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สวัสดีคะํ จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับแรกของปีการศึกษา 2562 ทํานผู๎ปกครองจะได๎รับแผํนพับ

เดือนละหนึ่งฉบับ คอื เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายนและเดอืนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ๑ โดย

โรงเรียนจะจัดสงํจุลสารฉบับเต็มให๎ทางอีเมล๑ทีท่าํนให๎ไว๎และทางเว็ปไซต๑โรงเรยีน โดยแผํนพับจะฝาก

เด็กๆ กลับไปบ๎านนะคะ สํวนขําวสารตํางๆ โรงเรียนจะแจ๎งลงในจุลสาร คอลัมน๑ “ขําวสารทางโรงเรียน” 

ทํานผู๎ปกครองอยําลืมอํานกันนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอํานสาระตํางๆ ที่มีประโยชน๑ได๎เลยคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย 

จาก “สังข๑ทอง” ถึง “ขวานฟ้าหน๎าดํา” ผํา

สูตรปั้นละครพื้นบ๎าน ชํอง 7 ยคุดิจทิัล ต๎อง 

แอ็กชัน อภินิหาร Super Hero ไทยๆ ถึง

เอาอยู ํ

2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรยีน 6 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 นิสัยลูกน๎อย 8 แบบ อยากให๎เป็น

คนแบบไหนขึ้นอยูํกับการเลี้ยงด ู

เรือ่งที ่2 ก๎าวแรกของหนูน๎อยอนุบาล กับ 5 

ข๎อที่พอํแมํต๎องเตรียมตัวให๎ลูก 

13 

ลับสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 20 

เรื่องของหน ู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเดก็ๆ 23 

ควบคูํจรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด ขั้นตอนเลี้ยงลูกให๎เป็นเด็กคิดบวก +++ 25 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารกัของเด็กๆ 30 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูพงษ๑, ครูปัด, ครูกุ๎ง, ครูอ๎อ, ครูวา/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจ+ครนูก/โรเนียว+ครูป ู
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จาก “สงัข๑ทอง” ถงึ “ขวานฟ้าหนา๎ดํา” ผาํสูตรปัน้ละครพืน้บ๎าน ชอํง 7 ยคุดจิทิลั 

ตอ๎ง แอก็ชั่น อภนิหิาร Super Hero ไทยๆ ถงึเอาอยูํ 

 

 

  ละครพื้นบ๎าน จกัรๆ วงศ๑ๆ  ชํวงเวลา 8 โมงเช๎าทกุวันเสาร๑-อาทิตย๑ กลายเป็นชํวงเวลาผูกขาดของ

ชํอง 7 ที่ครองความนิยมจากผู๎ชมอยํางเหนยีวแนํนและยาวนาน ยังไมํมรีายการไหนเข๎ามาชํวงชงิความ

นิยมในชํวงนี้ได๎ แม๎วําจะมีความพยายามจากหลากหลายชํองมาโดยตลอดก็ตาม ลําสุด “สังข๑ทอง” สร๎าง

สถิติเป็นละครพื้นบ๎านทีม่ีจํานวนตอนออกอากาศมากที่สุดในยุคทีวีดิจิทัล ด๎วยจํานวนตอนถึง 110 ตอน 

คว๎าเรตติ้งเฉลี่ยทัง้เรือ่งไป 6.310 

  สาเหตุสําคัญที่ละครแนวนี้ของชํอง 7 อยูํในสถานะไรค๎ูํแขงํ คือ การนําเรือ่งทีค่นไทยรู๎จัก ปรับ

บทให๎ทันสมยั แอ็กชั่น แฟนตาซีจัดเต็ม สอดแทรกคติสอนใจตามธีมเนือ้เรื่องหลัก กลายเป็นคอน

เทนต๑ทีจ่ับกลุํมครอบครวั ชนิดเด็กดูได๎ ผ๎ูใหญํวางใจ เนื้อหาดี ไร๎มลพษิ 

  ชํวงเวลาเช๎าวันหยุด 08.00-09.00 น. ของชํอง 7 เป็นชํวงเวลาของบรษิัท สามเศียร ในกลุํม

ของ “ดาราวิดีโอ” เชําเวลาออกอากาศละครพื้นบ๎าน จักรๆ วงศ๑ๆ มายาวนาน ตั้งแตํปี 2530 โดยเป็น

การเลื่อนเวลาออกอากาศละครแนวนี้จากชํวงไพรม๑ไทม๑มาเป็นชํวงเช๎าวันหยุดแทน ตามนโยบายของชํอง 

7 ที่นําโดย “คุณแดง-สุรางค๑ เปรมปรีดิ์” ที่ตอ๎งการให๎ชํวงเวลาไพรม๑ไทม๑ เป็นชํวงเวลาของละคร

สมัยใหมํ จึงโยกละครแนวพื้นบ๎านไทยออกไปเป็นชํวงเช๎าวันหยุดแทน 

https://positioningmag.com/wp-content/uploads/2019/03/open_ch7lakorn.png
https://positioningmag.com/wp-content/uploads/2019/03/open_ch7lakorn.png
https://positioningmag.com/wp-content/uploads/2019/03/open_ch7lakorn.png


 
 

3 

การโยกย๎ายผงัรายการในชํวงนั้น กลายเป็นการสร๎าง “จุดขาย” ใหมขํองชํอง 7 ที่แข็งแกรํงมาก

ที่สุด สร๎างความขลงั ยนืระยะยาวนานมาจนถึงทุกวันนี ้

ละครพื้นบ๎านในยุคแรกนั้น สํวนใหญํเป็นการเขยีนบท ยึดพล็อตตามนยิาย ชาดก หรือนทิาน

พื้นบ๎านอยํางเครงํครัด ดําเนินเรื่องช๎าๆ ยืดๆ ตามแนวนิยมของคนสมยักอํน สํวนใหญํในชํวงแรกๆ คือ

เน๎น ดรามํา รันทด ร๎องไห๎น้ําตาทํวมจอ เจ๎าพี่ เจ๎าน๎องกวําจะรกักันได๎ ผ๎ูชมนั่งหน๎าจอรอลุ๎นกันอยูหํลาย

เดือน แถมยังสอดแทรกอภินิหาร แสงเสียงแบบเบาๆ ไมํต๎องสมจริงมากนักก็เอาอยูํแล๎ว 

  แตํเมื่อเวลาผํานไป การ

แขํงขันเริ่มมากขึ้น จากแขํงกันเพียง 

6 ชํอง ขยายมาสูํ 25 ชํอง ในยคุทีวี

ดิจิทัล ก็เริม่เห็นการเปลีย่นแปลงของ

การเลือกเรื่อง การวางพล็อต เขียน

บท มากขึ้น 

อยํางไรกต็าม หากย๎อนหลังดู

ละครพื้นบ๎านที่สร๎างมากอํนหน๎านี้ทาง

ชํอง 7 จะพบวําละครที่ออกอากาศ

มาแล๎ว จะมีเรื่องวนเวียนอยูํไมกํี่เรือ่ง 

รีรันกันมาหลายรอบ ชนดิที่เรียกวํา

ผู๎ชมล๎วนแตํคุ๎นเคย รู๎จักแทบทกุตัว

ละคร 

ความแตกตํางของพล็อตละคร

พื้นบ๎าน ที่ไมํเหมือนพล็อตละคร

ใหมํๆ อื่นอีกประการหนึง่ คือ ทกุ

เรื่องของละครพื้นบ๎าน มีความใกล๎ชิด

สังคมไทย เข๎าถึงวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

สามารถนํามาเป็นคติเตอืนใจผู๎คน จนเป็นที่มาของภาษิตตํางๆ จํานวนมากจนถึงทกุวันนี ้
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เคา๎โครงเรือ่งเดมิ บทใหม ํตอ๎งแอก็ชั่น แฟนตาซี Super Hero ถงึเอาอยู ํ

 

ตั้งแตํยคุทีวีดิจทิัล การเลือกเรื่องมาทําละครพื้นบา๎นของคําย “สามเศียร” เริ่มลดดีกรีดรามําลง 

หันมาให๎ความสําคัญกับเรื่องที่สามารถตํอยอด แทรกสํวนแอ็กชั่น ปาฏิหาริย๑ ทํามกลางพล็อตละคร

พื้นบ๎านที่มีเต็มไปด๎วยคติสอนใจ นอกเหนือไปจากความดรามําจากพลอ็ตเดิม ที่มีทัง้อิจฉา ริษยา การ

แก๎แค๎น โดยมีตัวร๎ายสุดๆ และตัวดี นําสงสารสุดๆ 

ที่สําคัญ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในรปูแบบเหมือนภาพยนตร๑ตํางประเทศ แนวซูเปอร๑ฮโีรํ พระเอก

ของแตํละเรื่อง จะเริ่มมีอทิธิฤทธิ์ ชํวยเหลือชาวบ๎าน ป้องกันตัวเอง และชวํยเหลือคนรกั เพียงแตํเป็น 

ซูเปอร๑ฮโีรํ ในแบบฉบบัไทยๆ ถูกใจผู๎ชมกลุํมแมส โดยเฉพาะตํางจงัหวัดมากเป็นพิเศษ 

เรียกได๎วํา หากฮอลลีวูดมีกัปตันมาเวลล๑ ซูเปอร๑แมน ญี่ปุ่นมีไอ๎มดแดง ละครไทยก็มี “ซูเปอร๑ฮี

โรํ” ในแบบฉบับไทยๆ ทั้ง “เงาะป่า” หรือ “ขวานฟ้าหน๎าดํา“ ได๎เหมือนกัน 
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ดังจะเห็นได๎จากเรือ่งลําสดุ “สังข๑ทอง” จากพล็อตที่มีตัวละครเกีย่วข๎องตั้งแตํรุํนเด็ก ความ

ยากลําบากตอนเลก็ แมคํลอดลูกเป็นหอยสังข๑ ทํามกลางความรังเกียจของชาวบ๎าน เติบโตมาอยํางคนสู๎

ชีวิต เมื่อเข๎ามาเป็นราชบุตรเขย ก็มาเจอกับบรรดาเขยสหประชาชาติ หลากหลายเชื้อชาติเข๎ามาสร๎าง

ความครื้นเครง มกีารตอํสู๎ แอ็กชั่น โชว๑หุํนแขง็แรง 6 packs ของเจ๎าเงาะ จากพลอ็ตที่มีหลากหลายมุม 

ทําให๎สามารถยืดเรือ่งไปได๎ถึง 110 ตอน ทําเรตติ้งตอนที่ออกอากาศสูงสุดอยูํที่ 8.472 ในชํวงเดือน

ตุลาคม ปี 2561 กํอนจะลดลงมา ทรงตัวอยูํในระดับ 6-7 จนกระทั่งถงึตอนจบ จบลงด๎วยเรตติ้ง 

6.705 

เนื่องจาก “สามเศียร” มีอํานาจเต็มทีใ่นการเลอืกทั้งเรื่อง ตัวแสดง บท หากเรื่องใดออกอากาศ

ไปแล๎ว มีแนวโน๎มไมํด ีผู๎ชมไมํตอบรับ ก็สามารถตัดสินใจหั่นบทให๎จบลงอยํางรวดเร็ว เปิดกองเรือ่ง

ใหมํเข๎ามาเสียบแทนทีไ่ด๎อยํางรวดเร็ว ทําให๎บางเรื่องมีจํานวนตอนน๎อยมาก ในขณะที่บางเรือ่งที่ได๎รับ

ความสนใจมาก กจ็ะขยีบ้ท สร๎างซับพล็อตแตกเหลํากอขึ้นมาเป็นดอกเห็ด เชํน สังข๑ทอง จนกลายเป็น

ละครที่มีตอนออนแอร๑ยาวนานที่สุดของชํอง 7 ในชํวงทีวีดิจิทัล 

 

สํวนเรื่องใหมํ “ขวานฟ้าหน๎าดํา” เปิดตัวตอนแรกวันอาทิตย๑ที่ 17 มี.ค. ด๎วยเรตติ้ง 4.794 

นับวําเปิดตัวได๎ดี สําหรับละครตอนแรก 
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“ขวานฟ้าหน๎าดํา” เป็นอีกเรือ่งที่มีพล็อตโครงเรือ่งที่สามารถเตมิบท สรา๎งสตอรี่ แอก็ชั่น อภินิหาร 

ตํอยอดได๎อีกมาก เมื่อปรับบทเข๎ากับยคุสมัย ในมุขสถานการณ๑ปัจจุบันลงไป เชื่อวํานําจะประสบ

ความสําเร็จได๎อกียาวนานหลายตอน แตํจะได๎เกนิ 110 ตอน เพื่อลบสถิติ “สังข๑ทอง” หรือไมํนัน้ ต๎อง

พิสูจน๑กันตํอไป 

ผลจากเรตติง้แขง็แกรํง มีผลตํอเนื่องจากรายได๎คาํโฆษณา โดยพบวํา ชํวงเวลานี้เป็นหน่ึงในชํวงที่เรยีก

โฆษณา โดยเฉพาะจากสินค๎าในกลุํม FMCG หรือ fast moving consumer goods สินค๎าอปุโภค

ทั่วไปที่ใช๎ในชีวิตประจําวันของผู๎คนได๎มากที่สุดชํวงหนึ่งของวันเลยทีเดยีว 

 

 

 

 

  

  ขอขอบคุณในความรํวมมือจากทํานผู๎ปกครอง กรณีเด็กป่วย หรือ โรงเรียนตรวจพบวําเด็กมีไข๎ 

เป็นหวัด ไอ ทํานผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือโดยนําเด็กไปรักษาที่บ๎านให๎หายป่วยกํอน จึงมาเรียน

ตามปกติ เพื่อป้องกันการติดตํอถึงเด็กคนอื่นๆ คํะ 

  ชํวงนี้เป็นชํวงฤดูฝน ระวังโรคไข๎เลือดออกระบาด โดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรค ยุงลายอาศัยอยูํ

ในบ๎านและบริเวณรอบๆ บ๎าน มักกัดคนในเวลากลางวัน พบผู๎ป่วยไข๎เลือดออกได๎ทุกเพศทุกวัยและทุก

ภาคของประเทศไทย จึงขอให๎ผู๎ปกครองใสํใจดูแลบุตรหลานของทํานคํะ 

ทีม่า : https://positioningmag.com 
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ขอความกรุณาทํานผู๎ปกครองแจ๎งโรงเรียนในวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะ เพื่อสะดวกในการ

ให๎บริการรับ-สํงนักเรียนด๎วยคํะ 

 ตั้งแตํเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มา โรงเรียนกําลังฝึกฝนเด็กๆ เรื่องการชํวยเหลือ

ตนเอง และ การฝึกหัดอําน เขียน จึงขอความรํวมมือทํานผู๎ปกครองทุกทํานดังนี้ 

      1. ฝึกเด็กๆ ให๎ชํวยเหลือตนเองที่บ๎าน เชนํ ทานข๎าว ดื่มนม การแตํงกาย เก็บที่นอน  

      2. มาโรงเรียนกํอนเข๎าแถวอยํางน๎อย 30 นาที (เข๎าแถวเวลา 08.10 น.) เพื่อมีเวลาทบทวน

บทเรียนในห๎องเรียนและได๎รํวมกิจกรรมชํวงเช๎าเข๎าแถว 

วันอาทิตย๑ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนขอขอบคุณผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมการประชุม

ผู๎ปกครองนักเรียนใหมํ เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอนและผู๎ปกครองพบปะครูประจําชั้น 

เพื่อทราบหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็กคํะ 

 ในปีการศึกษานี้ มนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ๑ จํานวน 4 คน มาฝึกปฏิบตัิ

วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้คํะ 

1. นางสาววรวีร๑ ก๐อยสุวรร       ชื่อเลํนครูวอลล๑  ห๎อง K.2/2 

2. นางสาวพรทิพย๑ วิเศษสงิห๑  ชื่อเลํน ครูพกั   ห๎อง K.2/3 

3. นางสาวณัฐยา ชํวงฤทธิ ์  ชื่อเลํน ครูจิ๊บ   ห๎อง K.3/2 

4. นางสาวมนัสวี มัสเจริญ  ชื่อเลํน ครูเกด   ห๎อง K.3/3 

 

 

 ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชือ่บญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

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

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

หลังจากโอนเงินเรียบรอ๎ยแล๎วกรุณาสํง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 
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2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียนทั้งหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ  

100 บาทคํะ และสําหรบัผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ครูติ๊กและครูวาเข๎ารับการอบรมเรื่อง “เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ

ในการจัดสภาพแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎ในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 

 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม – วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2562 ครูแหมํมและครูนกเข๎ารับการอบรม

เรื่อง “การอบรมเชงิปฏบิตักิารระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศึกษา” ณ โรงแรมตรัง เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 วันพฤหสับดทีี่ 4 มิถุนายน 2562 ครูเกด และครูตู๐เข๎ารับการประชุมสัมมนาเรื่อง “กํอนการตรวจ

นิเทศ ติดตาม และกํากับการให๎เงินอุดหนุนในสํวนกลาง” ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต๑โยเซฟ

คอนแวนต๑ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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 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 :  

- 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 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ระหวํางวันที่ 4 มี.ค.- 15.พ.ค.

2562 ดังนี ้

ï ทาสีในและนอกห๎องเรียน/บริเวรหน๎าอาคาร1, 2, 3ทั้งหมด/ห๎องประกอบอาหาร 

ï เก็บสายไฟ, สายกล๎องวงจรปดิ, สายโทรศัพท๑ทัง้หมดเข๎ารางกลํอง 

ï ปูกระเบื้องผนังหน๎าครัว,พื้น,ด๎านในห๎องครัวและเพิ่มชํองระบายอากาศ 

ï ปรับปรุงห๎องน้ําผู๎ใหญํ 2 ห๎อง, ห๎องน้ําเด็กชั้น 1, และสร๎างห๎องน้ําผูใ๎หญํ 1 ห๎อง 

ï ปกูระเบื้องพื้นและกําแพงรอบอาคาร2ทัง้หมด 
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ï ทาสีราวบันไดและราวกนัตกระเบียงอาคาร2/ทาสีเหล็กบรีมอาคาร3 

ï ปูพื้นกระเบื้องยางบันไดอาคาร 2 และโรงหนัง 

ï ติดตั้งระแนงใตอ๎าคาร 3 และรอบบริเวณอาคาร 2 

ï เปลี่ยนอลูมิเนยีมสีขาวหอ๎งเรยีนอาคาร2ทั้งหมด 

ï เพิ่มแอร๑ห๎องนาฎศิลป ์

ï ปูกระเบื้องระเบียงด๎านหน๎าช้ัน 2 อาคาร 3 

ï ปูกระเบื้องยางหอ๎งเรียนชั้น 1 อาคาร 4 

 

 

 วันศุกร๑ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อปลูกฝังให๎

เด็กๆ ได๎รู๎จักโทษของบุหรี่ และให๎เด็กๆ ได๎แจกโปสเตอร๑ให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองคํะ 

 ทางโรงเรียนตอ๎งขอชื่นชม เด็กหญงิ ไลลํา สวิพรโรบนิสนั หรือน๎องไลลํา ชั้นอนุบาล 2/3 ที่ได๎

มีโอกาสเข๎ารํวมการแขํงขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย ชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ประจําปี 2562 

ณ ศูนย๑กีฬาแหํงชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวํางวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2562 

ชํวยเป็นกําลังใจให๎น๎องไลลํากันด๎วยนะคะ 

 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมโดยครูตํางชาติ นําเด็กๆ เต๎นประกอบเพลง

ภาษาอังกฤษในตอนเช๎าคํะ  

 โครงการหนูน๎อย Healthy จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ ได๎ออกกําลังกายในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าคํะ 

 วันศุกร๑ที่ 19 และจันทร๑ที่ 22 เมษายน 2562 โรงเรียนได๎พาเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ที่
รํวมกิจกรรมภาคฤดูร๎อน ไปทัศนศึกษาที่ฟันเนเรี่ยม (Funarium) ณ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร 

เพื่อให๎เด็กๆ ได๎รับประสบการณ๑ใหมํๆ คํะ 
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 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทีมทันตแพทย๑จากโรงพยาบาลราษฎร๑บูรณะ จะมาเคลือบ

ฟลูออไรด๑และตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ให๎กับเด็กๆ คํะ  

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว๎ครู เพื่อให๎เด็กๆ ได๎ระลึกถึงพระคุณ

ของครู ที่ได๎อบรมสั่งสอนเด็กๆ มาคํะ 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน มถินุายน พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.3 มิ.ย. 62 ----------------หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชิน-ี--------------- 

อ.4 มิ.ย. 

62 

ข๎าวต๎ม+ไขํ

เจียวต๎นหอม

แครอท 

นม UHT+ขนม

ปัง 

ทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+

ข๎าวโพดเปยีก 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แตงกวาผัดใสํ

ไข ํ

พ.5 มิ.ย. 

62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+

กล๎วยบวชช ี
ผลไม ๎ เส๎นหมี่นํ้า 

พฤ.6 มิ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหมู 

ใสํผักตําลึง 

นม UHT+ขนม

ปัง 

ทาแยม 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+สาคู

เปียกน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจยีว

ฟักทอง+นํ้าซุป 

ศ.7 มิ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ไขํ

ตุ๐น 
นม UHT+โดนัท 

บะหมี่น้ําลูกชิ้น+ 

ถั่วเขียวต๎มนํ้าตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพรา

ไกํ+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.10 มิ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดว๎ุนเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 
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อ.11 มิ.ย. 

62 
ซุปมักกะโรนี  

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

พ.12 มิ.ย. 

62 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวมันไกํ+แกงจืดฟัก+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไขํ+น้ํา

ซุป 

พฤ.13 

มิ.ย. 62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ํา

ซุป+ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหลํ่าปล ี

ศ.14 มิ.ย. 

62 
บะหมี่น้ําลูกชิ้น 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+ไขํเจียว 

+สาคูเปยีก 

ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํ

ทอดกระเทียม+

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.17 

มิ.ย. 62 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจยีว

ใสํต๎นหอม 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 
ก๐วยจั๊บ+เฉาก๏วย ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

เปรีย้วหวาน+น้ํา

ซุป 

อ.18 

มิ.ย. 62 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ 

น้ําซุป+ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

พ.19 

มิ.ย. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํเจยีวใสํแค

รอท+แกงจืดสาหรําย+

เต๎าสํวน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 

พฤ.20 

มิ.ย. 62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดหัวไช

เท๎า 

นม UHT+ขนม

ปังทาแยม 

ข๎าวผัดสามสี+แกงจืด

เต๎าหู๎ผักกาดขาว+ว๎ุน

น้ําหวาน 

ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

ศ.21 

มิ.ย. 62 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ขนม

ปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหลํ่าปลีใสํว๎ุนเส๎น+หมู

ยอทอด+ 

มันต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎

ผัดมักกะโรน ี

ใสํไส๎กรอก 

+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 



 
 

13 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.24 มิ.ย. 

62 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํใสํ

เห็ด+กล๎วยบวชช ี
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

อ.25 มิ.ย. 

62 

ข๎าวต๎ม+กุนเชยีง

ทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวราดหน๎าไก ํ

+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

พ.26 มิ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืด

ผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไช

เท๎า+ปอูัดนึ่ง+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

เส๎นใหญํ 

ผัดซีอิ๊วหม ู

พฤ.27 

มิ.ย. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

บะหมี่หมูแดง+ 

สาคูเปียกน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดว๎ุนเส๎น 

ศ.28 มิ.ย. 

62 
ซุปมักกะโรน ี นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+

หมูบะชํอทอด+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

 

 

 

 เรือ่งที ่1 นสิยัลกูนอ๎ย 8 แบบ อยากใหเ๎ปน็คนแบบไหนขึน้อยูกํบัการเลีย้งดู 
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คุณพํอ คุณแมํ คอืครคูนแรกของลูกนอ๎ยที่จะสามารถสั่งสอนลูกให๎เติบโตไปในแนวทางทีก่ําหนด 

เรามาดูการเลี้ยงดูลูกน๎อย 8 แบบทีท่ําให๎ นิสัยลูกน๎อย เติบโตมาแตกตํางกัน เชํน การตําหนิ การเมิน

เฉย การเลี้ยงให๎มีความอับอาย การสอนลูกใหข๎ีก้ลัว สอนมาด๎วยกําลังใจ การยกยอํงชื่นชม 

♡ 1.เลีย้งลกูแบบตาํหนทิกุเรือ่ง 

 

การสอนลูกแบบน้ีจะทําให๎ลูกสงสัยในตัวเอง วําตัวเองแยํ หรอืไมํดีขนาดนั้นเลยหรือ? กลายเปน็

เด็กขาดความมั่นใจในตวัเอง ไมํกล๎าลงมอืทํา เพราะกลัวผิดพลาดแล๎ว จะโดนคุณพํอ คุณแมํตําหนิ หรือ

วํากลําว ทําให๎นิสัยของลูกชอบโทษคนอื่น 

♡ 2.เลีย้งลกูแบบเมนิเฉย 

 

การเลีย้งลูกแบบนี้ จะทาํให๎ลูกรู๎สึกไร๎คํา กลายเป็นเด็กคิดลบกับตัวเอง เป็นการทําร๎ายจิตใจลูก

มากที่สุด และทําให๎เกิดความเสี่ยงให๎ลูกทําร๎ายตัวเอง หรือรนุแรงถงึขั้นฆําตัวตาย ควรให๎เวลาลูกมากขึ้น 

พูดคุย และเลํนกับลูกให๎มากขึ้น แล๎วทุกอยํางจะดีขึ้นเอง 

 

https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/child-ignoring-parent/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/busy-parents/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/child-ignoring-parent/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/busy-parents/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/child-ignoring-parent/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/busy-parents/
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♡ 3.เลีย้งลกูแบบใหม๎คีวามอบัอาย 

 

การเลี้ยงแบบนี้จะทําใหล๎ูกมีความรู๎สึกผิดไปจนโต เพราะถูกดุวํา ทําให๎อายตํอหน๎าผู๎อื่น หรือถกู

ทําโทษในที่สาธารณะ เป็นการลงโทษที่ทําร๎ายทางจิตใจอยํางรุนแรง อยําปลํอยให๎อารมณ๑ชั่ววูบของคุณ

พํอ คุณแมํทําให๎เกิดปมกับลูกไปตลอดชีวิต 

♡ 4.เลีย้งลกูแบบใหข๎ี้กลวั 

 

การเลี้ยงแบบนี้จะทําใหล๎ูกเติบโตมาเป็นคนวิตกกังวล กลัวไปหมดทุกสิง่ทุกอยําง กลัวทําอะไร

ไมํได๎ กลัวความพํายแพ ๎กลัวความล๎มเหลว ทําให๎ลูกไมํอาจประสบความสําเร็จในชีวิตได๎ด๎วยตัวเอง 

ตั้งแตํเด็กไปจนโต 

 

 

 

https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/school-bully-child-being-bullied-in-playground/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/punir-son-enfant/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/school-bully-child-being-bullied-in-playground/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/punir-son-enfant/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/school-bully-child-being-bullied-in-playground/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/punir-son-enfant/
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♡ 5.เลีย้งลกูแบบเตบิโตมาด๎วยกาํลงัใจ 

 

การสอนแบบน้ีจะทําให๎ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะหลํอเลี้ยงชีวิตลกู

น๎อย ชํวยให๎กําลงัใจเมือ่ผิดพลาดให๎ยืนขึ้นใหมํได๎ หมั่นสร๎างกําลังใจอยูํเสมอ ลูกน๎อยจะเติบโตมา

เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะเมื่อมีความเชื่อมั่นจะทําอะไรก็สําเร็จ 

♡ 6.เลีย้งลกูแบบโตมากบัคาํยกยอํงชมเชย 

 

การเลี้ยงแบบนี้จะทําใหล๎ูกเติบโตมาเห็นคุณคําของตัวเอง การชมเชยต๎องชมตามความจรงิ เด็กๆ 

ถ๎าทําเรื่องที่ดีแล๎ว พํอแมํเอํยปากชม จะทําให๎ลกูรู๎วําสิ่งนั้นดี และควรทําตํอไป ทําให๎ลูกรู๎สกึมคีณุคํา 

และความภาคภูมิใจในตวัเอง ซึ่งเป็นรากฐานของคนทีป่ระสบความสําเร็จ 

♡ 7.เลีย้งลกูแบบไดร๎บัการยอมรบันบัถอืจากพอํแมํ 

https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/maxresdefault-7/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/6-2-3-4-debitfacts-forparents1/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/maxresdefault-7/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/6-2-3-4-debitfacts-forparents1/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/maxresdefault-7/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/6-2-3-4-debitfacts-forparents1/
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จะทําให๎ลูกศรทัธาในตัวเอง โดยให๎เกยีรติลกูในฐานะคนๆ หนึ่ง อยําคดิวําลูกเป็นเด็กจะทําอะไร

กับลูกกไ็ด๎ ปลํอยให๎เขาทําในสิ่งทีร่ัก ที่ชอบ แนะนําให๎สิ่งที่ถกูต๎อง ยอมรับในสิ่งที่ลกูทํา ไมํวําจะดี

น๎อย หรือมาก เมื่อเขาได๎รับการยอมรับ เขาจะศรัทธาในตัวเอง และยอมรับนับถือในตัวเอง และคนอื่น

เชํนกัน 

♡ 8.เลีย้งลกูแบบโตมาดว๎ยความรกั 

 

จะทําให๎ลูกรักตัวเองและผู๎อื่น แสดงออกกับลูกดว๎ยภาษากาย และคําพูด ให๎ลูกรู๎สึกมั่นคงทาง

จิตใจ เด็กที่ไดร๎ับความรักจากพํอแมํ จะมีความรกัและความพอใจในชีวิตของตัวเอง และพร๎อมที่จะ

แบํงปันให๎คนอื่น 

คุณพํอ คุณแมํอยากใหล๎ูกเติบโตมาเป็นคนแบบไหน ยํอมขึ้นอยูกํับการเลี้ยงดู ให๎เกียรติ 

ยอมรับ ไมํกดดันลูก ด๎วยอารมณ๑ และคําพูด เพียงเทํานี้ลูกน๎อยกจ็ะเตบิโตขึ้นมาอยํางคนที่มคีณุภาพ 

 

 
ทีม่า : https://www.amarinbabyandkids.com 

https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/father-helping-son-with-homework/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/parents-talking-to-kids-about-money_725x377-1365627520/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/father-helping-son-with-homework/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/parents-talking-to-kids-about-money_725x377-1365627520/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/father-helping-son-with-homework/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/parents-talking-to-kids-about-money_725x377-1365627520/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/father-helping-son-with-homework/
https://www.amarinbabyandkids.com/preschooler-kid/kid-age-7-12/kid-care/teach-kids-3/attachment/parents-talking-to-kids-about-money_725x377-1365627520/
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 เรือ่งที ่2 กา๎วแรกของหนนูอ๎ยอนบุาล กบั 5 ขอ๎ทีพ่อํแมตํอ๎งเตรยีมตวัให๎ลกู 

 

 
 

  สําหรับครอบครัวไหนทีก่ําลังมีลูกเข๎าเรียนอนุบาล พํอแมํมาเตรยีมความพร๎อมให๎ลูกกํอนเปิดเทอม 

เพื่อเตรยีมรับมอืกับเหตกุารณ๑ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลูก มาดูวิธีการรับมอืของพอํแมํในการจัดการกํอนเปิด

เทอมวันแรกของลูกกัน 

 

1. เตรยีมราํงกายลกูใหพ๎รอ๎ม  

  เพราะในโรงเรยีนอนุบาลลูกต๎องเจอกับเพือ่นใหมํๆ อันดับแรกคอืต๎องเตรียมลูกให๎แข็งแรงไว๎ ฉีด

วัคซีนตํางๆ กับลูกอยํางครบถ๎วน ให๎กินอาหารที่มีประโยชน๑ สอนลูกเกีย่วกับเรื่องสุขอนามัยพื้นฐาน เชํน 

การล๎างมืออยํางไรให๎สะอาด เป็นต๎น 

 

2. ฝกึใหร๎ูจ๎กัการปรบัตวัเขา๎กบัคนอืน่ 

  เด็กอนุบาลหลายคนเวลาเปิดเทอม เข๎าเรยีนเปน็ครั้งแรกปัญหาที่เจอคืองอแงไมํยอมไปโรงเรียน 

แตํละคนจะมีมากนอ๎ยขึ้นอยูํกับการปรับตัวได๎ของเด็ก ถ๎าเด็กๆ ปรับตัวไดด๎ี เข๎ากับเพื่อนได๎เร็วก็จะหมด

ปัญหางอแงเวลาพํอแมํไปสํงหน๎าโรงเรยีนในเร็ววันคํะ การฝกึฝนนั้นทําได๎ เชํน การพาลูกออกไปข๎าง

นอกพบปะผู๎คนหลากหลาย เชํน พาไปพบญาติๆ หรือ เพื่อนฝูงของพอํแม ํ

 

3. ฝกึใหล๎กูชวํยเหลอืตวัเอง  

  การฝึกให๎ลูกชํวยเหลือตวัเองเป็นเรื่องที่ต๎องคอํยๆ ฝึกมาในระยะเวลาหนึ่ง เชํน การรับประทาน

อาหารด๎วยตัวเอง การขบัถําย การแตํงตัวใสํเสือ้ผ๎า หรือรับผิดชอบสิง่ของ กระเป๋าตัวเอง เพราะการเริ่ม
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ฝึกด๎วยเรื่องเล็กๆ เหลํานี้จะเป็นพื้นฐานสร๎างความรับผิดชอบให๎กับตัวของลูกเมื่อเขาคํอยๆ โตขึ้น และอยูํ

ในสังคมที่ดีตํอไปคะํ 

  

4. ฝกึลกูวยัอนบุาลใหร๎ูจ๎กัใชภ๎าษาสือ่สาร 

  เมื่อลูกต๎องออกไปยงัสังคมภายนอก ถึงแม๎จะเปน็เพียงโรงเรยีนอนุบาล แตํทักษะการสื่อสารเป็น

สิ่งจําเป็นเพราะ ลูกตอ๎งสื่อสารกับเพือ่น กับคุณครูเพือ่บอกความต๎องการของตัวเองให๎ได๎ วําชอบอะไร 

ไมํชอบอะไร อยากได๎อะไร อยากทําอะไร เชํน อยากไปห๎องน้ํา หรือไมสํบาย ปวดหัว ปวดท๎อง ฯลฯ 

 

5. ฝกึเรือ่งความอดทนใหก๎บัลกู 

  เวลาที่ลูกอยูโํรงเรยีน ลูกจะไมํได๎รับการตอบสนองความต๎องการทันทีทันใดเหมือนกับตอนที่อยูํ

บ๎าน ในการฝึกให๎ลกูนีเ้ราต๎องคํอยๆ ฝึกทีละนอ๎ยคํะ ให๎ลกูรอในสิ่งทีเ่ขารอแล๎วได๎ ไมํใชํรอแล๎วไมํได๎ลูก

ก็จะรู๎สึกผิดหวัง เชํน ลูกจะเลํนอะไรบางอยํางทีต่อนนี้ยังไมํถึงเวลา คุณพํอคุณแมํกอ็าจจะให๎เขารอสักครูํ

หนึ่ง และระหวํางนั้นพอํแมํก็อาจจะให๎ความสนใจในตัวเขา ชวนเขาคุย ก็จะชํวยทําให๎เขารอคอยได๎มาก

ขึ้น 

 

  เตรียมตัวไว๎กํอน ยอํมดกีวําเสมอคํะ คุณแมํพรอ๎มหรือยงัคะ ที่ให๎ลูกออกไปเผชิญโลกภายนอก 

โดยทีไ่มํมคีุณพํอคุณแม ํบางครั้งก็รู๎สกึใจหายทีต่๎องหํางลูก แตํแมํแอดมินเชื่อเหลือเกินคํะวํา ลูกเรา

จะต๎องเป็นเดก็ดีที่เข๎าสังคมได๎ เติบโตไปเป็นเดก็ที่มคีุณภาพแนํนอนคะํ โรงเรียนจะเป็นสถานทีส่อนทุก

อยํางให๎ลูกของเรา และมีพํอแมํคอยอยูํเคียงข๎าง และเป็นกําลังใจให๎ลูกเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ให๎เด็กๆ โยงเส๎นจับคูํภาพกับเงาคํะ 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎หนูๆ โยงเส๎นจับคูํภาพที่ใช๎ประโยชน๑ทดแทนกันได๎ 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 3  

ใหน๎๎องๆ  โยงภาพตามคําบอกคะ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชือ่ผลงาน แครอทแสนประโยชน๑ 

เจ๎าของ   ด.ญ.อคิราห๑ เจริญศักดิไ์พศาล (น๎องซัมเมอร๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพทีต่รงกับเพศของเดก็ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ภรณ๑ชนก  ไขํแก๎ว (น๎องข๎าวหอม)   

หอ๎งอนบุาล 1/1 (ครปูดั) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน จุดส ี

เจ๎าของ  ด.ช.ติณณ๑  จั่นทอง (นอ๎งมาร๑ติน) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครตูิก๊) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน วาดภาพรูปตนเองและระบายสี 

เจ๎าของ  ด.ญ.กมลลัดดา  ญาณะวาณิชย๑ (น๎องนาโน)  

หอ๎งอนบุาล3/1  (ครปูกุ)   
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ตอน.. 10 ขัน้ตอนเลีย้งลกูใหเ๎ปน็เดก็คดิบวก +++ 

 

  คุณพํอคุณเเมํหลายคนอยากให๎ลูกตัวเองเป็นเดก็คิดบวก แตํอาจยังไมํรูว๎ําจะต๎องทําอยํางไร ใช๎

แนวคิดไหนในการเลีย้งลูกถึงจะดทีี่สุด วันนี้เรามีข๎อมูลนําสนใจจากหนังสือเรื่อง “เลี้ยงบวก ลูกบวก” 

เป็นวิธีเลี้ยงลกู 10 ขั้นตอนให๎เป็นเดก็คิดบวกมาฝากกันคะํ 

 1. ใหค๎วามสาํคญักบั เวลาของลกู 

 

  พํอแมํควรให๎เวลาที่ใช๎กบัลูกเป็น 

“เวลาคุณภาพ” ซึ่งการทีเ่ด็กรู๎สึกวําได๎รับความ

รัก เเละได๎เวลาเพียงพอจากพํอเเมจํะทําให๎

เด็กรู๎สึกวําตัวเองเป็นที่รกั พร๎อมทั้งไมํเเสดง

พฤติกรรมลบออกมาเพื่อเรียกร๎องความสนใจ 
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 2. เดก็ทกุคนตอ๎งการการยอมรบั “ทีเ่ปน็ตวัฉนั” 

 

  สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือพอํเเมคํวรเข๎าใจ

ธรรมชาติของเดก็ เเละตระหนักวําเเตํละคน

เกิดมาด๎วยพื้นฐานที่เเตกตํางกัน การที่พํอเเมํ

แสดงการยอมรับในตัวลูกจะทําให๎ลูกเชื่อมั่น

ในตัวเอง เเละเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความ

มั่นใจตํอไปในอนาคต 

 

 

 

 3. จบัถกูมากกวาํจบัผดิ 

 

  เราเคยได๎ยินกันวํา “พรพํอเเมํเป็นสิง่

ประเสริฐที่สุด” ซึ่งในทางปฎิบัติเเล๎วเด็กๆ ที่

ได๎รับคําชมก็เหมือนไดร๎บัพลังเชิงบวกจากพํอ

เเมํ การทีพ่ํอเเมํมองหาข๎อดีในตัวเด็กเเล๎ว 

เเสดงความชื่นชมจะทําให๎เด็กสามารถพัฒนา

ตัวเองได๎อกี 
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 4. ชํวยใหล๎กู ”มอีาํนาจ” ในทางทีเ่หมาะสม 

 

  พํอเเมํควรฝกึฝนพฤติกรรมเชิงบวกของ

ลูกด๎วยการถามคําถาม เปิดโอกาสให๎คิด เเละ

รับผิดชอบในทางเลือกของตัวเอง จะทําให๎

เด็กมีพฤติกรรมที่ดีกวําเด็กที่ถูกควบคุมให๎อยูํ

ในโอวาท คอยทําตามคาํสั่งพํอเเมํตลอดเวลา 

เพราะเด็กจะกลายเป็นคนก๎าวร๎าว หรืออาจ

กลายเป็นเดก็ที่ดือ้เงยีบไปเลย 

 

 

 

 5. ไมเํชือ่วาํการลงโทษ คอืหนทางแหงํการพฒันา 

 

  ในวัยเด็กสมองสํวนอารมณ๑จะพัฒนา

ไปมากกวําสมองสํวนคิด ซ่ึงการลงโทษเด็กจะ

ทําให๎สมองสํวนอารมณ๑ถูกใช๎ ทําให๎เด็ก

ไมํได๎ฝึกคิด หากอยากเล้ียงลูกเชงิบวกควร

อธิบายเหตุผลถูกเเละผดิ พร๎อมทัง้ชี้เเนะ 

เเนวทางที่ถุกต๎อง เพือ่ฝกึให๎ลูกคิดเป็น

มากกวําคํะ 
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 6. ใหเ๎รยีนรูจ๎ากผลลพัธ๑ 

 

  การฝึกลกูด๎วยการกระทํามักได๎ผลกวํา

คําพูด น่ันคือควรให๎ลูกเรียนรู๎ผลลัพธ๑ของเเตํ

ละการกระทําด๎วยตัวเอง เชํน ไมํยอมทานข๎าว

ก็ปลํอยให๎หิว ทําของเลนํเพื่อนพังก็ให๎หักเงิน

คําขนมมาชดใช๎ การทําเเบบนี้ดีกวําการสั่งลูก

เฉยๆ วํา “ไปกินข๎าวสิ” , “เลํนของเลํนเบาๆ 

สิ” เพราะเป็นการฝกึใหเ๎ด็กรับผิดชอบ เเละมี

เเนวโน๎มที่จะทําพฤตกิรรมดีๆ มากกวําใน

อนาคต 

 

 7. ฝกึวนิยัด๎วยการใช ๎“kind but firm” 

 

  พํอแมํควรมีหลักการณ๑ทีช่ัดเจนในการ

สอนลูก โดยไมํหวั่นไหวไปกับอารมณ๑ที่ลูก

เเสดงออกมาทัง้ เสียงร๎องไห๎ น้ําตา เสียงกรีด

ร๎องอาละวาด ซ่ึงการสอนลูกเเบบนี้จะทําให๎

เด็กกลายเป็นคนมีวินยัเข๎มเเข็งคํะ 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 8. ตอ๎นรบัทกุอารมณ๑ลกู 

 

  การมีอารมณ๑ลบบ๎างไมใํชํเรื่องผิด 

เเละเป็นเรื่องธรรมชาตทิีเ่กิดขึ้นได๎ พอํเเมํควร

ฝึกให๎ลูกเรยีนรู๎เเละฝึกรบัมือกับอารมณ๑น้ันๆ 

ในทางที่ถูก 

 

 

 

 

 

 9. เปน็ตน๎แบบทีด่ ี

 

  การสอนลูกที่ดีที่สุดคือการเป็นตัวอยําง

ที่ดีให๎เห็น ซ่ึงลูกจะเป็นอยํางไรกข็ึ้นอยูํกับพอํ

เเมํที่เป็นต๎นเเบบนั่นเองคํะ หากคุณพํอคุณ

เเมํอยากให๎ลูกมีพฤติกรรมเเบบไหนควรฝกึ

ตัวเองให๎เป็นคนเเบบนัน้กํอน เชํน อยากให๎

ลูกเป็นเด็กพูดเพราะ ก็ไมํควรจะพูดคําหยาบ

กันในครอบครัว 
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 10. ยอมรบักบัความไมสํมบรูณ๑แบบ 

 

  พํอแมํหลายคนมกัคิดวํา  “ตัวเองยัง

เป็นพํอเเมทํี่ไมํดีพอ” เเตํความจริงเเล๎วทกคุน

สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได๎ เพียงตัง้ใจ

ฝึกฝน เเละศกึษาข๎อมูลที่ถูกต๎องก็เป็นสิ่งที่ดี

เเล๎ว 

 

 

 

 

  การสร๎างลกูด๎วยเเนวคิดเชิงบวกต๎องใช๎ทัง้เวลา ความอดทน เเละความรํวมมือที่มากเลยทีเดียว ซึ่ง

อยากเป็นกําลังใจให๎พอํเเมํทุกคนทีก่ําลังพยายามอยูํในเส๎นทางนี้ เราเชือ่วําความรักทีม่ีให๎ลูกจะต๎องทํา

ให๎เขาเติบโตมาเป็นเดก็ที่ดีเเนํนอนคํะ 

 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 

 

 
หอ๎ง Nursery 1  (ครนูุมํ) 

ตอน......หวิขา๎ว !! 

น๎องแอนฟิวส๑ : หิวข๎าว 

คุณคร ู : เรียนภาษาองักฤษเสรจ็แล๎วกินนะคะ 

น๎องนาวาส : ก็ฟิวส๑กินแล๎วไง 

คุณคร ู : กินตั้งแตํเมื่อไหรํลูก 

น๎องนาวาส : เมื่อคืนคะํ 
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หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......แอ๏ปเปิล้ เปน็ แอ๏ปปุน้ 

 T.Phen มาสอนภาษาอังกฤษ และให๎ออกมาอํานคําศัพท๑ทีละคนจนถึงนอ๎งเทมโป้ 

T.Phen : What. 

น๎องเทมโป ้ : แอ๏ปปุ้น เสียงดงัฟงัชัด 

T.Phen : No, apple. 

น๎องเทมโป ้ : หัวเราะแล๎วอํานตาม แอ๏ปเปิ้ล 

T.Phen : Ok, apple 

เด็กๆ  : หัวเราะ 555  

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ฃ. ฃวํย  !! 

ครูชมพู ํ : เด็กๆ คะ เรามาอําน ก-ฮ กันคํะ 

เด็กๆ  : ก ข ฃ 

น๎องปันปัน : ฃ.ฃํวย  

ครูชมพู ํ : ปันปัน อํานวําอะไรนะคะ 

น๎องปันปัน : ฃ.ฃํวย ครับ 

ครูชมพู ํ : ไมํใชํคะํ อํานวํา ฃ.ฃวด คํะ  

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ต. ต ูเหวาํ (ต.เตํา) !! 

 ครูออมพาเด็กๆ ทอํงพยญัชนะไทย ก-ฮ จนมาถึงตัว ต.เตํา 

ครูออม  : เด็กๆ คะ ตัวนี้ตัวอะไรคะ 

เด็กๆ  : ต.เตํา หลังตุงคํะ 

น๎องมํวนมํวน : ต.ตูเหวํา คํะ  

เด็กๆ  : 555 ต.ตูเหวํา 

ครูออม  : เรียกวํา ต.เตํา คํะน๎องมวํนมํวน 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......กลบัเยน็ๆ !! 

น๎องคุณ : ครูกุ๏กครับ 

ครูกุ๏ก  : วําไงคะ 

น๎องคุณ : วันนี้น๎องคุณจะกลับร๎อนๆ นะครับ 

ครูกุ๏ก  : ทําไมลํะคะ 
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น๎องคุณ : ก็ถ๎ากลับเย็นๆ มันจะมืดไงครับ 

ครูกุ๏ก  : อ๐อ! ถ๎ากลับร๎อนๆ มันก็ยังสวํางใชํไหมคะ 

น๎องคุณ : ใชํครับ 

ครูกุ๏ก  : 555 โอเคคํะ กลับร๎อนๆ เนอะ 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......เรยีนคาํตรงขา๎ม !  

ครูพงษ๑ : เด็กๆ พํอตรงข๎ามกับใครคะ 

น๎องออกัส : ตรงข๎ามกับแมํคะํ 

ครูพงษ๑ : แล๎วตาตรงข๎ามกับใครคะ 

น๎องปัณณ๑ : คนรักของตาครับครูพงษ๑ 

หอ๎ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........ควนัดาํ ! 

วันหนึ่งครูอี๊ดลาชํวงเช๎าไปหาหมอ และกลับมาสอนตามปกติ 

น๎องยรู ิ : คุณครูอี๊ดไปไหนมาคะ 

ครูอี๊ด  : ครูอี๊ดไปหาหมอมาคะํ 

น๎องยรู ิ : ครูอี๊ดเป็นอะไรหรอคะ 

ครูอี๊ด   : ครูอี๊ดเป็นความดันคะํ 

น๎องแชมป ์ : ครูอี๊ดเป็นควันดําหรอครบั 

ครูอี๊ด  : ความดันคํะ ไมํใชํ ควันดํา 555 

เพื่อนๆ  : 555 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน........“ บอกแม ํไมใํช ํฟอ้งแมํ ” 

ครูติก๊  : เด็กๆ ไปดื่มน้ําได๎แล๎วคะํ 

น๎องสมาร๑ท : ครูติก๊ครับไมํมกีระติกน้ําครับ 

ครูติก๊  : วันนีน้๎องสมาร๑ทไมํได๎เอากระตกิน้ํามาคะํ 

น๎องสมาร๑ท : สมาร๑ทจะกลับไปฟอ้งแมํวําแมํลืมเอากระติกน้ํามาให๎ 

ครูติก๊  : 555 บอกแมํครับไมใํชฟํ้องแม ํ
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หอ๎ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......เลข 9 ! 

 ครูปกุให๎เด็กๆ นับเลข พอมาถึงเลข 9 

น๎องเจเจ : อ๎าว 

ครูปกุ   : ไมํใชํคะํ อํานวํา เก๎า 

น๎องเจเจ : อ๎าว ครับ มันร๎อน อ๎าวครับ 555 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน.......บอกพยญัชนะ ? 

ครูติ่ง  : เด็กๆ สะกดอํานพร๎อมกนันะคะ  = เป็ด พยัญชนะคือตัวอะไรคะ 

น๎องซ ี : ป. เป็ด ครับ 

น๎องออกัส : ป. เป็ด มีที่ไหน 

น๎องธีทตั : ป.ปลาตํางหากลํะ 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูีด๊ สุดา) 

ตอน.......สวดมนต๑! 

บํายวันหนึ่งเด็กๆนั่งรอเรยีนกับ teacher ครอูี๊ดก็ได๎ยินเสยีงสวดมนต๑ "มะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะ

นัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลาจามะ" 

ครอูี๊ด  : ใครคะ 

เด็กๆ  : น๎องกฤช 

ครูอี๊ด  : เป็นพระเหรอ 

น๎องกฤช : 5555 

ครอูี๊ด  : เกํงมากคํะใครสอนคะ 

น๎องกฤช : จํามาครับ 5555 
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Sangaree English Camp #1 

 

 

Sangaree English Camp #2 
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Sangaree English Camp #3 

 

 

Sangaree English Camp #4 
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Sangaree English Camp #5 

 

 

กจิกรรม Summer (Play & Learn) 
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กจิกรรม Summer (วาํยน้าํ) 

 

 

กจิกรรม Summer (เทควนัโด) 

 

 

กจิกรรม Summer (ภาษาจนี 中國) 
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กจิกรรม Summer (นาฏศลิป)์ 

 

 

 

 

 

ทศันศกึษา Funarium อนบุาล 2 

 



 
 

39 

ทศันศกึษา Funarium อนบุาล 3 

 

 

กจิกรรม Play & learn 
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กจิกรรม Little Lab 

 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 

  

 

กจิกรรม นาฏศลิป ์
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กจิกรรม Music Orff Fun 

 

กจิกรรม Electone 

 

 

กจิกรรม เทควนัโด 
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กจิกรรม The Cutie Chef 

 

 

Creative art 

 

 

กจิกรรมรณรงค๑ไมสํบูบหุรี่ 

 


