอนจะทําให๎เกิดการตํอต๎านได๎งํายรวมไปถึงการฝึกความ

รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทําได๎ก็จะน๎อยตามลงไปด๎วย ดังนั้น

จึงควรเริ่มฝึกทั้งตัวผู๎ปกครองและเด็กดังนี้ 

บอกปากเปลําเพียงครั้งสองครั้งในการทาน ไมํบังคับหรือ

พยายามจํอปากปฺอน เมื่อเห็นวําไมํยอมทานและถึงเวลาต๎อง

เก็บโต๏ะแลว๎เกบ็ทนัทแีมว๎าํจะไมหํมดจานเพือ่ใหล๎กูรู๎วําเขาต๎อง

ทานอาหารในเวลาทีก่าํหนด มีข๎อตกลงรํวมกันกับทั้งภายในครอบครัวและญาติพี่น๎องวําจะใช๎มาตรการนี้ 

อยําปฺอนหรอืหาอะไรใหท๎านหากเด็กร๎องวําหิวในเวลาที่ไมํใชํเวลาทานข๎าว ไมํเชํนนั้นปัญหาก็จะยังคงมี

ตํอไป ทานเองแลว๎เลอะเทอะไมตําํหนิติเตียน แตํอาศัยคํอยๆ สอนวิธีทานที่ถูกต๎องเพราะหากเด็กได๎รับ

การสอนหรือการเรียนรู๎วิธีการทานที่ถูกต๎อง เด็กจะรู๎สึกสนุกไปกับการทานมากขึ้น 

 

 

วธิีที ่4 จบัเวลาในการทาน 

 

มีบ๎างทีเ่หน็วาํลกูทานไดน๎อ๎ยกม็กัจะปลํอยเวลาให๎เขา

ได๎อยูํกบัการทานจนเวลาผาํนมาเป็นชั่วโมง ข๎าวก็ยังไมํหมด

จานก็จะยังไมํยอมให๎ลุก ซึ่งการทําแบบนี้นอกจากเสียเวลา

ทั้งตัวผู๎ปกครองแล๎ว ยิ่งทําให๎ลูกรู๎สึกการทานข๎าวชํางนําเบื่อ

หนํายและไมํใชํชํวงเวลาที่ต๎องการเสียเวลาด๎วยแม๎แตํน๎อย 

 

ดงันัน้ เวลาทีด่ีทีส่ดุในการทานคอืไมเํกนิ 30 นาท ี

เมือ่ถึงเวลาแลว๎ใหท๎าํการเกบ็จานขา๎วและใหล๎ูกรอทานอาหาร

ในมือ้ถดัไปแทน ไมมํนีมหรอืขนมเผือ่ไว๎ใหเ๎พราะจะทาํให๎

ลกูรู๎สกึวาํไมทํานมือ้นีก้ไ็มเํปน็ไร มขีนมมนีมเนยรอไว ๎

เชนํนัน้แลว๎ จาํกดัเวลาในการทานรวมไปถงึควบคมุการทานของวาํงของจกุจกิไปควบคูกํนั จะทาํใหเ๎หน็

ผลยิง่ขึน้ 
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วธิีที ่5 ใหล๎กูไดม๎สีวํนรวํมในการประกอบอาหาร 

 

เด็กวยัเลก็เปน็วยัเลยีนแบบและชอบการเรียนรูใ๎นสิ่งที่เขา

ไมํเคยทาํ การพาเขา๎ครวัใหเ๎หน็ขัน้ตอนในการทําอาหารหรือได๎มี

สํวนชํวยอาทิ การล๎างผัก, เตรียมของหรือจัดจาน จะชํวยให๎เขา

รู๎สึกภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งในการทําอาหารกับครอบครัวและ

ยอมทานอาหารทีไ่ดล๎งมอืชวํยมากขึน้ ดีไมํดี ลูกอาจจะได๎ค๎นพบ

ความชอบตัวเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําอาหารด๎วยก็เป็นได๎ 

 

  

 

 

วธิีที ่6 ชมเชยและสรา๎งบรรยากาศดีๆ  ในการทาน 

 

สิง่ทีม่าควบคูกํบัการเลีย้งลกูเชงิบวกคอืสอนแตํ

ทศันคตดิีๆ  ใหแ๎กเํขา หากสิง่ทีถ่กูทาํนัน้เปน็สิ่งทีด่ ีพอํแมํ

กค็วรจะชมใหม๎ากเพือ่ใหล๎กูไดม๎กีาํลงัใจตอํไปในการทาํสิง่

ตาํงๆ และเรื่องการทานเองกเ็ปน็หนึง่ในความสามารถ

เริม่ตน๎ทีเ่ดก็ทกุคนตอ๎งฝกึฝน หากลกูทานผกัไดแ๎ลว๎หรอื

สามารถทานขา๎วไดห๎มดจานกค็วรออกปากชมใหม๎ากเพือ่ให๎

เขาไดม๎กีาํลงัใจทีจ่ะทานและรูส๎กึดีทกุครัง้ทีถ่งึเวลาทานขา๎ว 

บรรยากาศดีๆ  บนโต๏ะอาหารสรา๎งไดง๎าํยมาก หากเราพดูคยุ

ถงึแตสํิง่ดีๆ  และสรา๎งสรรค๑ 
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วธิีที ่7 เปน็แบบอยาํงทีด่ีในการทาน 

 

อยาํลมืวาํกระจกสะทอ๎นตวัตนของลกูกค็อืการกระทาํของ

ตวัคณุพอํคณุแมเํอง เมือ่ทกุคนอยูํบนโต๏ะอาหาร กค็วรทาน

อาหารและใชเ๎วลาอยูกํบัการทาน ไมคํวรหยบิมือถอืหรอืเปดิ

โทรทศัน๑ดคูวบคูไํประหวาํงทางในชวํงทีล่กูกาํลงัอยูใํนวยั

เลยีนแบบเรา เพราะเดก็นัน้ยงัแยกแยะไมไํดว๎าํแบบไหนเปน็

สิง่ทีท่าํไดห๎รอืไมไํด ๎เขาจดจาํเพยีงพอํและแมขํองเขาทาํ เขา

จงึทาํตามบา๎ง  

ดงันัน้ทกุครัง้ทีม่กีารทานอาหาร ตอ๎งทานเปน็แบบอยาํงกํอน

จะชวํยควบคมุการทานของลกูไดม๎าก อาท ิ

- การลองรับประทานอาหารชนดิใหมตํามเพราะเหน็วาํทานได ๎

- การใชช๎อ๎น, ส๎อมทีถ่กูตอ๎งตามพอํแม ํ

- ฝกึการเคีย้วและกลนื 

- เกดิความสมัพนัธ๑ดีๆ  ขึน้ระหวาํงพํอแมแํละลกูบนโต๏ะอาหาร 

 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 

 
   

   

 

ขอเรียนทํานผู๎ปกครองทราบวํา หากวัดอุณหภูมิ แล๎วพบวําเด็กมีอุณหภูมิมากกวําหรือเทํากับ 

37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางเดินหายใจ ได๎แกํ ไอ น้าํมูก หอบเหนื่อย จมูกไมํได๎กลิ่น หรือ

ลิ้นไมํรู๎รสชาติ ทางสาธารณสขุมมีาตรการใหท๎างโรงเรยีนดาํเนนิการดงันี้ 

 โรงเรียนจะแยกเด็กนักเรียนไว๎ในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว๎ให๎ เด็กปูวยแตํละคนอยูํ

หํางกันอยํางน๎อย 1 เมตร 

 โรงเรียนจะบันทึกรายชื่อ อาการปูวย และประวัติเสี่ยง สํงให๎ทางสาธารณสุขทุกวัน 

 หากพบวําไมํมีประวัติเสี่ยง แจ๎งผู๎ปกครองมารับและพาไปพบแพทย๑ หรือถ๎าผู๎ปกครอง

ไมํได๎พาไปพบแพทย๑ ให๎หยุดเรียนอยํางน๎อย 7 วัน หรือจนกวําจะหายเป็นปกติ 
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   ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผาํนชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

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

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

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

ประจําชั้น 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรอืด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

     กรณผีู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสรจ็รับเงนิจากบคุลากร

ทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

     ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียนท้ังหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 

100 บาทคํะ และสําหรับผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 วันอาทิตย๑ท่ี 14 มีนาคม 2564 ครูจิ๊บ ครูพัก และครูอ๎อ เข๎ารับการอบรมหัวข๎อ ๕สื่อ

วิทยาศาสตร๑๖ กับการจัดการเรียนร๎ูแบบ Flipped Classroom อบรมออนไลน๑ผาํนโปรแกรม Zoom  

 

  
  เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาล

และฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ที่ (ลานตลาดนัดเกํา) ตามจุดที่มีปฺาย
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ชื่อโรงเรียนเทํานั้นนะคะ ถึง 10.00 น.ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ตลอดแตํไมํจอดรถท้ังวันคํะ โดยไมํมี

คําใช๎จํายคํะ 

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายท่ี 

ลานตลาดนัดเกํา, ป๊ัมแก๏ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝ่ังเดียวกับโรงเรียน)  

 

หมายเหตุ :  

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

จัดบริการรถรับ-สํง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ ทํานผู๎ปกครอง ไมํจอดรถริมกําแพง เพื่อปฺองกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต๎องขออภัยเป็นอยํางสูงในความไมํสะดวกนะคะ 

       โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 
 

     จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

    เวลารับ-สํงนักเรียน 

- กรณีเด็กเรียนพิเศษการบ๎านอยํางเดียว ดังนี้ 

1. เตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 กรุณามารับ เวลา 15.00 น. เปน็ต๎นไป 

2. อนุบาล 2 – 3   กรุณามารับ เวลา 15.30 น. เป็นต๎นไป 

- สําหรับเด็กท่ีเรียนกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ สามารถมารับเวลาหลังเลิกเรียนกิจกรรมนั้นๆ 

- สําหรับรถโรงเรียนท่ีสํงนักเรียนหลังเลิกเรียน มี 2 รอบ 

- รอบแรก รถออกเวลา 14.50 น. 

- รอบสอง รถออกเวลา 16.30 น. 
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เบอร๑โทรศัพท๑รถโรงเรียน  

รถเบอร๑ 1 โทร 065-912-4607 คณุจ๏อด    

 รถเบอร๑ 2 โทร 065-912-4608 คณุสกล 

 รถเบอร๑ 3 โทร 065-912-4609 คณุดาํ 

  

 

       โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตาํงๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

-  

 
   - 

 

 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 สอบวิชาความพร๎อม และ ภาษาไทย 

   วันศุกร๑ ที่ 26 มีนาคม 2564 สอบวิชาคณิตศาสตร๑  

   โครงการ หนูเป็นเด็กไทย จัดกิจกรรมมารยาทงาม ได๎แกํ มีการสอนการไหว๎สวย, เมื่อเดิน

ผํานผู๎ใหญํก๎มศีรษะ ให๎แกํเด็กๆ ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าคํะ 

 

   โครงการสํงเสริมอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ของโรงเรียน ได๎แกํ กิจกรรมดาวเด็กดี โดยมี

การสอนทําความเคารพผู๎ใหญํ รู๎จักแบํงปันเอ้ือเฟื้อ มีความกตัญ๒ู พูดจาไพเราะและรู๎จัก

ประหยัด 

  

โครงการหนเูปน็เดก็ไทย กิจกรรมเดก็ดมีวีินัยและมีจิตอาสา ได๎แกํ การเก็บของใช๎สํวนตัวให๎

เรียบร๎อย การเก็บของเลํนเข๎าท่ีให๎เรียบร๎อย การเข๎าแถวให๎เรียบร๎อย การควบคุมอารมณ๑และ

พฤติกรรมของตนเอง ชํวยเก็บโต๏ะเก๎าอี้ ชํวยเก็บอุปกรณ๑การเรียน ชํวยเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนคํะ  
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ผลการประเมิน สมศ.  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

  จุดเน๎น เด็กดี มีความสุข 

1. มีการระบุเปฺาหมายคุณภาพของเด็ก 

2. มกีารระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยํางเป็นระบบตามเปฺาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. มีพัฒนาการเหมาะสมสมตามเปฺาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการเหมาะสมตาม

วัย 

5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตํอผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง 

ผลการประเมินได๎ระดับดีคํะ  

 

ผลการประเมิน สมศ.  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเน๎น พัฒนากระบวนการบริหารอยํางมีคุณภาพ 

1. มกีารวางแผนการดําเนินการในแตํละปีการศึกษา 

2. มีการนําแผนการดําเนินการไปใช๎ดําเนินการ 

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผน 

4. มีการนําผลการประเมินไปใช๎ในการปรับปรุงแก๎ไขในปีการศึกษาตํอไป 

5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎รับทราบ 

ผลการประเมินได๎ระดับดีคํะ  

 

ผลการประเมิน สมศ.  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ๑ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ 

จุดเน๎น ครูผู๎สอนจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญได๎อยํางมีคุณภาพ 

1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎รายปีครบทุกหนํวยการเรียนร๎ู ทุกชั้นปี 

2. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ไปใช๎ในการจัดประสบการณ๑โดยใช๎สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนร๎ูท่ีเอ้ือตํอการเรียนร๎ู 

3. มีการตรวจสอบและการประเมินผลการจัดประสบการณ๑การเรียนร๎ูอยํางเป็นระบบ 

4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ๑ของครูอยํางเป็นระบบ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูและปฺอนข๎อมูลกลับเพื่อพัฒนา 
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ผลการประเมินได๎ระดับดีคํะ 

 

  - 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน มนีาคม พ.ศ.2564  

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.1 มี.ค. 

64 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวน้ําลูกชิ้นปลา+ 

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

อ.2 มี.ค. 

64 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+

แกงจืดหัวไชเท๎า+ 

บัวลอย 

ผลไม ๎ เกี๊ยวน้ํา 

พ.3 ม.ีค. 

64 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

เวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี+หมูยอทอด+

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+หมูบะ

ชํอทอด+น้ําซุป 

พฤ.4 

มี.ค. 64 
โจ๏กหมู 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ก๐วยจั๊บ+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

ศ.5 มี.ค. 

64 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 
ข๎าวต๎มกุ๎ง+มันเชื่อม ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

ส.6 ม.ีค. 

64 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

แกงจืดผักกาดขาว+

ฟักทองแกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ต๎มขําไกํ

ใสํเห็ด 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.8 มี.ค. 

64 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวผัดอเมริกัน+ 

ไส๎กรอกทอด+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 

ผลไม ๎
มามําผัดปูอัด+ 

น้ําซุป 

อ.9 มี.ค. 

64 

ข๎าวสวย+แกงจืด

วุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

เส๎นหมี่เย็นตาโฟ+

เต๎าสํวน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไกํผัดซีอ๊ิว+น้ําซุป 

พ.10 

มี.ค. 64 

ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนมปัง

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว

ใสํกุ๎ง+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนีใสํ

ไส๎กรอก+น้ําซุป 

พฤ.11 

มี.ค. 64 
บะหมี่น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

ศ.12 

มี.ค. 64 

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไขํ

ผักกาดขาว 

นม UHT+โดนัท 
บะหมี่น้ําหมูแดง+ 

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

ส.13 

มี.ค. 64 

เส๎นหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย 

ใสํไกํ+รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพรา

ไกํสับ+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.15 

มี.ค. 64 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวต๎มกุ๎ง+ลอดชํอง

น้ํากะทิ 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

อ.16 

มี.ค. 64 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดแฮม+แกงจืด

เต๎าหู๎ผักกาดขาว+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํเจียว

ใสํต๎นหอม 

พ.17 เกี๊ยวน้ํา นม UHT+ขนมปัง ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ ผลไม ๎ ข๎าวสวย+แกงจืด
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มี.ค. 64 เวเฟอร๑ แกงจืดหัวไชเท๎า+ 

กล๎วยบวชชี 

วุ๎นเส๎น 

พฤ.18 

มี.ค. 64 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํแครอท 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี 

ศ.19 

มี.ค. 64 

เส๎นใหญํน้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวผัดไกํ+น้ําซุป 

ส.20 

มี.ค. 64 
โจ๏กหมู 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก+ 

ไกํทอด+ข๎าวเหนียว

เปียกน้ํากะทิ 

ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.22 

มี.ค. 64 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํใสํ

เห็ด+สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

อ.23 

มี.ค. 64 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

บะหมี่หมูแดง+วุ๎น

น้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

พ.24 

มี.ค. 64 

ข๎าวต๎ม+กุนเชียง

ทอด 

นม UHT+ขนมปัง

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+หมู

ยอทอด+ถั่วเขียวต๎ม

น้ําตาล 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พฤ.25 

มี.ค. 64 
โจ๏กไกํ 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดวุ๎น

เส๎น+ไขํเจียว+กล๎วย

บวชชี 

ผลไม ๎
ข๎าวผัดไขํผักสาม

สี+น้ําซุป 

ศ.26 

มี.ค. 64 

ข๎าวสวย+ต๎มเลือด

หมูใสํผักตําลึง 
นม UHT+โดนัท 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ เส๎นหมี่น้ําลูกชิ้น 

ส.27 

มี.ค. 64 

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวหมูสับ 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวราดหน๎าไกํ+

น้ําซุป 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.29 

มี.ค. 64 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวมันไกํ+แกงจืดฟัก+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

อ.30 

มี.ค. 64 

ข๎าวสวย+แกงจืด

หัวไชเท๎า 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มขําไกํ+ 

ปูอัดนึ่ง+ถั่วเขียวต๎ม

น้ําตาล 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ําซุป 

พ.31 

มี.ค. 64 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ขนมปัง 

เวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉํายใสํ

ไกํ+สาคูเปียกข๎าวโพด

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎
บะหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

พฤ.1 

เม.ย. 64 
โจ๏กหมู 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดกุนเชียง+

น้ําซุป 

ศ.2 

เม.ย. 64 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ไขํน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+ 

มันแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มยํา

ไกํใสํเห็ด 

ส.3 

เม.ย. 64 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวผัดไท+ 

น้ําซุป+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลีหมูสับ 
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 เรื่องที ่1  วาดเสน๎ระบายส ีทาํไมศลิปะถงึจาํเปน็สาํหรบัพฒันาการเดก็ 

ศลิปะในมือลกู

นอ๎ยไมใํชศํลิ

เปรอะเสมอไป 

คณุพอํคณุแมํ

อาจเคยไดย๎นิ

วาํเมือ่ลกูถึงวยั

หนึง่ ควรให๎

เขาไดไ๎ปเรยีน

ศลิปะเดก็เพื่อ

เสรมิสรา๎ง

พัฒนาการและความคดิสรา๎งสรรค๑ แตมํากกวาํนัน้แลว๎ ศลิปะชวํยอะไรลกูน๎อยไดบ๎า๎งนะ 

เราอาจจะมองวาํศลิปะไมํใชเํรือ่งสาํคญัหรอืกแ็คเํรยีนเพือ่ผอํนคลายเทาํนัน้ หลายครั้งทีว่ชิาศลิปะใน

หอ๎งเรยีนถูกมองขา๎มไปแตทํีจ่รงิแลว๎ศลิปะเปน็มากกวาํนัน้ เพราะนอกจากจะสนกุและไดผ๎ลงานชิน้โบว๑

แดงกลบับา๎นแลว๎ ยงัมปีระโยชน๑ตอํเจา๎ตวันอ๎ยอกีมากมาย จะมอีะไรกนับา๎ง เราไปดกูนัเลยคะํ! 

 

พัฒนากลา๎มเนือ้มดัเลก็ 

แนํนอนวําเมื่อพูดถึงศิลปะ เจ๎าเด็กก็ต๎องใช๎มือ

น๎อยๆ และนิ้วมือในการสร๎างผลงานชิ้นเอก การ

ได๎จับดินสอสี สีเทียน พูํกัน หรือแม๎กระท่ังใช๎

นิ้วแต๎มสีลงบนกระดาษ ก็เป็นการพัฒนา

กล๎ามเนื้อมัดเล็กไปด๎วยในตัว ชํวยให๎กล๎ามเนื้อ

มือแข็งแรง และทําให๎เขาสามารถควบคมุมือให๎

ดียิ่งขึ้น และแนํนอนวําการวาดรูป ก็สํงผลตํอ

การเขียนในระยะยาว เพราะการควบคุม

กล๎ามเนื้อมือท่ีดี จะชํวยให๎เจ๎าหนูเขียนหนังสือ

ได๎ไวขึ้นอีกด๎วย 
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เสรมิความแมนํยาํ 

ทําไมเจ๎าตัวน๎อยควรฝึกระบายสีให๎อยูํใน

เส๎น เพราะการระบายสีในขอบเขตท่ี

กําหนดนั้นเป็นการฝึกความแมํนยํานั่นเอง 

การวาดรูป หรือประดิษฐ๑ของตํางๆ ชํวยให๎

เจ๎าตัวน๎อยพัฒนาความเร็วและความแมํนยํา

จากการทํางานท่ีต๎องใช๎ความละเอียดอยูํ

บํอยๆ อีกท้ังแล๎วยังชํวยสํงเสริมการทํางาน

ประสานกันระหวํางตากับมือ (eye-hand 

coordination)  อี ก ด๎ ว ย ซึ่ ง จํ า เ ป็ น ตํ อ

กิจกรรมอยํางการจับ เคลื่อนย๎ายสิ่งของ 

การเขียนหนังสือ และเลํนกีฬาคํะ 

 

เขา๎ใจในความสาํคญัและมลูคาํของศลิปะ 

การวาดรูปหรือประดิษฐ๑ของ

ตํางๆ ไมํได๎ชํวยให๎เจ๎าตัวน๎อยได๎

ผลงานชิ้นเอกของตัวเองเพียงอยําง

เดียว แตํการได๎ลงมือทําผลงาน

ศิลปะเอง ยังชํวยให๎เข๎าใจในมูลคํา 

และคุณคําของผลงานศิลปะอีกด๎วย 

วํากวําจะออกมาเป็นรูปภาพหรือ

สิ่งประดิษฐ๑ชิ้นหนึ่งขึ้นมา มันไมํ

งํายเลยนะ! 

นอกจากนี้แล๎ว ยังฝึกให๎เจ๎า

หนูหัดคิดวิเคราะห๑วําผลงานของเขา

และของคนอ่ืนเป็นยังไง และทํา

ยังไงท่ีจะทําให๎มันพัฒนาขึ้นได๎บ๎าง

นะ 
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สงํเสรมิความจาํ เรยีนรูผ๎าํนภาพ 

ในระหวํางท่ีเขากําลังละเลงสี เจ๎าตัวน๎อย

ก็จะได๎เรียนรู๎เร่ืองสีสันและรูปรํางตํางๆ 

ไปด๎วยในตัว และระหวํางการผลิต

ชิ้นงานนั้น เขาก็จะจําภาพ ส ีรูปทรง 

แพทเทิร๑น ซึ่งสามารถนําไปตํอยอดกับ

กิจกรรมอ่ืนๆ อยํางการเลํนกีตาร๑ การทํา

เครื่องประดับ หรือการเรียนรู๎ท่ีต๎องใช๎

ความจาํรูปภาพหรือดีไซน๑ที่มีความ

ซับซ๎อน เพราะเขาจะสามารถเชื่อมโยงได๎

ไวคํะ 

 

 

 

 

สงํเสรมิทกัษะการแกป๎ญัหา 

อํานจนถึงตรงนี้คุณพํอคุณแมํอาจจะ

สงสัยวําเอ๏ะศิลปะไมํใชํโจทย๑เลขนี่นา

แล๎ วมัน จะชํ วยให๎ เ จ๎ าตั วน๎ อยฝึ ก

แก๎ปัญหายังไงกันนะขอบอกเลยวํา

การวาดรูปสักรูปนั้นเจ๎าหนูต๎องใช๎

ความคิดวําจะลากเส๎นยังไงลงสีอะไร

ตรงไหนเพื่อให๎รูปออกมาอยํางท่ีเขา

ต๎องการเป็นการตัดสินใจรูปแบบ

หนึ่งซึ่งการแก๎ปัญหานั้นยังสํงผลตํอ

ความเด็ดขาดอีกด๎วย 
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ระบายอารมณ๑อยาํงสรา๎งสรรค๑! 

หลายครั้งท่ีเจ๎าตัวน๎อยนั้นมีความรู๎สึกมากมาย

ท่ีบางทีเขายังไมํสามารถสื่อมันออกมาเป็น

ตัว อักษรได๎ ศิลปะเป็นอีกหนึ่ งวิ ธี ท่ี เขา

สามารถระบายและผํอนคลายอารมณ๑ออกมา

ในทางที่ดีและจับต๎องได๎คํะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่องที่ 2 แก๎ไปพร๎อมกัน!  5 วิธีแก๎ปัญหาลูกติดจออยํางได๎ผล 
 

๓ลูกติดจอ๔ คือปัญหาท่ีเกิดขึ้นได๎

ในทุกๆ ครอบครัว เป็นเพราะวํา

เด็กในยุคปัจจุบัน หรือท่ีเรียกกันวํา 

๓ เ จน อัลฟู า ๔  เ กิ ดมาพร๎ อมกั บ

เทคโนโลยี จึงทําให๎เขาสามารถใช๎

งานสมาร๑ทโฟนและแท็บเล็ตได๎

อยํางคลํองแคลํว จนในบางครั้งเขา

อาจจะเลํนมากเกินไปจนกลายเป็นติดหน๎าจอ อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจเกิดขึ้นจากพํอแมํท่ีเป็นคนหยิบยื่น

หน๎าจอให๎แกํลูกตั้งแตํยังเล็ก ซึ่งการติดหน๎าจอนั้นกํอให๎เกิดผลเสียในหลายๆ ด๎าน วันนี้เราจึ งมีวิธี

แก๎ปัญหาลูกติดจอท่ีหากพํอแมํทําได๎ก็จะเป็นการแก๎ปัญหาอยํางได๎ผลมาฝากคํะ 
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ให๎เวลาคุณภาพกับลูก 

เวลาคุณภาพ เป็นคําที่คุณพํอคุณแมํนําจะได๎ยิน

กันบํอย นั่นคือการใช๎เวลากับครอบครัวในการสร๎าง

ความสัมพันธ๑ให๎แนํนแฟฺนนั่นเอง โดยเด็กที่ติดจอทั้ง

แท็บเล็ตและสมาร๑ทโฟนนั้น สํวนมากจะเกิดจากการที่

พํอแมไํมํมีเวลาให๎ จนใช๎หน๎าจอเป็นพี่เลี้ยง เพราะเห็น

วําลูกอยูนํิ่ง ไมํซน ไมํมากอํกวนเวลาที่เราทํางาน ดังนั้น

อยํางแรกที่ควรทําคือการให๎เวลาคุณภาพกับลูกอยําง

แท๎จรงิ แตํไมใํชวําํมานั่งอยูํด๎วยกัน แตํกลับทําอยํางอื่น 

ไมํสนใจลูก แบบนั้นไมํถูกต๎อง 

 

ทางที่ดคีอืใชเ๎วลาอยูกํบัลกู และสนใจจรงิๆ วําเขากําลังทําอะไร เลํนอะไร และเลํนเป็นเพื่อนลูก ไมํต๎อง

ใช๎เวลามาก เพียงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อแสดงให๎เขาเห็นจริงๆ วํานี่คือเวลาที่พํอแมํใช๎กับลูกอยํางมี

คุณภาพ แตํถ๎ายิ่งใช๎เวลามากเทําไหรํ ก็ยิ่งดีเทํานั้น 

 

อีกวิธีหนึง่คอื เมื่อมเีวลาอยูดํว๎ยกนัแลว๎ เราอาจนาํกลอํงเปลาํมาตั้งไว๎กลางบ๎าน แล๎วให๎ทุกคนเอาสมาร๑ท

โฟนมาวางไว๎ในชํวงเวลาของครอบครัว เพื่อที่แสดงให๎ลูกเห็นวํา พํอกับแมํพร๎อมให๎เวลากับลูกอยําง

เต็มที่ พอทําไปนานๆ เข๎า ลูกก็จดจาํ และรอเวลาทีจ่ะไดเ๎ลนํกับพอํแมํ จนคํอยๆ ลดการใช๎หน๎าจอลงไป

ในที่สุด 

 

กําหนดเวลาในการเลํนอยํางชัดเจน 

กฎกติกา เป็นสิ่งที่ทุกบ๎านจําเป็นจะต๎องมี ไมํวําเราจะ

เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือปลํอยให๎เขาได๎ลองทําอะไร

ตามใจตวัเองขนาดไหนกต็าม เพราะถือเป็นหนึ่งในเรื่อง

สําคัญที่ทุกคนจะต๎องรู๎จักเคารพกฎและกติกาที่มีอยูํ 

ดังนั้นพํอแมํจึงควรต๎องกําหนดเวลาในการเลํนสมาร๑ท

โฟนหรือแท็บเล็ตของลูกอยํางชัดเจน เชํน เลํนได๎กี่

ชั่วโมง เลํนไดต๎อนไหน หรือต๎องทําอะไรเสร็จกํอนถึงจะ

เลํนได๎ 
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โดยปกติแล๎ว ในเด็กเล็กที่อายุต่ํากวํา 2 ปี ไมํควรเลํนหน๎าจอโดยเด็ดขาด สํวนอายุ 2-3 ปี 

สามารถเลํนได๎ไมํเกินวันละ 1 ชั่วโมง แตํไมํให๎เลํนเลยจะเป็นการดีที่สุด และอายุ 3 ปีขึ้นไปสามารถ

เลํนไดไ๎มเํกนิ 1 ชั่วโมงตอํวนัเชนํกนั แตํยิ่งเลนํนอ๎ยยิง่ดตีอํพฒันาการ ที่สําคญัที่สดุ พํอแมคํวรจะนั่งเลํน

อยูํกับลูก ห๎ามปลํอยให๎เขาเลํนคนเดียวโดยเด็ดขาด 

 

สํวนในเด็กวัยเรียนอาจจะกําหนดเป็นวันธรรมดากับวันหยุด เชํน วันธรรมดาเลํนได๎ไมํเกิน 1 ชั่วโมง 

วันหยุดเลํนได๎ไมํเกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งพอครบเวลาแล๎วต๎องหยุดเลํนทันที หรือถ๎าเกินก็จะมีการตัดโควตา

ของวันตอํไป โดยเราตอ๎งเตอืนลกูกอํนจะหมดเวลาสัก 15 นาที เพื่อให๎เขาเตรียมตัวเลิกเลํน และเมื่อมี

กฎกตกิาแลว๎ พํอแมตํอ๎งหา๎มใจออํน อาจดเูป็นกรณตีามความเหมาะสมได ๎แตํหา๎มใจอํอนแบบพร่ําเพรื่อ 

ไมํเชํนนั้นลูกก็จะคิดวํากฎกติกาไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องยึดถือหากิจกรรมอยํางอื่นที่สนุกกวําหน๎าจอ 

 

เด็กทีต่ดิหน๎าจอ เป็นเพราะเขารู๎สึกวําในนั้นมีสิ่งที่

สนุก และรวดเร็วทันใจ ดูการ๑ตูนเรื่องนี้จบก็จิ้มเลือกเรื่อง

ตํอไปได๎อยํางรวดเร็ว หรือเลํนเกมในสมาร๑ทโฟนและ

แท็บเลต็กส็นกุสนาน อีกทั้งยังมีเกมมากมายให๎เลือกสรร 

ซึ่งอยํางที่รู๎กันวําการที่เด็กติดหน๎าจอมากเกินไปมีผลเสีย

ตํอพัฒนาการดา๎นตาํงๆ ของเขามากกวาํที่คดิ และการทีเ่ขา

ติดจออาจเพราะไมํรู๎วํามีสิ่งที่สนุกกวํารอเขาอยูํนอกจอ 

 

 

ดังนั้น นี่จึงเป็นหน๎าที่ของคุณพํอคุณแมํที่ต๎องหา

กิจกรรมทีส่นกุกวาํ มาใหเ๎ขาลองทาํ เพื่อดึงเขาออกมาจาก

หน๎าจอให๎ได๎ โดยอาจเริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจกํอนที่จะติด

หน๎าจอ เด็กบางคนอาจชอบเลํนปั้นแปฺงโดว๑มาก เราก็

ชวนเขามาทําแปฺงโดว๑ DIY ด๎วยกัน นั่นก็จะเป็นการ

เปิดประสบการณ๑ใหมํๆ  ในสิ่งที่เขาไมํเคยทํา หรือพาเขา

ออกไปทํองเที่ยว สัมผัสธรรมชาติมากขึ้น พาไปทํา

กิจกรรมนอกเวลาตํางๆ เพื่อค๎นหาตัวตนและความชอบ 

ในชํวงแรกอาจตอ๎งใชเ๎วลา แตํถา๎เขาเริม่สนกุกบักจิกรรมที่

ทํา ก็ถือวําคุณพํอคุณแมํเริ่มประสบความสําเร็จแล๎วลํะคํะ 
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สมาร๑ทโฟนและแท็บเล็ตไมํได๎เป็นตัวร๎าย แตํอยูํที่

คนใช๎งานมากกวํา วําจะใช๎งานได๎อยํางถูกต๎องมากแคํไหน 

ซึ่งเด็กๆ ไมํมีทางรู๎อยูํแล๎ววําสิ่งเหลํานี้มีไว๎ใช๎ทําอะไร เขารู๎

เพียงแตํวําพํอแมํเป็นคนหยิบยื่น เอาไว๎ให๎เขาใช๎เลํนเกม 

ดูการ๑ตนู เมื่อพอํแมไํมมํเีวลา ฉะนั้นพอํแมจํงึควรบอกลกูให๎

ชัดเจนถึงข๎อดีและข๎อเสียของการใช๎หน๎าจอ ทั้งสมาร๑ทโฟน

และแท็บเล็ต 

 

 

คุณพํอคณุแมอําจบอกลกูถงึขอ๎ดีคือ เอาไว๎ใช๎ติดตํอสื่อสารในยามที่เราอยูํหํางไกลกัน จะได๎คลาย

ความคิดถึง เราสามารถใช๎สมาร๑ทโฟนและแท็บเล็ตในการค๎นหาข๎อมูลขําวสารที่ไมํเคยรู๎มากํอน ใน

บางครั้งก็ใช๎ผํอนคลายความเหนื่อยล๎า ใช๎ดูหนัง ฟังเพลงและเลํนเกมได๎ แตํถ๎าเกิดเราใช๎งานอยํางไมํ

ถูกต๎อง คือ ใช๎เวลาอยูกํบัหนา๎จอมากเกนิไป ก็จะสงํผลเสยีตอํสขุภาพกายและใจอยาํงชัดเจน โดยเฉพาะ

ในเด็กเลก็ๆ อยํางลกู อาจมกีารยกตวัอยาํงขาํวทีเ่คยเกดิขึน้ เพื่อทําให๎ลูกเข๎าใจและเห็นภาพมากขึ้นก็ได๎ 

พํอแมํต๎องเป็นตัวอยํางที่ดีในการใช๎จอ 

 

เด็กมกัเลยีนแบบจากสิง่ที่เหน็ เรามกัไดย๎ินกนัอยูํเสมอวํา ลูกคือกระจกสะท๎อนเงาของพํอแมํ พํอ

แมํเป็นอยาํงไร ลูกก็เป็นอยํางนัน้ การที่ลกูตดิหนา๎จอ พํอแมตํอ๎งลองยอ๎นกลบัมาดตูวัเองเสียกํอน วําเรา

รึเปลาํที่เปน็สาเหตทุาํใหล๎กูกลายเปน็เด็กติดจอ เราเองหรือเปลําที่หยิบยื่นสมาร๑ทโฟนไปให๎เขา ซึ่งถ๎า

เป็นแบบนัน้ พํอแมกํค็งตอ๎งปรบัแกท๎ีต่วัเองกอํน คือเปน็ตวัอยํางที่ดีในการใช๎สมาร๑ทโฟนและแท็บเล็ต

อยํางถกูที ่ถูกเวลา และใชอ๎ยาํงเหมาะสมใหล๎กูเหน็ วิธีการงาํยๆ ที่ทุกบ๎านสามารถทําได๎ก็คือ พยายาม

ใช๎สมาร๑ทโฟนหรอืแทบ็เลต็ตอํหนา๎ลกูใหน๎อ๎ยทีสุ่ด เข๎าใจวาํเดีย๋วนีเ้ราตอ๎งตดิตอํงานผาํนทางสมาร๑ทโฟน 

แตํถา๎อยากใหล๎กูเลกิตดิหนา๎จอจริงๆ เราอาจต๎องกําหนดเวลาในการใช๎งานของเรา เชํน ใช๎หลังลูกหลับ 

หรือถ๎าเรงํดํวนก็ไปใช๎ในจุดที่ลูกไมํเห็น อาจดูลําบาก แตํก็เป็นวิธีที่ได๎ผล หรือเวลาที่ทานข๎าวก็ไมํควร

เลํนสมาร๑ทโฟนเลย พอลูกเห็นบํอยๆ เข๎า เขาก็จะซึมซับเองวําเวลาไหนควรหรือไมํควรเลํน 

และนีก่ค็อื 5 วิธีในการแกป๎ญัหาลกูตดิจอ ถ๎าหากพอํแมทําํตามทั้งหมดนี้ได๎ มั่นใจได๎เลยวําการ

เริ่มต๎นแก๎ไขปัญหาลูกติดจอก็จะคํอยๆ เห็นผลมากยิ่งขึ้นคํะ 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  ทับภาพท่ีแตกตํางจากพวก 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ  ล๎อมรอบตามคําสั่ง 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ ใน  ท่ีมีความหมายตรงกับคําในภาพ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน เค๎กนมสด 

เจ๎าของ   ด.ช.ปราชบด ี มังคะลี  (น๎องแทน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน สนุกกับพิมพ๑ภาพสีน้ํา 

เจ๎าของ  ด.ญ.อนัญญา   หงษ๑วรรณา  (น๎องตูน)   

หอ๎งอนบุาล 1/3 (ครจูิบ๊)  
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน หนูรักธรรมชาติ 

เจ๎าของ  ด.ช.ธีรพงศ๑   สิริเดชชัย (น๎องธีโอ) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครอูีด๊ สดุา) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน พิมพ๑ภาพผลไม ๎

เจ๎าของ  ด.ญ.กัลย๑วรัฐ พิมพิรัตน๑  (น๎องปลายฝน)  

หอ๎งอนบุาล 3/3  (ครตูิก๊) 
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ตอน..  ลกูชอบพดูแทรก จะแกอ๎ยาํงไร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคยเจอปัญหานี้กันไหมคะ ลูกชอบพูดแทรกเวลาเราคุยธุระหรือกําลังพูดคุยอยูํกับเพื่อนฝูงจนทําให๎

การพูดคุยนั้นมีสะดุดไปและสร๎างความรู๎สึกไมํดีให๎กับคูํสนทนาด๎วย และบางครั้งถ๎าเราทําทีไมํฟังคิดวํา

เดี๋ยวคุยเร่ืองของเราจบคํอยหันไปสนใจก็ได๎ เจ๎าตัวแสบของเราก็จะเรียกร๎องความสนใจทุกทางทั้งโวยวาย, 

เขยําหรือดึงเราแรงๆ เพื่อให๎หันมาสนใจและท่ีทําให๎ต๎องตกใจท่ีสุดคืออาจทําลายข๎าวของด๎วยความน๎อยอก

น๎อยใจ จนเราต๎องละจากทุกสิ่งจริงๆ ไปจัดการ 

หากใครกําลังประสบปัญหาเหลํานี้อยูํ ต๎องมาอํานแล๎วลํะคํะกับบทความนี้เพื่อทําความเข๎าใจและ

แก๎ปัญหาไปด๎วยกันกับปัญหา การชอบพูดแทรกของลูก จะเป็นอยํางไรนั้น อํานไปพร๎อมๆ กันเลยคํะ! 

ทําไมลูกถึงชอบพูดแทรกเป็นปัญหาที่มีความเห็นท่ีหลากหลายมากๆ วําทําไมเด็กบางคนถึงต๎อง

พูดทุกครั้งในเวลาท่ีเรายกหูโทรศัพท๑หรือตอนท่ีเรากําลังพูดคุยอยูํกับผู๎อ่ืนแตํเวลาปกติก็ไมํเห็นจะเข๎ามา

พูดคุยหรืออยากให๎เราฟังสิ่งท่ีเขาเลําเลย ซึ่งในแตํละอาการมีเหตุผลในการเข๎ามาพูดคุยท่ีตํางกันออกไป

คํะซึ่งสามารถแบํงได๎ 3 ลักษณะ มาลองสังเกตกันนะคะวําเด็กๆ ในบ๎านเราเข๎าขํายพฤติกรรมไหนมาก

ท่ีสุด 
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มีอาการสมาธิสั้น 

อาการสมาธิสั้นเป็นหนึ่ง

ในเหตุผลท่ีทําให๎ลูกไมํมีความ

อดทนหรือไมํรู๎ จักการรอคอย 

แตํอาการนี้จะมีสิ่งอ่ืนท่ีพํวงเข๎า

มามากกวําแคํการชอบพูดแทรก

คือ เหมํอลอย, ไมํสามารถอยูํ

กับกิจกรรมอะไรได๎นานๆ , 

อารมณ๑ฉุนเฉียวงําย, ขี้หลงขี้ลืม 

ฟังอะไรได๎ไมํจบ ซึ่งถ๎าหากลูก

เ ข๎ า ขํ า ย อ า ก า รนี้ ต๎ อ ง รี บห า

ทางแก๎ไขอยํางจริงจังเพราะภาวะ

สมาธิสั้นจะมาพร๎อมกับความไมํ

อยูํนิ่งจนนําเวียนหัว 

 

 

เรียกร๎องความสนใจ 

ในบางครั้งถ๎าลูกของเรา

เลื อก ท่ีจ ะงอแงหรื อชวนเรา

พูดคุยแคํเวลาท่ีเราพูดคุยกับ

ผู๎ อ่ื น ห รื อ กํ า ลั ง คุ ย ธุ ร ะท า ง

โทรศัพท๑กับคนอ่ืน แตํในเวลา

ท่ีแตกตํางออกไป เขากลับ

ไมํได๎มีความสนใจหรือเข๎าหา

แบบตอนท่ีเราต๎องสนทนาก็อาจ

แปลได๎วํา ลูกกําลังเรียกร๎อง

ความสนใจ ไมํอยากให๎เรา

สนใจคนอ่ืนมากกวําเขาคํะ 
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ไมํเขา๎ใจสถานการณ๑และ

คิดวําไมํใชํเรื่องผิด 

เพราะเด็กก็คือเด็กทําให๎

เขาไมํสามารถรู๎ได๎วําเวลาไหน

ควรหรือไมํควรในการเข๎ ามา

พูดคุย เพราะคิดวําสามารถทํา

หรือพูดได๎ในทันทีแบบทุกครั้ง

และเขาก็อาจเป็นอีกหนึ่งคนท่ี

อยากพูดคุยและแสดงความเห็น

ตํางๆ กับประเด็นท่ีกลําวถึง ทํา

ให๎จังหวะการพูดคุยธุระของพํอ

แมํต๎องมีสะดุดไปบ๎าง และอาจ

สํงผลให๎แยํลงหากทุกครั้งท่ีมี

การเรียกและผู๎ปกครองหันลงไป

สนใจและทําการพูดคุยกับเขาด๎วย เขาก็จะยังคงไมํรู๎ตํอไปวําจังหวะไหนสามารถแทรกได๎หรือไมํได๎ 

 

วิธีแก๎ปัญหาที่ลูกชอบพูดแทรก 

พอเราได๎ร๎ูสาเหตุแล๎ววําทําไมลูกถึง

ชอบพูดแทรกก็ได๎เวลามาดูกันแล๎วคํะ วํา

หากลูกของเราเข๎าขํายอาการนี้มากท่ีสุด

จะต๎องแก๎อยํางไร 

 

วิธีแก๎อาการสมาธิสั้น  

อาการสมาธิสั้นนั้นเกิดขึ้นได๎จากท้ัง

กรรมพันธุ๑, พฤติกรรมและการเลี้ยงดู

ดั งนั้ นวิ ธี ในการแก๎นั้ น จึ งมี กา รแก๎ ท่ี

แตกตํา งกันออกไปซึ่ งการแก๎ จะแบํ ง

ออกไปตามจุดเริ่มต๎นของอาการสมาธิสั้น

คํะ 
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เกิดจากการเลี้ยงดู, พฤติกรรมสํวนตัว คุณพํอคุณแมํจะต๎องหากิจกรรมท่ีชํวยพัฒนาการด๎านการ

เสริมสร๎างสมาธิ เชํน การวาดภาพ การป้ันหรือแม๎แตํการชักชวนมาอํานนิทานก็ชํวยได๎เชํนกัน และหาก

อยากให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น ไมํควรให๎ลูกอยํูติดหน๎าจอเป็นเวลานานเพราะจะยิ่งทําให๎อาการสมาธิสั้นเป็นหนัก

มากกวําเดิม และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการมีเวลาให๎เขาให๎มากขึ้นเพื่อท่ีจะได๎ทําความเข๎าใจกับอาการของ

ลูก 

เกิดจากกรรมพันธุ๑, มีอาการมาตั้งแตํแรกเกิด จําเป็นต๎องพบกับกุมารแพทย๑เพื่อทําการประเมิน

อาการวําอยูํในระดับนํากังวลหรือไมํ ซึ่งในสํวนนี้ อาจได๎ยามาให๎เด็กๆ ทานด๎วยเพื่อปรับสมดุลของ

อารมณ๑อีกด๎วยคํะ แตํการพบแพทย๑ต๎องเป็นการพบอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎การรักษาเกิดความตํอเนื่อง 

ดังนั้นต๎องใสํใจมากๆ เลยคํะ 

 

วิธีแก๎การเรียกร๎องความสนใจ 

ในปัญหานี้นับวําเป็นปัญหาท่ีพบ

เจอได๎มากท่ีสุดและสามารถแก๎ไขได๎งําย

ท่ีสุดคํะซึ่งการแก๎นั้นต๎องคํอยๆ ทําทีละขั้น

ไป เรามาดูกันดีกวําวําจะต๎องรับมืออยํางไร 

 

ต๎องพูดคุยกันเป็นกิจลักษณะ ทํา

ให๎รู๎วํานี่คือเรื่องจริงจังท่ีเราให๎ความใสํใจ 

สอบถามถึงเหตุผลท่ีลูกต๎องการให๎

เราสนใจหรือเอาใจใสํในเวลานั้น ให๎ลูก

ได๎ระบายความรู๎สึกให๎เราฟัง 

ทําข๎อตกลงกับลูกเวลาเราติดธุระ

พูดคุยกับบุคคลอื่น, คุยทางโทรศัพท๑ ต๎อง

อดทนรอได๎ และต๎องเน๎นย้ําเสมอวําเราเอง

ก็ให๎ความสําคัญกับเขา 

เมื่อลูกรอได๎ให๎ชมเชยแสดงความจริงใจวําเราชื่นชมจริงๆ กับการท่ีเขาทําตามข๎อตกลงได๎ 

รักษาสัญญาให๎ได๎หลังเขายอมรอ เชํน สัญญาวําหากรอได๎จะเลํนด๎วย, จะทําอาหารท่ีชอบให๎ ก็

ต๎องทําตามสัญญาไมํเบี่ยงเบนหรือทําลืมไป 
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วิธีแก๎การไมํเข๎าใจสถานการณ๑ 

เป็นธรรมดาท่ีลูกนั้นยังเล็กเกินกวําจะแยก

ได๎วําแบบไหนคือการเสียมารยาท แบบไหนเป็น

การรํวมวงสนทนาด๎วย ซึ่งแนํนอนวํา เด็กๆ มัก

ต๎องการความสนใจ ทําให๎พวกเขาคิดวําเขาสามารถ

พูดคุยได๎กับทุกสถานการณ๑และทุกคนก็ต๎องฟังเขา

ด๎วย หากมีการไมํยินยอมฟังหรือใสํใจ ความน๎อย

อกน๎อยใจหรือปมด๎อยตํางๆ อาจเกิดขึ้นมาได๎

โดยงําย ดังนั้นหากลูกไมํรู๎จังหวะควรแก๎ไขดังนี้ 

 

แสดงสัญญาณทางรํ า งกายเชํนยกมื อ

เล็กน๎อยหรือบอกให๎หยุดแตํไมํมีทําทีจะดุจะดํา 

ขอให๎ลูกรอกํอน และสัญญาจะรีบมาพูดคุย

ด๎วย 

เมื่อพูดคุยจบ ขอปลีกตัวออกมาเพื่อพูดคุยถึงเนื้อหาท่ีลูกต๎องการสื่อสารกับเรา วํามีเนื้อหาอะไรบ๎าง 

และสอนลูกวําหากต๎องการพูดคุยต๎องร๎ูจักรอให๎คนอ่ืนพูดจบกํอนจึงคํอยขอออกความเห็น 

หากลูกบอกวําต๎องการจะรํวมวงสนทนาด๎วย ควรพูดคุยให๎เข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการ

สนทนากับผู๎อ่ืน 

สอนถึงสิ่งท่ีควรทําเวลาอยูํกลุํมพูดคุยเพื่อปูให๎เป็นมารยาทพื้นฐานท่ีลูกสามารถนําไปใช๎ได๎กับทุก

สังคมและทุกสถานการณ๑ 

 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 

 

 

 

 

 

 

 

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

ตอน......นางฟาฺ !! 

น๎องเรมิ : เพื่อนๆ คะเรามาเลํนเป็นนางฟฺากัน 

น๎องนันท๑ตา : นันท๑ตาขอเป็นนางฟฺานะ 

น๎องเบนซ๑ : เบนซ๑เป็นดีกวํา 

น๎องเรมิ : ไมํๆ เรมิเป็นดกีวําเรมิสวย 

เพื่อนๆ  : ได๎ๆ 55555 

 

หอ๎ง Nursery 2 (ครอูอ๎) 

ตอน......บ.ใบไมต๎ดิฟนั !! 

 ณ  ห๎องเรียนเตรียมอนุบาล 2 คาบเรียน Activity Room ครูปุ๋ยเลํานิทานเรื่อง ๕ใครแปรง

ฟันสะอาดบ๎าง๖ 

ครูปุ๋ย  : เด็กๆ คะ ถ๎าเด็กๆ ทานอาหารและไมํแปรงฟัน ฟันของเด็กๆ จะเป็นอยํางไรคะ 

น๎องเหนือ : ฟันจะผุครับ 

น๎องพอวา : ปากจะเหม็นคํะ 

น๎องพุท : จะมี บ.ใบไม๎ ติดฟันครับ 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน........ใครอว๎น !! 

น๎องกระถิน : อ๎วน อ๎วน 

ครูปัด  : ใครอ๎วนคะน๎องกระถิน 

น๎องกระถิน : ติณณ๑ไงคะ 

น๎องติณณ๑ : ไมํได๎อ๎วนน๎องติณณ๑แคํตัวใหญํเฉยๆ 

ครูปัด  : 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......กลวัขอ๎สอบเจ็บ  !! 

 ขณะทําข๎อสอบ 

ครชูมพู ํ : เด็กๆ พลิกข๎อสอบไปด๎านหลังคํะ 
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น๎องตังค๑ : ไมํอยากพลิกครับ 

ครชูมพู ํ : ทําไมไมํอยากพลิกคะ 

น๎องตังค๑ :  ก็ตังค๑กลัวข๎อสอบเจ็บ 

เพื่อน  : 555 ข๎อสอบมันเป็นกระดาษ ไมํเจ็บหรอกตังค๑ 

หอ๎ง K.1/3 (ครจูิบ๊) 

ตอน.......เรอืขายกบัขา๎ว !! 

ขณะเรียนรู๎โครงงาน ร.เรือ 

ครูพัก   :  ให๎เด็กๆ ดูเรือยางท่ีแขวนอยูํข๎างห๎อง แล๎วถามเด็กๆ วํานีค่ือเรืออะไร 

น๎องA  :  เรือขายกับข๎าว 

ครูพัก   :  555 

หอ๎ง K.1/4 (ครพูกั) 

ตอน.....กลบับา๎นเรว็ !! 

น๎องพร๎อม  :  เราจะแจกสติ๊กเกอร๑คนนํารัก เรียบร๎อยนะ 

คุณครู  :  น๎องพร๎อมห๎องครูพักกลับบ๎านคํะๆ 

น๎องพร๎อม  :  โอ๏ะ!! เรียกน๎องพร๎อมกลับบ๎านเร็วมาก อดแจกสติ๊กเกอร๑เพื่อนเลย 

(วันตํอมา) 

น๎องพร๎อม  :  วันนี้จะเรียกชื่อพร๎อมกลับบ๎านเร็วอีกไหมเนี่ย 

คุณครู  :  555 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน......เหมอืนหุนํไลกํา !  

ในขณะท่ีเด็กๆ กําลังประดิษฐ๑ดอกบานชื่น 

น๎องชารีฟ : (ประดิษฐ๑เสร็จแล๎วนั่งมองผลงานตัวเอง) เพื่อนๆ เราวําของเราไมํเหมือนดอก 

บานชื่นเลย เหมือนหุํนไลํกามากกวํา 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......เขาเปน็หม ู!! 

น๎องฮาวา : วันนี้น๎าหนูมารับคํะครูติ่ง 

ครูติ่ง  : น๎าชื่ออะไรคะ 

น๎องฮาวา : น๎าโต๎งคํะ เขาเป็นหมู สํวนหนูเป็นอิสลาม 

ครูติ่ง  : ไมํใชํหมูคํะ น๎านับถือศาสนาพุทธ สํวนหนูนับถือศาสนาอิสลามคํะ 

น๎องฮาวา : 555 ก็หนูไมํรู ๎
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หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........๕ เพือ่นรกั ๖  

เช๎าวันหนึ่งเด็กๆ มาถึงห๎องก็เอาของออกจากกระเป๋า น๎องจีนถือกระติกน้ําเดินมาแลว๎ทําทําคิดอยูํ่

กํอนจะวาง 

น๎องปุณ : จีนทําไมต๎องวางกระติกใกล๎เราด๎วยลํะ 

น๎องจีน  : (ยิ้มกํอนจะตอบวํา) ก็เรารกัเธอไง 

น๎องปุณ : เมื่อวานยังแกล๎งเราอยูํเลยวันนี้รักละ 

น๎องจีน  : อ๐อเราล๎อเลํน 

เพื่อน  : 555555 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......หนเูปน็สวิ !! 

น๎องไบร๑ท : ครูพงษ๑คะ หนูขอยาทาสิวหนํอยคํะ หนูวําหนูเป็นสิวคํะ 

ครูพงษ๑ :  ครูพงษ๑ไมํมีคํะ 

น๎องไออํุน : นี่ไมํใชํสิวนี่ไบร๑ท ไบร๑ทแคํเป็นแผลเฉยๆ 

น๎องไบร๑ท : อ๐อ!! ครูพงษ๑คะ งั้นหนูไมํเอาแล๎วนะคะ 555 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......ขาใครครบั !!  

หลังจากท่ีคุณครูรับประทานอาหารกลางวันเรียบร๎อยแล๎ว ครูอ๊ีดล๎างป่ินโตใสํข๎าว 

ครูอ๊ีด  : น๎องแอนฟิลด๑ หยิบขามาให๎คุณครูหนํอยคํะ(ชี้ไปท่ีขาป่ินโต) ครูจะล๎างคํะ 

น๎องแอนฟิลด๑ :  (หันมางง) ขาใครครับครูอ๊ีด 

น๎องวาชิ : ขาป่ินโตครูไง 555 

หอ๎ง K.3/3 (ครตูิก๊) 

ตอน.......ตกใจวายหมด 

ขณะท่ีครูยืนสอนเด็กๆแล๎วหันไปเขียนบนกระดาน 

ครูชิต   :  แอบมาข๎างหลังแล๎วเรียกครูติ๊ก 

เด็กๆ และครูติ๊กตกใจแล๎วเรียกชื่อพร๎อมกันวําครูชิต 

น๎องฟิน :  โอ๎ยตกใจวายหมดเลยครับครูชิต 

น๎องมิริน  :  หัวใจจะวายนะฟินไมํใชํตกใจวาย5555  
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กจิกรรม Little Lab 

 

 

 

กจิกรรม Play & Learn 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม The cutie chef 

 

 

 

กจิกรรม Creative art 
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กจิกรรมนาฏศลิป ์

 

 

 

กจิกรรม Clever creator 

 

 

 

 

กจิกรรมเทควนัโด 

 

 

 

 

 

กจิกรรมภาษาจนี 
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กจิกรรมวาํยน้าํ 

  

 

 

 

กจิกรรมจนิตคณติ 

 

 

 

 

  

 

ตรวจประเมนิสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน 

วนัพุธที ่24 กมุภาพนัธ๑ 2564 

 

 


