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จุลสารสายสัมพันธ๑แสงอารีย๑ ฉบับที่ 167 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 

 

 
 

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 เจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริม

การศึกษาเอกชน สํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจติดตามการเตรียมความพร๎อมใน

การใช๎ สถานที่เพื่อการเปิดเรียนของโรงเรียน เรื่องการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สรุปผลวํา โรงเรียนมีการเตรียมความพร๎อมในการเปิด

อาคารเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ๑การประเมินทุกข๎อ ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่

ทุกทํานที่ให๎ความรู๎และข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ด๎วยคํะ 

 

 

 

 

โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ซอยประชาอทุศิ 29 ถนนประชาอทุศิ  

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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  สวัสดีคํะ…จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับแรกของปีการศึกษา 2563 ทํานผู๎ปกครองจะได๎รับแผํน

พับเดือนละหนึ่งฉบับภายในวันที่ 18 ของเดือน คือเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายน-

เดือนกุมภาพันธ๑ แตํฉบบัเดือนกรกฎาคมนี้เป็นฉบับแรก เนื่องจากปิดเทอมและหยุดยาวด๎วยโรคโควิด 

จึงทําให๎ฉบับนี้เป็นฉบบัแรกคะํ โดยโรงเรยีนจะจัดสํงจุลสารฉบับเต็มให๎ทางไลน๑ทีท่ํานให๎ไว๎และ

ทางเว็ปไซต๑โรงเรยีน โดยแผํนพับจะฝากเด็กๆ นํากลับไปบ๎านนะคะ สํวนขําวสารตํางๆ โรงเรียนจะแจ๎ง

ลงในคอลัมน๑ “ขําวสารโรงเรยีน” ทํานผูป๎กครองอยําลืมอํานกันนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชญิอําน

สาระตํางๆ ที่มปีระโยชน๑ได๎เลยคะํ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลัมน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สงํเสรมิความเปน็ไทย 

IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย New Normal พฤติกรรมใหมํที่อาจเกิดขึ้นของ

เด็กๆ ในยุคโควิด 
2 

ใฝห่าความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรยีน 6 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 10 ทักษะ ที่ลกูต๎องมี! กํอนพอํแมํ 

ฝึกลูกเขยีนหนังสือ 14 

เรือ่งที ่2 5 เรื่องที่ผู๎ใหญํไมํควรจะหยอกล๎อเด็ก 

เพราะจะทําให๎ self-esteem ของเด็กลดลง 20 

ลับสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 24 

เรื่องของหน ู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเดก็ๆ 27 

ควบคูจํรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด 
ชมลูก "พยายามดีมาก" แทน "ลูกเกํงมาก" 

เสริมสร๎างหนูน๎อยกําลังใจดีได๎มากกวํา 29 

นาํพาสูคํวามสขุ EQ คณุหนคู้าํ..ขาํ หัวเราะกับความนํารกัของเด็กๆ 31 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูพงษ๑,ครูปัด,ครูอ๎อ,ครูปุ๋ย,ครูกุง๎/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครนูก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูป ู
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New Normal พฤตกิรรมใหมทํี่อาจเกดิขึน้ของเดก็ๆ ในยคุโควดิ 
 

 

 

 

  หลังจากทั่วโลกได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก็ทําให๎เกิดพฤติกรรมหรือลักษณะ

การใช๎ชีวิตปรับเปลีย่นไป ซึ่งเด็กเลก็ตกเป็นกลุมํเสี่ยงโควิด-19 เพราะภูมิต๎านทานยังนอ๎ยทําให๎มีการตั้ง

ข๎อสังเกตถึง New Normal (ความปกติใหมํ) ซ่ึงหมายถึงพฤตกิรรมของคนในสังคมที่เปลีย่นแปลงไป

หลังจากเกิดเหตกุารณ๑ใดเหตุการณ๑หนึ่งเกิดขึ้น ซ่ึงจากการระบาดของโควิด-19 ก็ได๎ตั้งข๎อสงัเกตวําเด็กๆ 

จะมีพฤติกรรมใหมอํะไรเกิดขึ้นบ๎าง ตามไปดูกนัคํะ 
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 การเรยีนออนไลน๑ Learn from home 

  เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนออนไลน๑ 

รองรับสถานการณ๑ Learn from home 

เนื่องจากโรคระบาดในเด็กเล็กวัยอนุบาล และ

ประถมศึกษามกัติดตํอกนัอยํางรวดเร็ว เพราะ

ต๎องใช๎เวลาเรยีนในห๎องนานๆ และนั่งติดกับ

เพื่อนๆ เป็นไปได๎วําชํวงโควิดนี้จะทําให๎เด็กๆ 

ต๎องเรยีนออนไลน๑อยูํที่บา๎น 

  การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเรํง

ให๎เด็กๆ ยุคใหมํเรียนรูก๎ารใช๎สื่อออนไลน๑ได๎รวดเร็วมากขึ้น แตํคุณพอํคุณแมํก็ต๎องระมัดระวงัการใช๎งาน 

โดยมกีรอบเวลาในการใช๎งาน และสังเกตพฤตกิรรมการใช๎อินเตอร๑เน็ตของเดก็ๆ 

 

 

 เวน๎ระยะทางสงัคม รูจ๎กัการรอควิ 

  เว๎นระยะหํางทางสงัคมยงัคงเป็นสิ่ง

ที่ต๎องทําแม๎จะหมดชํวงระบาดของโควิดแล๎ว 

โดยในชํวงเวลาปลํอยพกัของเด็กแตํละชั้น

ไมํควรพกัพรอ๎มกัน เพื่อลดความแออัดของ

โรงอาหาร และสอนให๎เด็กๆ รู๎จักการเข๎าคิว 

รอคิวเวลาจะซื้ออาหาร เพื่อความปลอดภยั 
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 สวมใสหํนา๎กากอนามยักอํนเขา๎เรยีน-

สอบ 

   ในชํวงที่กลับเข๎าไปที่โรงเรียน เดก็ๆ ทุก

คนต๎องสวมใสํหน๎ากากอนามัยกํอนเข๎าชั้นเรยีน

หรือสอบทกุครั้ง 

 

 

 

 

 

 เนน๎กจิกรรมกลางแจง๎มากกวาํใน

หอ๎งเรยีนปดิ 

  ลักษณะของกจิกรรมกลางแจ๎งก็ยงั

สําคัญตํอพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 

เพราะฉะนั้นถ๎ามีโอกาส และเห็นวําไมํได๎สุํม

เสี่ยงมาก ก็ควรให๎โอกาสลูกได๎ไปออกกําลัง

กาย หรือทํากจิกรรมกลางแจ๎งดีกวํากระจุกตัว

อยูํแตํในห๎องเรยีนแบบปิดหรือห๎องเรยีนใน

ห๎องแอร๑คํะ 
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 รกัษาความสะอาดในทกุสมัผสั 

  เด็กๆ มีการซึมซับการดูแลความ

สะอาดไปมากแล๎วหลังจากเกิดโรคระบาด 

ซึ่งตํอไปการปลูกฝงัให๎เด็กๆ ทุกคนให๎รู๎จกั

ดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งสําคัญ ไมํวําจะเป็น

การเรยีนรูก๎ารล๎างมอืที่ถกูวิธี การพกเจล

แอลกอฮอล๑ การระมัดระวังความสะอาดการ

ทานอาหารนอกบ๎าน 

  เนื่องจากการพฒันาวัคซนีคาดวําจะกิน

เวลานาน การดูแลความปลอดภัยในด๎านสุขภาพจึงเป็นสิง่สําคัญอันดับแรกทีคุ่ณพํอคุณแมทํุกคนต๎องใสํ

ใจลูกๆ ตามมาด๎วยสุขภาพจิตใจเนื่องจากกักตัวในบ๎านเป็นเวลานานไมํมีปฎิสัมพันธ๑กับสังคมภายนอก 

 

  หากพํอแมํเริม่สังเกตวําลูกเริ่มมีพฒันาการและพฤติกรรมที่ผิดปกตจิากวัยของเขา ควรเข๎ามา

ปรึกษาแพทย๑ เพื่อที่แพทย๑จะได๎ชํวยประเมินและกระตุ๎นพฒันาการใหก๎บัเด็กๆ แตํละคนอยํางเหมาะสม

คํะ 

 

ที่มา www.parentsone.com 
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  วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 เจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา

เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ มาตรวจติดตามการเตรยีมความพร๎อมในการใช๎ สถานที่เพื่อ

การเปิดเรียนของโรงเรยีน เรื่องการปอ้งกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) สรุปผลวํา โรงเรียนมกีารเตรียมความพร๎อมในการเปิดอาคารเรียน และมกีารจัดการเรยีนการ

สอนตามเกณฑ๑การประเมินทุกข๎อ ขอขอบคุณเจา๎หน๎าที่ทุกทํานที่ใหค๎วามรู๎และขอ๎มูลตํางๆ เกีย่วกับการ

จัดเตรียมสถานที่ด๎วยคํะ 

  วันศุกร๑ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เจ๎าหน๎าทีจ่าก สาธารณสุขศูนย๑ 39 เขตราษฎร๑บรูณะ ได๎

เข๎ามาตรวจติดตามการเตรียมความพร๎อมในการใช๎สถานที่เพื่อการเปิดเรยีนของโรงเรยีน เรือ่งการป้องกัน

และควบคุมการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)  

  วันอาทิตย๑ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 เจ๎าหน๎าที่เขตราษฎร๑บูรณะฝ่ายทรัพยากรได๎เข๎ามา

ถํายรูปสระวํายน้ําของโรงเรียน เจ๎าหน๎าทีแ่จ๎งวําเนื่องจากเป็นชํวงโควิดจึงต๎องเข๎ามาตรวจสอบคะํ 

  โรงเรียนของเราได๎เป็น 1 ใน 400 กวําโรงเรียน ที่ได๎รับอนุญาตให๎เปิดเรียนในวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563 จากที่ได๎รับการตรวจความพร๎อมเรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 แล๎วคํะ 

  หากวัดอุณหภูมิด๎วยเครื่องวัดอุณหภูมิ แล๎วพบวําเด็กมีอุณหภูมิมากกวําหรือเทํากับ 37.5 องศา

เซลเซียส หรือมีอาการทางเดินหายใจ ได๎แกํ ไอ น้ํามูก หอบเหนื่อย จมูกไมํได๎กลิ่น หรือลิ้นไมํรู๎

รสชาติ ทางสาธารณสุขมีมาตรการให๎ทางโรงเรียนดําเนินการดังนี้ 

- แยกเด็กนักเรียนไว๎ในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว๎ให๎ เด็กป่วยแตํละคนอยูํหํางกันอยําง

น๎อย 1 เมตร 

- บันทึกรายชื่อ อาการป่วย และประวัติเสี่ยง สํงให๎ทางสาธารณสุขทุกวัน 

- ถ๎าไมํมีประวัติเสี่ยง แจ๎งผู๎ปกครองมารับและพาไปพบแพทย๑ หรือถ๎าผู๎ปกครองไมํได๎พาไปพบ

แพทย๑ ให๎หยุดเรียนอยํางน๎อย 7 วัน หรือจนกวําจะหายเป็นปกติ 
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  ขอความกรุณาทํานผู๎ปกครองแจ๎งโรงเรียนในวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะ เพื่อสะดวกในการ

ให๎บริการรับ-สํงนักเรียนด๎วยคํะ 

  ตั้งแตํเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มา โรงเรียนกําลังฝึกฝนเด็กๆ เรื่องการชํวยเหลือ

ตนเอง และ การฝึกหัดอําน เขียน จึงขอความรํวมมือทํานผู๎ปกครองทุกทํานดังนี้ 

 1. ฝึกเด็กๆ ให๎ชํวยเหลือตนเองที่บ๎าน เชํน ทานข๎าว  ดื่มนม การแตํงกาย เก็บที่นอน  

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

บทเรียนในห๎องเรียนและได๎รํวมกิจกรรมชํวงเช๎าที่เข๎าแถว 

  ในปีการศึกษานี้ มนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ๑ จํานวน 3 คน มาฝกึ

ปฏิบัติวิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้คํะ 

1. นางสาวเหมวรรณ  นิธิวรการ  ชื่อเลํน ครูเหม ห๎อง K.1/1 

2. นางสาวชุติกาญจน๑ สินศิร ิ ชื่อเลํน ครูนะเนย ห๎อง K.3/1  

3. นางสาวนภัสสร  อินอุํนโชติ  ชื่อเลํน ครูเจมส๑  ห๎อง K.3/2 

 

 

  ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรยีน โดยผํานชอํงทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชือ่บญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

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

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

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

ประจําชั้น 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

  กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 
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  ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียน

ทั้งหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎ จําย

ฉบับละ 100 บาทคํะ และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมี

คําใช๎จํายในการออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

  วนัศกุร๑ที ่24 กรกฎาคม 2563 ครตูิง่และครชูมพู ํเขา๎รบัการอบรมเรือ่ง “การจดักจิกรรมพฒันา

ทกัษะการคดิเชงิคาํนวณ (CT : Computational Thinking) และเรยีนรูว๎ทิยาการคาํนวณโดยไมใํช๎

คอมพวิเตอร๑ (Unplugged Coding) สาํหรบัเดก็ปฐมวยั” ณ ห๎องประชุมพญาไท ชั้น 2 สํานักเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 

 

  เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่งอนุบาล

และฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ที่ (ลานตลาดนัดเกํา) ตามจุดที่มีป้าย

ชื่อโรงเรียนเทํานั้นนะคะ ถึง 10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จํายคํะ  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายที่ 

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

 

หมายเหตุ :  

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

จัดบริการรถรับ-สํง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผูป๎กครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ที่ห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ ทํานผู๎ปกครอง ไมํจอดรถริมกําแพง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต๎องขออภัยเป็นอยํางสูงในความไมํสะดวกนะคะ 
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  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

บริเวณที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมอืคํะ 

  เวลารับ-สํงนักเรียน 

- กรณีเด็กเรียนพิเศษการบ๎านอยํางเดียว ดังนี้ 

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

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

- สําหรับเด็กที่เรียนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ สามารถมารับเวลาหลังเลิกเรียนกิจกรรมนั้นๆ 

- สําหรับรถโรงเรียนที่สํงนักเรียนหลังเลิกเรียน มี 2 รอบ 

- รอบแรก รถออกเวลา 14.50 น. 

- รอบสอง รถออกเวลา 16.30 น. 

  โรงเรียนได๎มกีารปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี ้

 ซํอมแซมหลังคารั่ว ทาสี และวาดภาพผนังห๎อง Cooking 

 ซํอมแซมหลังคารั่วอาคาร 1 

 ปรับปรุงทาสีผนังหน๎าห๎องธุรการ 

 ซํอมแซมรางน้ําอาคาร 1 

 ซํอมแซมผ๎าใบบริเวณลานกิจกรรม 

 ซํอมแซมพัดลมตัวใหญํบริเวณลานกิจกรรม 

 ซํอมแซมหลังคารั่วบริเวณลานกิจกรรม 

 ปรับปรุงทาสีรั้วและบันไดฝั่งเตรียมอนุบาล 

 ทาสีโครงเหล็กหลังคาโรงรถ พื้นและบล็อกพื้น 

 ปรับปรุงทาสีรั้วฝั่งสระวํายน้ํา 

 ปรับปรุงทาสีรั้วเหล็กฝั่งเตรียมอนุบาล 



 
 

10 

 ปรับปรุงกําแพงอนุบาลและรั้วเหล็ก 

 ตีเส๎นกลางสแลน ทําป้าย เทปูน ลานจอดรถตรงตลาดนัดเกํา 

 จัดทําป้ายข๎อตกลงตามจุดตํางๆ เสาและโซํกั้นบริเวณจุดรอรับ-สํงเด็ก 

 จัดทําฉากกั้นตามมาตรการโควิด 

 จัดทําอํางล๎างมือ ฝั่งเตรียมและฝั่งอนุบาล 

 ล๎างแอร๑ทั้งโรงเรียน 

 ซํอมแซมน้ํายาแอร๑รั่วช้ัน 3 อาคาร 4 

 ปรับปรุงทาสีอาคาร 4 ด๎านหน๎า 

 ล๎างพัดลมทั้งโรงเรียน 

 ทําความสะอาดดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศทุกห๎องเรียน 

 

 

  - 

 

 

  โครงการ หนูเป็นเด็กไทย จัดกิจกรรมมารยาทงาม ได๎แกํ มีการสอนการไหว๎สวย, เมื่อเดิน

ผํานผู๎ใหญํก๎มศีรษะ ให๎แกํเด็กๆ ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าคํะ 

  โครงการหนูน๎อย Healthy จัดกิจกรรมให๎เด็กๆ ได๎ออกกําลังกายในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าคํะ 

 

 

  - 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ๑ พ.ศ.2563  

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

พ.1 ก.ค. 

63 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนใีสํไส๎

กรอก+น้ําซุป 

พฤ.2 ก.ค. 

63 

เส๎นหมี่นํ้า

ลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มหมูทรงเครือ่ง+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไขํตุ๐น 

ศ.3 ก.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

ไขํเจยีว 

ใสํต๎นหอม 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

เต๎าหู๎ไขํ+ไกํทอด+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 

ผลไม ๎
ก๐วยเตี๋ยว 

ราดหน๎าหมู 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.6 ก.ค. 

63 
-------------------- หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา -------------------- 

อ.7 ก.ค. 

63 
------------- หยุดชดเชยวันสงกรานต๑ จากสถานการณ๑โรคโควิด-19 ------------- 

พ.8 ก.ค. 

63 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

พฤ.9 ก.ค. 

63 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว

หมูสับ+หมูยอทอด+ว๎ุน

น้ําหวาน 

ผลไม ๎
ผัดมักกะโรนกีุ๎ง+

น้ําซุป 

ศ.10 ก.ค. 

63 

บะหมี่น้ําหมู

สับ 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวผัดผักสามสี+น้ําซุป+ 

ข๎าวเหนียวเปียกน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืดหัว

ไชเท๎า 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.13 ก.ค. 

63 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎าหมู+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

กะเพราไกํสับ 

อ.14 ก.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดว๎ุนเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไส๎กรอกผัด

ซอส+แกงจืดเต๎าห๎ูขาว 

หมูสับ+เฉาก๏วย 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํเจยีว 

ใสํแครอท+น้ําซปุ 

พ.15 ก.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+ 

ต๎มจับฉําย+ฟักทอง

แกงบวด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ผัดผักกะหล่ําปล ี

พฤ.16 

ก.ค. 63 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดแฮม+น้ําซุป+มัน

เชื่อม 
ผลไม ๎

เส๎นใหญํน้ํา

ลูกชิ้นปลา 

ศ.17 ก.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+ 

ไกํทอด+ถั่วเขียวต๎ม

น้ําตาล 

ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัด 

ใสํไข ํ

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.20 ก.ค. 

63 
เกี๊ยวนํ้า 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

เส๎นหมี่นํ้าหมูสับ+

ลอดชํองน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ

ใสํเห็ด 

อ.21 ก.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวมันไกํ+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว+

น้ําซุป 

พ.22 ก.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไช

เท๎า+ 

ปูอัดนึ่ง+บัวลอย 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ไขํตุ๐น 
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พฤ.23 

ก.ค. 63 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอิ๊ว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดว๎ุนเส๎น+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไข ํ

ศ.24 ก.ค. 

63 

ข๎าวสวย+แกง

จืดเต๎าห๎ูไข ํ

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+ 

สาคูเปียกน้ํากะท ิ
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

ซีอิ๊ว+นํ้าซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วํางบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.27 

ก.ค. 63 
------ หยุดชดเชยวันสงกรานต๑ จากสถานการณ๑ ชํวงโรคระบาดโควิด 19 ------- 

อ.28 

ก.ค. 63 
---------------- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ---------------- 

พ.29 

ก.ค. 63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+รวมมิตร ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไกทํอด

กระเทยีม+น้ําซุป 

พฤ.30 

ก.ค. 63 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหมูใสํ

ผักตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

กล๎วยบวชช ี
ผลไม ๎

บะหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

ศ.31 ก.ค. 

63 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํเจยีวใสํต๎นหอม+

แกงจืดสาหรําย+เต๎าสํวน 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 
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 เรือ่งที ่1 10 ทกัษะ ทีล่กูตอ๎งม!ี กอํนพอํแม ํฝกึลกูเขยีนหนงัสอื 

 

  นักกิจกรรมบําบัดเด็กเผยข๎อมูล! กวําลูกจะจับดินสอได๎ หรือ ฝึกลูกเขยีนหนังสือ ให๎เป็น ลูกตอ๎ง

ใช๎ทักษะอะไรบ๎าง? พํอแมํควรรู๎ กํอนฝึกลกูเขยีนหนังสือ 

กวาํจะ ฝกึลกูเขยีนหนงัสอื ได ๎ตอ๎งมทีกัษะเหลาํนีก้อํน! 

  สําหรับเด็กเล็ก กล๎ามเนือ้มัดเล็กของลูกอาจยงัพฒันาได๎ไมํเต็มที่ การหยิบจับสิ่งของตํางๆ จะ

เริ่มต๎นด๎วยวิธีการกํามือกอํน จนกระทัง่เริ่มซับซ๎อนเเละมีพัฒนาการที่ดขีึ้นตามลําดับ แตํถ๎าเด็กบางคนที่

ไมํได๎ฝึกฝน พอํแมํไมไํด๎คอย ฝึกลูกเขยีนหนังสือ เมื่อจับดินสอหรอืสิ่งของตํางๆ ก็อาจทําได๎ยาก สํงผล

ตํอเนื่องทําให๎ไมยํอมเขยีนหนังสือ หรืออาจจับดนิสอ ปากกาเเบบผิดวิธีเมื่อโตขึ้นก็เป็นได ๎

ซึ่งการที่เด็กจะสามารถหยิบจับสิ่งของ 

หรือ ฝึกลูกเขียนหนังสือ ควบคุมเครือ่งเขียน 

ทั้งดินสอ, ปากกา หรือเเทํงสีได๎นั้น ตอ๎ง

อาศัยทักษะในด๎านตํางๆ ทั้ง สหสัมพันธ๑ของ

การเคลื่อนไหวที่ดี เเละการควบคุมกล๎ามเนื้อ

มัดเล็กในมือที่ผสานรํวมกัน 

 

https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/skills-training-kid-write/
https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/skills-training-kid-write/
https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/skills-training-kid-write/
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  สําหรับเรื่องการฝกึให๎ลูกเขียนหนงัสือคุณพอํคุณแมํต๎องรูก๎ํอนวํา ลูกควรมีทกัษะอะไรบ๎าง กอํนที่

จะพัฒนาการรํางกาย บังคับใช๎มือและนิ้วให๎หยิบจับ และ ฝึกลูกเขยีนหนังสือได๎ โดยทีมแมํ ABK มี

ข๎อมูลจาก ครูน้ําฝน เจ๎าของเพจ ครูน้ําฝน นักกจิกรรมบําบัดเด็ก และ เพจ Mor-Onlineมาแนะนําคํะ 

 

 พฒันาการ “การหยบิจบัดนิสอ” กอํน ฝกึลกูเขยีนหนงัสอื 

  หากอยากจะ ฝึกลูกเขยีนหนังสือ พํอแมํตอ๎งรูก๎อํนวํา พัฒนาการการหยบิจับดินสอของเดก็เป็น

อยํางไร ซ่ึงจะเริ่มจากการกําสิ่งของเเบบทั้งมอืกอํน ทั้งนี้การกํา จะชํวยให๎มีกําลังในการเคลื่อนไหวได๎

มากกวําการใช๎นิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่ง โดยลูกจะใชห๎ัวไหลํในการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะคํอยๆ พัฒนารปูเเบบการ

วางนิ้วไปเรื่อยๆ จนถึงอายุประมาณ 4 ปี เเตํหากการพัฒนาไมํถูกต๎องจะสํงผลทําให๎การเขียนที่ไมํมี

ประสทิธิภาพเทําที่ควร เพราะต๎องใช๎เเรงมาก ซึ่งเป็นเหตุทําใหท๎ั้งมอืเเละแขนเกิดความล๎าตามมาได๎

นั่นเอง 

https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/skills-training-kid-write/
https://www.amarinbabyandkids.com/
https://www.facebook.com/krulaphas/?__xts__%5B0%5D=68.ARCT4K60LLI2_k1Jd_hEKw8e_1HvZh3JBnFKVuWn5HXX2c32dvKvc1G9pA_gGhaLLx9hPgaL44D3OAE6Rjl5NTOqP3AS71_02WvMHd90OOAUnpbd_eXRSTUqWt6nuOIYaRIAEA_YWKOTsCA3I8v7gI978hC7OpDXcFtpRaLHaRhZr4dBOfYwgl57aH5LMXR1bcF79_P0yROPVpB0Ffs7GaeWRucTs9dPefHAZDm24sDJuBE8GhKfF1o-oRJxtT74vxwBw5DR2VA8zuNNN1U7q5UVYB2nG7XLLzSpXErtWC4-QCKhLmd8476Q0fkqPCw8_ze_aSsFoeFCVPcZE1RsRWQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/moronlineplatform/
https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/skills-training-kid-write/
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 ลกูเขยีนหนงัสอืไดต๎อนกีข่วบ 

ถัดมาเป็นเรื่องของ พัฒนาการเขยีนหนังสือของเด็กแตํละวัย สําหรับวัย 1-3 ขวบ จะเริ่มจากการขีด

เขียนแบบไร๎ทศิทาง ดูไมํเป็นรูปเป็นรําง และไมํเป็นความหมาย เมื่อเริ่มเข๎าวัย 4 ขวบ ลูกจะสามารถ

ลากเส๎นตามจุดได๎แล๎ว อาจจะไมํสวย ไมํตรง แตํมีความเข๎าใจเรื่องจุดตํอของเส๎นปะแตํละจุดรวมไปถึงวาด

รูปทรงตํางๆ ได๎ด๎วย ซึ่งเมื่อลูกทําได๎พํอแมคํวรชมเชย และไมคํวรเรงํใหล๎ูกเขียนบอํยหรอืมากเกนิไปลูก

อาจเบื่อไดค๎ํะ 
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  อยํางไรกต็ามเด็กที่มีพัฒนาการการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อมัดเลก็และการใช๎มือที่ลําช๎าหรือ

บกพรํอง มักจะมคีวามยากลําบากในการหยิบจบัดินสอและการเขียนรํวมด๎วย ซึ่งทักษะที่ลูกควรมีและคุณ

พํอคุณแมํควรฝกึให๎ลูกกอํน ที่จะไปฝกึลูกเขียนหนังสือ มีดังนี ้

 In hand manipulation ความสามารถในการจดัการวัตถุภายในมือ ซ่ึงเป็นเรื่องทีจ่ําเป็น 
เนื่องจากการเคลื่อนไหวดินสอไปบนกระดาษต๎องอาศัยความสามารถจําแนกการเคลื่อนไหวของนิ้ว

มือแตํละนิ้วรํวมกับการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแมํมือไปด๎วย โดยคุณแมํสามารถฝึกทกัษะนีใ้ห๎ลูกแตํละ

วัยได๎ คือ 

 12-15 เดือน ให๎ลองหยิบเหรียญด๎วยปลายนิ้วหัวแมํมือและนิ้วชี้เข๎ามาอยูใํนมือ 
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 2-2.5 ปี นําเหรียญที่กาํในฝ่ามือเคลื่อนมายังปลายนิ้วหัวแมํมือและนิ้วชี้ หรือฝึกบิดหมุนขวด

น้ํา 

 3-3.5 ปี ให๎ลูกจับและฝึกปรับตําแหนํงดินสอขึน้ลง เพื่อให๎อยูํในตําแหนํงที่เขยีนได๎ถนัด 

 6-7 ปี ลูกสามารถหมุนวัตถุด๎วยปลายนิ้วมือ โดยมีรอบการหมุนประมาณ 180-360 องศา 

หรือทําซํ้าติดตํอกันได ๎

2. Crossing midline การเคลื่อนไหวแนวกลางข๎ามลําตัว เป็นพัฒนาการขั้นพื้นฐานของสมองที่เกิด

จากการทํางานรํวมกันของสมองทั้งสองซีก เป็นทกัษะจําเป็นที่ต๎องพัฒนาขึ้นกํอนนําไปสูํการ

ประสานสัมพันธ๑ระหวํางตาและมือ ความถนัดของมือ การเคลื่อนไหว และความรู๎ความเข๎าใจอื่นๆ 

โดยคุณแมํสามารถฝกึทกัษะนี้เชํน การเลํนพายเรือแจว บนผ๎าหํมหรือรถของเลํน เพื่อให๎เคลื่อนที่

ไปข๎างหน๎า 

3. Bilatetal ทักษะการใชม๎ือทั้งสองข๎างรํวมกัน ฝึกโดยให๎ลูกหัดทําขนมแล๎วใช๎มือจับไม๎บดทัง้สอง

ข๎างเพื่อบดนวดแปง้ เมือ่อายุเข๎าชํวงวัย 2-3 ป ีลูกก็จะแสดงมือข๎างที่ถนัดออกมาให๎เห็นผํานการ

หยิบจับเขียนหนังสือ หรือทํากิจกรรมตํางๆ และอายุ 5-6 ปี กจ็ะแสดงมือข๎างที่ถนัดอยํางชัดเจน 

4. Posture ลูกจะนั่งเขียนได๎ ต๎องสามารถจัดวางรํางกายให๎อยูํในแนวที่เหมาะสม และรกัษาสมดุล

ของรํางกายเพื่อให๎เกิดความมั่นคงขณะนัง่และเคล่ือนไหว 

5. Proximal control การควบคุมการทํางานของแขนและไหลํให๎มั่นคงอยูใํนตําแหนํงทิศทาง

เหมาะสม เพื่อให๎ขอ๎มือ นิ้วมือ หยิบจับ เขียนได๎ดี ดังนั้นถ๎าเด็กที่ขอ๎ตอํหัวไหลํหรือกล๎ามเนื้อไมํ

แข็งแรงกจ็ะสํงผลตอํการเขียนได๎ เชํน เด็กนั่งไดไ๎มํนาน ลุกเดินบํอย หรือล๎างําย 

6. Vitual perception and Visual motor integration โดย Vitual perception คือ 

กระบวนการทัง้หมดที่ตอบสนองตํอการรับการแปลความหมายและการทาํความเข๎าใจตํอสิง่เร๎าทาง

สายตา ซึ่งมีองค๑ประกอบหลายด๎าน ยกตัวอยํางด๎านที่เกี่ยวกับการเขียน เชํน 

 figure ground การแยกภาพวัตถุออกจากพื้นหลังได๎ เชํน ลูกสามารถหาคําที่ต๎องการแยกออก

จากพื้นกระดาษได ๎

 visual clorure แยกแยะวัตถุได๎ แม๎วําวัตถุน้ันจะอยูํในสภาพไมํสมบูรณ๑ เชํน ลูกคัดลอกงาน

จากกระดานได๎ถึงแมต๎๎องมองไกลก็สามารถมองออกวําคือตัวอะไร 

 position in space การรับรู๎ตําแหนงํทิศทางของวัตถุกับสิ่งแวดล๎อม ชํวยให๎เข๎าใจความหมาย 

ใน นอก บน ลําง ซ๎าย ขวาเชํน ลูกสามารถเขียนตัวอักษรทีม่ีความใกล๎เคียงกันได๎อยําง

ถูกต๎อง ตัวอยําง เชํน ถ-ภ ด-ค 
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  สํวน Visual motor integration เป็นการผสานการรับรู๎ทางสายตารํวมกับการเคลื่อนไหว ทําให๎

เด็กสามารถคัดลอกตัวเลขและตัวอักษรได๎ถูกต๎อง เชํน เด็กมองดรููปทรงตัวอักษร แล๎วแปลความหมายวํา

คือตัวอะไร จนเขียนออกมาได๎ 

 

7. Kinesthesia เป็นการรบัรู๎ถึงน้ําหนักของวัตถุและทิศทางการเคลือ่นไหวขอ๎ตํอและรยางค๑ตํางๆ เปน็

ความรู๎สึกทางกาย ชํวยให๎ลูกสามารถกะหรอืปรับแรงในขณะเขยีนได๎ ชํวยให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับทิศ

ทางการเคลื่อนไหว ขณะเขียนตัวอักษร ซึ่งหากลูกมีปัญหาด๎านน้ีจะทําให๎จับดินสอไมํมี

ประสทิธิภาพ สํงผลการเขียนลําช๎า กิจกรรมที่สํงเสริมด๎านน้ี เชํน 

 ใช๎นิ้วลากเส๎นประ แล๎วใช๎ดินสอสีเขียนอีกครั้ง 

 ใช๎นิ้วเขียนตัวอกัษรในอากาศ /ทราย หรือบนถุงซิปทีใ่สํแปง้เปยีก 

 ใช๎หลอดดูดน้ํานํามาสร๎างเป็นตัวอกัษร 
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8. Motor planning การเขยีนแตํละตัวต๎องการความสามารถในการวางแผนการเคลื่อนไหวอยําง

ตํอเนื่อง ถ๎า Kinesthesia ไมํดี ก็จะมีความสัมพนัธ๑กับการวางแผนการเคลื่อนไหวที่ไมํดีตามมา 

โดยการวางแผนการเคลือ่นไหวจะสํงผลตอํความสามารถของเด็กในการวางแผน ลําดับ และเขียน

ตัวอักษรที่ต๎องการออกมาได๎ เพราะการวางแผนจาํเป็นตํอการกระทําการเคลื่อนไหวที่ไมํคุ๎นเคยได ๎

จึงสําคัญเมื่อจะ ฝึกลกูเขยีนหนังสือ เรยีนรูใ๎นครัง้แรก โดยกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมทกัษะด๎านนี้ได ๎

เชํน การเต๎นประกอบเพลง, เลํนเป่ายิ้งฉุบ หรอืการทําเลยีนแบบทําทางของมอื 

9. Psychosocial สภาวะอารมณ๑ จิตใจ แรงจูงใจในการเขยีนก็สําคัญเหมือนกัน ยิ่งเดก็ที่มคีวาม

ยากลําบากในการเขยีน มักคับขอ๎งใจ มคีวามรูส๎ึกในคุณคําตนเองต่ําลง ทําให๎หลีกเลี่ยงที่จะ

เขียน ไมอํยากเขยีน ดังนั้น พํอแมํหรอืคุณครู ต๎องพยายามเข๎าใจเด็กๆ กํอน โดยวิเคราะห๑หา

ปัญหาที่เป็นสาเหตุ แล๎ว ฝึกลูกเขียนหนงัสือ แบบเข๎าใจ ไมํกดดัน พรอ๎มให๎กําลังใจเสมอ 

10. Cognition ทักษะสุดทา๎ยในการฝกึลูกเขียนหนงัสือ คือเรื่องความคิดความเข๎าใจ เมื่อลกูขึ้นชั้น

เรียนสูงขึ้น ต๎องอําน เขยีน สะกดคํา โดยอาศัยการทํางานของสมองหลายสํวน จึงต๎องมีทกัษะ

ความรู๎ความเข๎าใจด๎วย เชํน การจัดหมวดหมูํ แบํงประเภท, การมีสมาธ ิสนใจที่จะทํางานได๎

สําเร็จ, ความจําในการเกบ็ข๎อมูลเพื่อดึงมาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ หรือ EF ทักษะของสมองขั้นสูง

ที่ใช๎ในการจัดการควบคมุตัวเอง เป็นต๎น 

อยํางไรกต็ามการฝกึลูกเขียนหนังสือ พํอแมํควรรูก๎ํอนด๎วยวําเด็กบางคนอาจจะเขยีนหนังสือได๎เร็ว

หรือช๎าแตกตํางกัน แตํชวํงอายุของพัฒนาการจะไมํหํางกันมาก ถ๎าต๎องการให๎ลูกใชก๎ล๎ามเนื้อแขนและมือ

มากกวํา ก็ควรฝกึให๎ลูกหัดหยิบจับเปิด ปิด สิ่งของบํอยๆ เชํน หยิบข๎าวกินเอง เปิดฝากระบอกหรือ

ขวดน้ํา ฉีกกระดาษ เกบ็ของเลํน ถ๎าลูกทําแบบนี้บํอยๆ พัฒนาการของลูกไปเร็วแนํนอนคํะ 

 

 
ทีม่า : www.amarinbabyandkids.com 

https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/skills-training-kid-write/
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 เรือ่งที ่2 5 เรือ่งทีผู่ใ๎หญไํมคํวรจะหยอกลอ๎เดก็ เพราะจะทาํให ๎self-esteem ของเดก็ลดลง 

 

 การแกลง๎แซวหรือหยอกล๎อเด็ก คงเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณพํอคุณแมํหรือแม๎แตํผู๎ใหญํหลายคนเหน็

เป็นเรื่องธรรมดา เพราะการแซวหรือหยอกล๎อก็เหมือนเป็นการแสดงความเอ็นดูอยํางหนึ่ง อยากจะให๎เด็ก

รู๎สึกสนุก ตลก และมีเสยีงหัวเราะคิกคักไปด๎วยกนั 

แตํจริงๆ การแซว ถึงแม๎จะเป็นการพูดกับเด็กนอ๎ยแคํไหน ยังมีเรื่องต๎องระมัดระวังด๎วยนะคะ เพราะหาก

หยอกล๎อหรือพูดแซวเด็กไมํถูกเรือ่งหรอืบํอยเกินไป แทนที่จะสร๎างความรู๎สึกสนุกสนาน ผํอนคลาย จะ

กลายเป็นทําให๎เด็กรู๎สึกไมํดี เสียความมั่นใจ นาํไปสูํการนับถือในตัวเอง ลดลง และอาจจะทําให๎เด็กมี

พัฒนาการด๎านอารมณ๑ทีไ่มํคงที่ได๎ แล๎วมีเรือ่งอะไรบ๎างที่ผู๎ใหญํอยํางเราควรระมัดระวัง ไมํเอามาเป็นเรื่อง

สนุกในการหยอกล๎อเด็กจนเกินพอด ี
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 1. เรื่องน้าํหนัก 
ไมํวําเด็กจะมีน้ําหนักตัวมากหรือน๎อยแคํ

ไหนก็ตาม  ก็ไมํควรที่จะแซวหยิบยกเรื่องน้ําหนัก

หรือขนาดตัวของเด็กมาใช๎เป็นเรื่องสร๎างเสียง

หัวเราะ เพราะจะทําให๎เด็กสูญเสียความมั่นใจ ไมํ

พึงพอใจในรํางกายตัวเอง และมองวําน้ําหนักหรือ

ขนาดตัวของตัวเองเป็นเรื่องแปลกในสายตาคนอื่น 

 

 

 

 2. ความกลัว 

การหยอกล๎อเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เขากลัว 

นอกจากจะไมํชํวยให๎เด็กมีความกล๎ามากขึ้น

แล๎ว ยังอาจทาํให๎เด็กกลัวสิ่งนั้นมากกวําเดิม

ได๎ 

ดังนั้น หากรู๎วําเด็กกลัวอะไร ผู๎ใหญํก็

ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทาํให๎เด็กเกิดความ

กลัวมากขึ้น แตํควรชํวยบอกหรืออธิบาย

เหตุผลวําสิ่งนั้นนํากลัวหรือไมํนํากลัวอยํางไร 

เพื่อชํวยให๎เด็กสามารถเอาชนะความกลัวของ

ตัวเองได๎ 

 

 

 

 



 
 

23 

 3. การแตํงตัว 
เมื่อเด็กเริ่มโต ก็จะเริ่มอยากแตงํตัวและเลือก

เสื้อผ๎าในแตํละวันด๎วยตวัเองบ๎าง แตํบางครั้ง

เสื้อผ๎าที่เด็กชอบและเลือกมาใสํนั้นก็ชํางไมํเข๎า

กันหรืออาจจะดูแปลกตาไปบ๎าง 

แตํการล๎อหรอืแซวการแตํงตัวของเด็ก ก็

เหมือนการทําลายทกัษะการตัดสินใจของเดก็ไป

ด๎วย เมื่อเด็กรู๎สกึวําตัวเองตัดสินใจผิดพลาด ก็จะ

มีความมั่นใจลดลง แถมยังทําให๎เด็กไมกํล๎าคิด

หรือทําอะไรด๎วยตัวเองอกีตํอไป 

 

 

 4. ความขี้อาย 
  เด็กบางคนอาจจะชอบเข๎าสังคม ในขณะที่

เด็กบางคนอาจมีนิสัยขี้อาย ไมํกล๎าเข๎าหาหรือเลํน

กับคนอื่น ผู๎ใหญํหลายคนอาจจะอยากชํวยกระตุ๎น

ให๎ลูกมีความกล๎ามากขึ้นด๎วยการพูดแซวหรือล๎อ

ความขี้อายของเด็กบํอยๆ แตํผลที่ได๎จะทาํให๎เด็ก

ยิ่งรู๎สึกเขินอายและไมํกล๎าเผชิญหน๎ากับคนอื่น

มากขึ้น 
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 5. ผลการเรียน 
 

  การแซวเรื่องผลการเรียนก็เป็นสิ่งที่ไมํ

ควรทําอยํางยิ่งเลยคํะ เพราะเด็กจะรู๎สึกวําตัวเอง

ไมํเกํง ไมํเป็นที่ชื่นชม มองไมํเห็นคุณคําของ

ตัวเอง และแทนที่เด็กจะมีกําลังใจอาจทําเขา

รู๎สึกอับอายและท๎อแท๎มากขึ้นก็เป็นได๎ 

 

 

 

ที่มา : https://aboutmom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ ระบายสีภาพ ร๎อน ด๎วยสีแดง และระบายสีภาพ เย็น ด๎วยสีเขียว 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ใหน๎๎องๆ  ทับภาพที่ไมํเข๎าพวก 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ใหน๎๎องๆ  ทับภาพที่มีลักษณะนามตามชํองซ๎ายมือ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ตัวฉันเอง 

เจ๎าของ   ด.ญ.ภานรินทร๑  เกตุแกว๎  (น๎องเบนซ๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีตัวฉัน 

เจ๎าของ  ด.ญ.อคิราห๑   เจริญศักดิ์ไพศาล  (น๎องซัมเมอร๑)   

หอ๎งอนบุาล 1/1 (ครปูดั) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน วันเข๎าพรรษา 

เจ๎าของ  ด.ช.ภาคิน ทิพย๑มงคล (น๎องออสตนิ) 

  หอ๎งอนบุาล 2/1  (ครปูกุ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ตกแตํงใบหน๎าแสดงอารมณ๑ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ชนิกานต๑ แก๎วเมฆ  (น๎องออกัส)  

หอ๎งอนบุาล 3/1  (ครพูงษ๑)  
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ตอน..  ชมลกู "พยายามดมีาก" แทน "ลกูเกงํมาก" เสรมิสรา๎งหนนูอ๎ยกาํลังใจดไีดม๎ากกวาํ 

  คําพูดของแมํคอืกําลังใจของลูก การที่ลูกจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่จติใจเข๎มแข็งได๎ ต๎องอาศยัการเลีย้ง

ดูเชิงบวกมาตั้งแตํเลก็ ๆ โดยมีพํอแมํและคนใกล๎ชิดคอยชมอยํางถกูที่ ถูกเวลา และคอยเป็นแบบอยําง 

คอยสอน อบรม ใหค๎วามรัก มาดูกันเลยคะํ วําการชมลูกมีขอ๎ดีอยํางไรบ๎าง 

 ทาํไมพอํแมถํงึตอ๎งชมลกู 
  การชมลูกถกูเวลา ถูก

สถานการณ๑ จะมีความหมายมาก

สําหรับการสร๎างตัวตนของลูก พํอ

แมํอยากให๎ลูกเป็นอยํางไร ก็

ต๎องชมลูกไปในทิศทางนั้น เชํน 

ลูกฝึกล๎างมือให๎ครบขั้นตอน ก็

ชมวํา "ลูกพยายามดีมากจ๎ะ" เมื่อ

พํอแมํชมเขาไปในทิศทางนั้น

บํอยๆ จะทําให๎เขารู๎สกึวําเขาเป็น

อยํางนั้น เขาจะพยายามทําให๎ดี

ขึ้น มีกําลังใจมากขึ้น และเกิดเป็นการสร๎างบุคลกิของลูกขึ้นมาได๎ 

  นอกจากนี้ คําชมยงัเป็นการสร๎างความมั่นใจ ชํวยให๎ลูกมี Family Attachment และเสริมสร๎าง

ให๎ลูกรู๎จกัเคารพตัวเอง เพราะความมั่นใจนั้นเกิดจากการทําอะไรแล๎วมคีนคอยให๎กําลังใจ แมท๎ําไมํดีใน

ตอนแรก แตํเมื่อได๎กําลงัใจให๎พยายามตอํไป กจ็ะสู๎ตํอ พอสู๎ตํอเกิดการกระทําซ้ําๆ ทําให๎ลูกทําได๎ดีขึ้น

เรื่อยๆ ความมั่นใจก็จะตามมา 

 

  คําชมยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางลูกกับพํอแมํและคนรอบข๎าง ชํวยให๎มี Family 

Attachment เพราะการที่พอํแมํเป็นกําลังใจ ไมํซ้ําเติมเวลาที่ลูกมีปัญหา ลูกก็กล๎าที่จะพูดทีจ่ะบอก 

เพราะเขารู๎วําพํอแมํจะใหก๎ําลังใจมากกวําจะซ้ําเตมิในสิ่งที่เขาผิดพลาดไป 
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 ควรชมลกูตอนไหนบา๎ง 
 

ชมในทนัท ีทีล่กูทาํอะไรดีๆ  

   เชํน ลูกชํวย

ล๎างจาน ลูกชํวยรดน้ําตน๎ไม๎ 

หรือเมื่อลูกทําในสิ่งดี

นําช่ืนชม ไมํวําจะทําที่ไหน 

เมื่อไรก็ตาม ขอให๎พํอแมํ

ชมทันที ไมํต๎องไปรอให๎

เวลาผํานไปแล๎วคํอยย๎อนชม 

 

 

 ชมแล๎วบอกเหตผุลทีช่มด๎วย 
   ชมเพื่อให๎ลูกรู๎วําเขากําลงัทําสิ่งที่ดี เชํน ลูกชํวยกวาดบ๎าน เก็บของเลํนเข๎าที่เป็น

ระเบียบ ให๎ชมแบบพูดถึงสิ่งดีๆ ที่ลูกทํา เชํน "ดีมากเลยลูกที่เลํนแล๎วรูจ๎ักเก็บของเลํนเอง" 

"ขอบคุณคํะที่ชํวยแมกํวาดบ๎าน ลูกทําได๎ดีมาก" ลูกจะได๎เรียนรู๎วําทําแบบนี้แล๎วพํอแมํชอบ และมี

กําลังใจที่จะทําตํอไป 

   คุณพํอคุณแมํอยําลืมนะคะ คําชมที่เหมาะสม จะทําให๎ลูกเกิดความพยายาม มีความ

อดทน คําวํา เกํง ฉลาด ไมํจําเป็นไมํควรใช๎นะคะ เพราะคําเหลํานี้เป็นคําชมที่พอได๎ยินแล๎วก็

นําจะรู๎สึกดี แตํสําหรับเด็กเล็กๆ น้ัน การใชค๎ําเหลํานี้เป็นการชมแบบทีเ่ด็กก็ไมํรู๎วํา ฉันเกงํ 

ฉลาด ดี เพราะอะไร ซ่ึงในวันข๎างหน๎า ถ๎าลูกทําได๎ไมํดีในส่ิงที่เคยทําไดด๎ี เขาจะรู๎สกึวําเขา

ล๎มเหลวได๎ 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 

 

 

 

 

 



 
 

32 

 
หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......หนเูปน็เจา๎หญงิ !! 

เช๎าวันเปิดเทอม 

น๎องสโนว๑ : สวัสดีคํะน๎องเบนซ๑ 

น๎องเบนซ๑ : สวัสดีคํะน๎องสโนว๑  

น๎องสโนว๑ : ยิ้มหนํอยสิ เราเป็นเจ๎าหญิงนะ 

น๎องเบนซ๑ : ยิ้มไมไํด๎คิดถึงแม ํ

น๎องสโนว๑ : คิดถึงหมํามี๊เหมือนกัน แตํเป็นเจ๎าหญิงมาโรงเรยีนต๎องยิ้มนะ 555 

น๎องเบนซ๑ : เจ๎าหญิงต๎องยิ้ม 555 

หอ๎ง Nursery 2 (ครอูอ๎) 

ตอน......ยกัษ๑เขยีวตวัผอม !! 

 ชํวงกลางวัน 

น๎องกาย : คุณครู น๎องกายอิ่มแล๎วครับ 

ครูออ๎  : กินอีกนะคะ จะได๎ตัวใหญํเหมือนยักษ๑เขยีว 

น๎องกาย : น๎องกายอยากเป็นยกัษ๑เขียวผอม (ตักข๎าวใสํปาก) 

ครูออ๎  : 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......Very Happy !! 

T.Phillipe สอนเด็กๆ เกีย่วกับอารมณ๑ความรู๎สึกตาํงๆ และถามเด็กๆ 

T.Phillipe : น๎องติณณ๑ มาโรงเรียนมีความสุขไหม 

น๎องติณณ๑ : Very happy. 

T.Phillipe : Very good. 555 

เด็กๆ  : Very good. 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......เรือ่งของน้าํ  !! 

 ขณะเรยีนการบ๎าน 

ครูชมพูํ  : เด็กๆ มีใครปวดฉี่ไหมคะ 

เด็กๆ  : ไมํปวดคํะ/ครับ 
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น๎องมาริน : น้ําอะไรมันไหลตรงโต๏ะเปอร๑เซยีคะคร ู

คร ู  : น๎องเปอร๑เซยีปวดฉีท่ําไมไมํบอกครคูะ 

น๎องเปอร๑เซยี :  น้ํามันไหลมาเองคะํ 

น๎องมาริน : นี่เขาเรียกวําฉี่เปอร๑เซยี 

น๎องเปอร๑เซยี : 5555 

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ครอูอมคะหนงูวํง !! 

ขณะที่เดก็ๆ ทุกคนกําลังเรียนหนังสอื ครอูอมหันไปเห็นน๎องมาร๑เวลกําลังจะเคลิ้มหลับ  

ครูออม  :  น๎องมาร๑เวล งํวงหรอคะ 

น๎องมาร๑เวล  :  งํวง หนูงํวงคะํ 

ครูออม  :  เดี๋ยวคํอยนอนนะคะ ยงัไมํถึงเวลานอนเลยคะํ 

น๎องมาร๑เวล  :  คํะ 

พอเวลาผํานไปไมํถึง 5 นาที 

น๎องมาร๑เวล  :  ครูออมคะ หนูงํวง  

ครูออม  :  อดทนไว๎นะคะ  

เพื่อนๆ  :  มาร๑เวลนอนดึกหรอ 

ไมํมีการตอบรับจากน๎องมาร๑เวล พอหันไปดูอกีท ีน๎องมาร๑เวล หลับแล๎วคํะ  

ครูออม  :  มาร๑เวลลูก ตื่นคํะ (555+) 

เพื่อนๆ  :  มาร๑เวลหลับไปแล๎ว 555+ 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน.....พระอยูทํีทุ่งํนา !! 

คุณครู  :  นกมีบ๎านอยูทํี่ไหนคะ  

น๎องแอนฟิวส๑ :  อยูํทีร่ังนก 

คุณครู  :  พระลํะคะอยูทํี่ไหน 

น๎องแอนฟิวส๑ :  อยูํทีทุ่ํงนาครับคุณคร ู

คุณครู  :  555 พระทํานอยูทํี่วัดนะคะ 

น๎องแอนฟิวส๑ :  อ๐อ 555 
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หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน......การสือ่สาร !  

T.Joy : Teacher ซื้อของมาทั้งหมด 1,500 บาท  

น๎องเทม็โป ้ : ขนมปังอรอํยมากครับ 

เด็กๆ  : 555 ใชํเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยเท็มโป้ 

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......Book แปลวํา ? 

ครูติ่ง  : Book แปลวําอะไรคะ? 

น๎องเจ๎าคุณ : รองเท๎าครับ 

ครูติ่ง  : ไมํใชํคะํ Book แปลวําอะไรคะ? 

น๎องฮาวา : หนังสือคํะ 

น๎องเจ๎าคุณ : รองเท๎ามาจากไหนเนี่ย 555 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน........“ แมสํวย ”  

เช๎าวันหน่ึงคุณแมํน๎องปณุมาสํงน๎องทีโ่รงเรยีน 

ครอูี๊ด  : เมื่อกี้ใครมาสํงคะ 

น๎องปุณ : แมํหนูเอง 

ครอูี๊ด  : แมํสวยนะคะ 

น๎องปุณยิ้มกํอนจะตอบวํา : แมํหนูสวยทุกวันนํะแหละอิอิอ ิ

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......เปดิเทอมวนัแรก !! 

น๎องออกัส : Teacher คะ เรียนเสร็จหรือยงัคะ หนูเวียนหัวแล๎วคํะ 

น๎องตินติน :  Teacher พอแล๎วครับหิว หิวมากเลยครับ 

ครูพงษ๑ : อีก 5 นาทีคะํเด็กๆ ตอนนี้ 11.50 เองนะคะ 

เด็กๆ  : คุณครู หนูหิว หิวสุดๆ หนูหิวข๎าวจะแยํอยูํแล๎ว 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน.......เปดิเทอมวนัแรก !!  

น๎องชุน : เพื่อนๆ เราเปลีย่นชื่อแลว๎นะ 

น๎องซูกัส :  อําว ทําไมลํะแชมป์เปีย้น 

น๎องชุน : ชื่อแชมป์เปี้ยนมันยาว เราเขียนเมือ่ยมอื 
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น๎องแอนฟิลด๑ : ชื่ออะไรลํะ 

น๎องชุน :  ชุนไง  

น๎องแอนฟิลด๑ : ชื่อพรุนหรอ 

น๎องชุน :  ไมํใชํ ชื่อน๎องชุน 

หอ๎ง K.3/3 (ครตูิก๊) 

ตอน.......คณุครจูะเหน็นะ 

ขณะที่เดก็ๆ ไปเก็บกลํองดินสอใสํกระเป๋าเตรยีมตัวกลับบ๎าน 

น๎องเจ  : เดินชนน๎องฟิน 

น๎องฟิน :  เจเราเจ็บนะ 

น๎องเจ  : เราขอโทษนะฟิน 

น๎องฟิน  : เราไมํชอบเลยเลํนเจ็บๆ แบบน้ีทีหลังอยําทําอกีนะเจเดี๋ยวคุณครูกเ็ห็นหรอก 

น๎องเจ  : ครูติก๊เห็นตั้งนานแล๎วน๎องฟิน 555  
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วนัพฤหสับดทีี ่11 มถินุายน พ.ศ.2563 เจ๎าหนา๎ทีจ่ากสาํนกังานคณะกรรมการสงํเสรมิการศกึษา

เอกชน สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร มาตรวจตดิตามการเตรยีมความพรอ๎มในการใช ๎สถานทีเ่พือ่

การเปดิเรยีนของโรงเรยีน เรือ่งการปอ้งกนัและควบคมุการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(Covid-19)  

 

 

 

วนัศกุร๑ที ่12 มิถนุายน พ.ศ.2563 เจา๎หนา๎ทีจ่าก สาธารณสขุศนูย๑ 39 เขตราษฎร๑บรูณะ ไดเ๎ขา๎

มาตรวจตดิตามการเตรยีมความพรอ๎มในการใชส๎ถานทีเ่พือ่การเปดิเรยีนของโรงเรยีน เรือ่งการปอ้งกนัและ

ควบคมุการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา-2019 (COVID-19)  
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 วันทีอ่าทติย๑ 28 มถินุายน พ.ศ.2563 เจา๎หนา๎ทีเ่ขตราษฎร๑บรูณะฝา่ยทรพัยากรไดเ๎ขา๎มาถํายรปูสระวาํย

น้าํของโรงเรยีน  

 

 

ครแูละบคุลากร โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เตรยีมความพรอ๎มกอํนเปดิภาคเรยีนที ่1 
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