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ตอน... โครงการช ัง่หวัมนั  

ดแูล้วเรียบง่าย ธรรมดา แต่ใครจะคิด “บา้นเลขที ่1” ใน
โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด าริ จ.เพชรบรีุ เป็นบ้านพกัสว่นพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จกัรีนฤบดินทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร ซึ่ง
ถือโฉนด และมีชื่อในทะเบียนเลขที่ 
1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขา
กระปกุ อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ โดยทรง
ขึน้ทะเบียนเป็นเกษตรท าไร่ 

 โดยลกัษณะของเรือนที่
ประทบัทรงงาน มีลกัษณะเป็นเรือน
ไม้ 2 ชัน้ สนี า้ตาล ตกแต่งอย่าง

เรียบง่าย ที่แสดงถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยา
มินทราธิราช บรมนาถบพติร เสดจ็ทรงงานเพือ่ประชาชน ณ โครงการแหง่นี ้

จะเป็นภาพอนังดงามที่ปวงพสกนิกร
จดจ าไปนานแสนนาน 
   โดยผู้ โพสต์ในชื่อ Duke 
Rangson ระบวุ่า ... เจ้าของบ้านไม่
อยู่แล้วครับ 
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... บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต าบลเขากระปกุ อ าเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ เจ้าของบ้านถือโฉนด และมีชื่อในทะเบียนบ้าน  ขึน้
ทะเบียนเป็นเกษตรกรท าไร่ นี่ไงครับ... บ้านพอ่ผม 

. ..วงัของพระราชาที่ทรงงานหนกัที่สดุในโลก! 
  ส าหรับโครงการช ัง่หวัมนัฯ นัน้ ตามประวตัิความเป็นมา 
เม่ือปี พ.ศ.2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงซือ้ที่ดินจากราษฎร
บริเวณอา่งเก็บน า้หนองเสอื ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ.2552 
ทรงซือ้แปลงติดกนัเพิม่อกี 130 ไร่ รวมเนือ้ที่ทัง้หมด 250 ไร่ โดยมี
พระราชด าริให้ท าเป็นโครงการตวัอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพนัธุ์พชื
เศรษฐกจิในพืน้ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบรีุ และพืน้ที่ใกล้เคียงมาปลกูไว้ที่นี่ โดย
เร่ิมด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และ
พระราชทานพนัธุ์มนัเทศซึ่งออกมาจากหวัมนัที่ตัง้โชว์ไว้บนตาชัง่ในห้องทรง
งานที่วงัไกลกงัวลให้น ามาปลกูไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการ
ชัง่หวัมนั ตามพระราชด าริ” 
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  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ ปกครอง กรณีเด็กป่วย 

หรอื โรงเรยีนตรวจพบว่าเด็กมีไข ้เป็นหวดั ไอ 

ผูป้กครองใหค้วามรว่มมือโดยน าเด็กไปรกัษาที่

บา้นใหห้ายป่วยก่อน จงึมาเรยีนตามปกติ เพื่อป้องกนั
การติดต่อถึงเด็กคนอืน่ๆค่ะ   

ขอความกรุณาผู้ปกครองแจ้งโรงเรียนในวันที่นักเรียนหยุดเรียนนะคะ 
เพือ่ความสะดวกในการให้บริการรับ-สง่นกัเรียนด้วยค่ะ 

 

 

ผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดงันี ้
1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  ดงันี ้“ชือ่บญัชโีรงเรยีน

อนุบาลแสง 

อารยี”์- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนน
ประชาอทุิศ เลขที่ 153-2-05443-2      
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- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทศิ 
(ทุง่ครุ) เลขที่ 465-0-18657-9 

หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาสง่ Fax มาที่ 02-872-7830 
หรือ  
E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถช าระด้วยเงินสดหรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้
ค่ะ 

กรณีผู้ ปกครองที่ฝากค่า เล่าเ รียนมากับบุคลากรของโรงเ รียน 
กรุณาเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจากบุคลากรทา่นนั้นทุก

คร ัง้นะคะ มฉิะนัน้ทางโรงเรยีนจะไม่รบัผดิชอบค่ะ 

และส าหรับผู้ ปกครองนักเรยีนอนุบาล 3 ทีต่อ้งการ
ขอใบรบัรองการเรยีน ต้องช าระค่าเล่าเรียนทัง้หมดก่อนนะคะ
และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ใบ หากต้องการเพิ่มเติมจะต้อง
เสยีค่าใช้จ่ายใบละ 100 บาทค่ะ  

 

 วนัอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 ครูและครูผู้ช่วย อบรมหวัข้อต่างๆ
ดงันี ้

- การอบรมเร่ือง “การบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กปฐมวยั” โดย ครูแหม่ม ครูนก ครูพชิิต  
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- การอบรมเร่ือง “การเพิม่ขีดความสามารถการเรียนรู้ภาษาองักฤษใน
ระดบัปฐมวยั” โดยครูปัด 

- การอบรมเร่ือง  ” สร้างโรงเรียนยคุใหม่ให้เหมาะสมกบัศตวรรษที่ 21” 
โดย ครูบี 

- การอบรมเร่ือง  “การบูรณาการ STEM ศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
เด็กปฐมวยั” โดยครูอีด๊(สดุา), ครูจ๋า, ครูกุ๊ก, ครูปุ๋ ย, ครูนุ่ม 

- การอบรม เ ร่ือง   “กลยุท ธ์ กา รบ ริหารอง ค์กรตามนโยบาย 
“Thailand Education 4.0” โดยครูพงษ์, ครูอีด๊(ปิยมนสั) 

- การอบรมเร่ือง  “Develop 21St Century Skills Become 
Critical and Creative thinkers”  โ ด ย  T.Chris, 
T.Joy, T.Phen, 

 

 โรงเรียนขอความร่วมมือในการช่วยกัน แกปั้ญหาจราจร

ตดิขดัในชัว่โมงเรง่ด่วน คือช่วงเช้าและเย็น โดยขอความกรุณา
ไม่จอดริมก าแพงโรงเรียน เพือ่ให้รถสวนทางกนัได้ และขอความร่วมมือท่าน 
ดงันี ้

1.  ช่วงเชา้ ต ัง้แต่เวลา 07.00-09.00 น. 
ผู้ปกครองสามารถจอดรถชั่วคราวเพื่อส่งเด็กได้ที่ประตูทัง้สองฝ่ังได้แก่ ฝ่ัง
โรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน า้ โดยจะมีครูเวร รอรับเด็กไปสง่ที่ห้องเรียน  

2. ชว่งเลกิเรยีน ต ัง้แต่เวลา 14.40-17.00 น. 
จะมีครูเวรที่ประตทูัง้สองฝ่ังเช่นกนั ได้แก่ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระว่ายน า้ โดย
ครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลงมาหาและพาไปสง่ที่ผู้ปกครอง 
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3. กรณีที่โรงเรยีนมีกิจกรรมต่างๆ  ผู้ ปกครอง
สามารถจอดรถได้ที่ตลาดนัด และ ป๊ัมแก๊สฝ่ังเดียวกับโรงเรียน เลยซอย
ประชาอทุิศ 29 ไปนิดเดียวค่ะ 
หมายเหตุ - กรณีผู้ ปกครองมีความประสงค์จะพูดคุยกับครู
ประจ าชัน้ กรุณาน ารถไปจอดที่ตลาดนดัได้ถึงเวลา 10.00 น.โดยไม่มีค่าจอด
รถ (ผู้ ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) ผู้ ปกครอง
สามารถมาขอสติก๊เกอรต์ดิรถยนตไ์ด้ฟรีที่ธุรการค่ะ 

โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลดัดงันี ้
- ซอยประชาอทุิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอทุิศ 27 ได้ 
- ซอยประชาอทุิศ 27 สามารถตรงไปสดุซอย หากเลีย้วขวา ออกซอยประชา
อทุิศ 33 หากเลีย้วซ้าย ออกสขุสวสัด์ิ 62 ได้ค่ะ 

 โรงเรียนได้เพิม่มาตรการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกบัการเข้า-ออก
ประต ูซึ่งโรงเรียนได้ติดตัง้ประตดูจิิตอล เพือ่ป้องกนับคุคลภายนอกเข้า-ออก 
โดยประตจูะถกูตัง้ให้เป็น 2 ระบบ คือ 
_ Manual (M) คอืประตูไม่ไดถู้กล็อค ซึ่งจะใช้งานในช่วง
ก่อนเข้าแถวและหลงัเลกิเรียน โดยมีครูเวรอยู่ประจ าทีป่ระตู 
_ Auto (A) คอื ประตูถูกล็อคอตัโนมตั ิต้องกดรหสัจึงจะ
เข้าได้ ซึ่งจะใช้งานในเวลา 09.00-14.40 น.  และ หลงัเวลา 17.00 น. 

หากผูป้กครองทีม่ารบั-ส่งนกัเรยีนใน

ชว่งเวลา 09.00-14.40น.และหลงั17.00น. 

กรุณากดกริง่ทีห่น้าประตู 

โรงเรียนทาสกี าแพง รัว้ และอาคารเรียนใหม่ค่ะ 



 
 

7 

 

 

 วนัพฤหสับดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 พี่ๆ  จากนมแมกโนเลยี มาจดั
กิจกรรมให้เด็กๆ 

 วนัพฤหสับดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 พี่ๆ  จากนมโอวัลตินสมาร์ท มา
จดักิจกรรมให้เด็กๆ 
 

 

 วันที่ 13-16 ธันวาคม พ.ศ.2559 มีกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนโดยผู้บริหาร ตามตารางดงันีค้่ะ 
วนัที ่ เวลา ระดบัช ัน้ ครูผูส้อน หน่วย ผูนิ้เทศ 

อ.13 

ธ.ค.59 

9.50-

10.30 
ตอ.1 ครูนุ่ม โครงงาน ครูแจง 

10:30-

11:10 
1/2 ครูบี โครงงาน ครูแจง 

11.10-

11.50 
3/2 ครูปิยมนสั โครงงาน ครูแจง 

14.00-

14.40 
2/1 ครูปกุ โครงงาน ครูแจง 
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พ.14 

ธ.ค.59 
9.10-

9.50 
1/1 ครูปัด โครงงาน ครูเกด 

9.50-

10.30 
ตอ.2 ครูปุ๋ ย โครงงาน ครูเกด 

10:30-

11:10 
2/2 ครูติง่ โครงงาน ครูเกด 

11.10-

11.50 
2/3 ครูสดุา โครงงาน ครูเกด 

11.10-

11.50 
2/1 ครูจ๋า Cooking ครูนก 

พฤ.15 

ธ.ค.59 
9.50-

10.30 
3/1 ครูพงษ์ โครงงาน ครูแหม่ม 

10:30-

11:10 
2/1 ครูชิต วา่ยน า้ ครูแหม่ม 

14.00-

14.40 
1/3 ครูวะ โครงงาน ครูแหม่ม 

ศ.16 

ธ.ค.59 
9.50-

10.30 

ตอ.1 ครูตาล - ครูแหม่ม  
ครูนก, ครู
เกด 

ตารางชมนิทรรศการของแต่ละหอ้ง 
วนั 9.10-

9.50 

9.50-

10.30 

10.30-

11.10 

11.10-

11.50 

14.00-

14.40 
จ. 19 ธ.ค. 59 K.2/1, 

K2/2 
 K.1/2, 

K.1/3 
K.2/1, 
K.2/3 

 

อ. 20 ธ.ค. 59 K.3/1, 
K3/2 

K.1/3, 
K.1/4 

  K.1/1, 
K.1/4 
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พ. 21 ธ.ค. 59 K.2/2, 
K.2/3 

Nc.1, 
Nc.2 

K.1/1, 
K.1/3 

K.1/2, 
K.1/4 

K.1/1, 
K.1/2 

 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจ าเดอืน ธนัวาคม 

พ.ศ.2559 
รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.5 ธ.ค. 
59 

----------------------------หยุดวนัพ่อแหง่ชาต-ิ----------

-------------- 

อ.6 ธ.ค. 
59 

เกีย้มอ๋ีน า้ 
นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่ใส่
เห็ด+ข้าวเหนียวเปียก 

ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่เจียว
ใสต้่นหอม 

พ.7 ธ.ค. 
59 

(วนัพระ) 
โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมเวเฟอร์
เคลือบครีม

นม 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+
ลอดชอ่งน า้กะทิ 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ผดั

ผกักาดขาวหมสูบั 

พฤ.8 ธ.ค. 
59 

ข้าวสวย+
แกงจืด
สาหร่าย 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก+
ไก่ทอด+กล้วยบวชชี 

ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่ตุน๋ 

ศ.9 ธ.ค. 
59 
 

ซุป
มกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+กะเพราหมู
สบั+วุ้นน า้หวาน 

ผลไม้ ข้าวสวย+แตงกวา
ผดัใส่ไข่ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 2 
 อาหารนกัเรยีน 
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วนั 
อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.12 ธ.ค. 
59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียวใสแ่ค
รอท 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ก๋วยเตี๋ยวเยน็ตาโฟ+
มนัต้มน า้ตาล 

ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวผดัซีอ๊ิว 

อ.13 ธ.ค. 
59 

ข้าวสวย+
แกงจืดฟัก 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ผกักาดขาว+

เฉาก๊วย 
ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่เจียว 

พ.14 ธ.ค. 
59 

(วนัพระ) 

ข้าวสวย+
ไข่ตุน๋ 

นม UHT+
ขนมปังสอด
ไส้ครีม 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง+
สาคเูปียก 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ผดั
กะเพรา 

พฤ.15 
ธ.ค. 59 

โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังทา
แยม 

ข้าวสวย+ต้ม
จบัฉ่าย+วุ้น
น า้หวาน 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ไข่เจียว

ใสต้่นหอม 

ศ.16 ธ.ค. 
59 
 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
ไข่น า้+ถัว่เขียวต้ม

น า้ตาล 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไก่ผดั
ซอสเปรีย้วหวาน+

น า้ซุป 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหาร

วา่งเชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.19 ธ.ค. 
59 

เกีย้มอ๋ีน า้ 
นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 
ก๋วยจับ๊+รวมมิตร ผลไม้ ข้าวผดัหม+ูน า้ซุป 

อ.20 ธ.ค. 
59 

โจ๊ก 
นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวมนัไก่+วุ้น
น า้หวาน 

ผลไม้ ข้าวสวย+แกงจืด
ไข่น า้ 

พ.21 ธ.ค. 
59 

ข้าวสวย+
แกงจืดวุ้น
เส้น

สาหร่าย 

นม UHT+
ขนมปังแครก

ข้าวสวย+ต้มซุป
ไก่+เฉาก๊วย 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ผดัผกั

รวมมิตร 
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เกอร์สอดไส้
ครีม 

พฤ.22 ธ.ค. 
59(วนั
พระ) 

ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด
ฟัก+ฟักทอง
แกงบวด 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+ต้ม
จบัฉ่าย 

ศ.23 ธ.ค. 
59 

ข้าวต้ม+ไข่
เจียว 

นม UHT +
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+แกงจืด
เต้าหู้ผกักาดขาว ผลไม้ ข้าวสวย+ไก่หวาน 

 
 
 
 
 
 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหาร

เชา้ 

อาหารวา่ง

เชา้ 

อาหาร

กลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วา่ง

บ่าย 

อาหารเย็น 

จ.26 ธ.ค. 
59 โจ๊ก 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ต้มย าไก่+
ถัว่เขียวต้มน า้ตาล ผลไม้ ข้าวผดั+น า้ซุป 

อ.27 ธ.ค. 
59 

ข้าวสวย+
แกงจืด 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+
มนัต้มน า้ตาล 

ผลไม้ ข้าวสวย+ผดั
กะเพรา 

พ.28 ธ.ค. 
59(วนั
พระ) 

ซุป
มกักะโรนี 

นม UHT+
ขนมเวเฟอร์
เคลือบ

ชอ็กโกแลต 

  ข้าวไก่แดง+กล้วย
บวชชี 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น า้ 

พฤ.29 ธ.ค. 
59 

ข้าวสวย+
ไข่เจียว 

นม UHT+
ขนมปังทาแยม 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง+
วุ้นน า้หวาน 

ผลไม้ 
ข้าวสวย+แกงกวา

ผดัใส่ไข่ 
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ศ.30 ธ.ค. 
59 

ข้าวสวย+
ต้มจบัฉ่าย 

นม UHT+
ขนมปังแครก

เกอร์ 

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+
เฉาก๊วย 

ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่ตุน๋ 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์ท่ี 5 
จ.31 ธ.ค. 

59 
ข้าวต้ม
ทรงเคร่ือง 

นม UHT+ขนม
ปังแครกเกอร์ 

ข้าวราดหน้าไก่+รวม
มิตร ผลไม้ 

ข้าวต้ม+ไข่เจียวใส่
ต้นหอม 

 วนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงพยาบาลราษฎร์บรูณะมาจดั
กจิกรรมเคลอืบฟลูออไรดแ์ละตรวจสุขภาพฟัน ให้
เด็กๆค่ะ 

วนัศกุร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรยีนจดักจิกรรมปี
ใหม่ ขอเชิญผู้ปกครองร่วมท าบญุใสบ่าตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมกิจกรรม
อืน่ๆ กบัเด็กๆ เช่น จบัฉลากของขวญั ทานอาหารร่วมกนั 
 

วนัศกุร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรยีนจดักจิกรรมวนั
เด็ก และกฬีาส ีขอเชิญผู้ปกครองมาร่วมท ากจิกรรมกบัเด็กๆ เชน่ ดู
เด็กๆเลน่กีฬา รับประทานอาหารร่วมกนักบัเดก็ๆ 

 
สรรหามาเล่า เร ือ่ง วธิสีรา้งลูกอารมณด์ ี
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มาดกูนัว่า 7 วิธีอะไรบ้าง ที่จะท าให้เจ้าหนทูี่บ้านอารมณ์ดี๊ดี 

1 เข้าใจวิธีการเลน่ให้เหมาะกบัวยัและช่วงเวลาของลกู ถ้าคณุพอ่คณุแม่เลน่
กบัลกูในแบบที่เจ้าหนถูกูใจ เรียกรอยยิม้และเสยีงหวัเราะของลกูอย่าง
สม ่าเสมอ จะไม่ท าให้เจ้าหนเูป็นเด็กน้อยอารมณ์ดีได้อย่างไร  
2 หาเวลาวนัละนิดกอดลกู อา่นนิทานให้ลกูฟัง ทกุวนัก่อนนอน ถ้ากลางคืน
ไม่ได้ ตอนเช้าก็ได้ค่ะ หรือไม่ก็หาเวลานัง่ท ากิจกรรมงา่ยๆ กบัลกู แล้วพดูคยุ
กบัลกู สนกุไปกบัลกู ช่วงเวลาเหลา่นีจ้ะเป็นช่วงที่ลกูชอบมากๆ  
3 ท ากิจวตัรประจ าวนัให้เป็นเวลา อย่าคิดว่าลกูไม่ชอบหรือไม่รู้เร่ืองเวลานะ
คะ การท าอะไรทีเ่ป็นกิจวตัรในช่วงเวลาเดียวกนัทกุวนั จะท าให้ลกูรู้สกึ
ปลอดภยั และเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกบัวินยัในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกิน 
เวลานอน เวลาเลน่ เวลาฟังนิทาน แล้วยงัเป็นผลดีต่อตวัพอ่แม่ที่จะจดัสรร
การดแูลลกูได้ดีอกีด้วย  
4 การอยู่ท่ามกลางคนที่รัก ลกูย่อมมีความสขุแน่นอน เพราะเขาจะได้พดูคยุ 
เลน่ ถ่ายรูป ยิม้ และหวัเราะ กบัผู้ ใหญ่ภายในบ้านที่ให้ความรักกบัเขา เด็กที่
โตมากบัผู้ ใหญ่หลากหลาย (ที่รักและหวงัดี) จะเป็นเดก็สดใส ร่าเริง กล้า
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แสดงออก แต่..ต้องมีการตกลงเร่ืองกฎกติกาภายในบ้านให้ตรงกนันะคะ 
ไม่อย่างนัน้ความใจดีของผู้ใหญ่อาจท าให้เสยีเด็กเป็นได้  
5 ปลอ่ยให้ซนบ้าง เพราะเด็กๆ ไม่อยู่นิ่ง อยากรู้ อยากซนเป็นเร่ืองปกติ
มากๆ มองความซนของลกูเป็นเร่ืองสนกุ ดวู่าลกูมีปฏกิิริยาต่อสิง่ใหม่ๆ 
อย่างไรบ้าง พอ่แม่มีหน้าที่ระวงัภยั แนะน า แต่ไม่ใช้การห้าม เพราะการ
เรียนรู้ก็ต้องมีทัง้ มอง ฟัง สมัผสั  
6 คณุแม่หน้าบึง้ คณุพอ่หน้าบดู ไม่มีในบ้าน ท่องไว้เป็นกฎ ยิม้ให้กนัไม่ใช่
แค่ลกูเท่านัน้ แต่ช่วยให้ทกุคนในบ้านอารมณ์ดีขึน้ทนัตา ถ้าท าไม่ได้ ก็ไม่
ต้องฝืน แต่ปลกีตวัออกมา อย่าเอาระเบิดมาวางไว้กลางบ้านเป็นพอค่ะ  
7 ค้นพบเร่ืองใหม่ๆ ไปกบัลกู ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลน่ วิธีการกิน เมนอูาหาร 
คณุพอ่คณุแม่สลดัคราบผู้ปกครอง แต่ท าตวัเป็นหวัหน้าแก๊งค์หาวิธีการ
สารพดัมาสนกุในเร่ืองประจ าวนั หรือถ้าลกูโตหน่อย ก็ปลอ่ยให้ลกูเป็น
หวัหน้าแก๊งค์บ้าง ลกูจะได้รู้จกัการตดัสนิใจ และภาวะการเป็นผู้น าตัง้แตเ่ลก็
นะคะ  

 

 

 

 

ลบัสมองคุณหนู  เตรยีมอนุบาล    
ให้น้องๆขีดเส้นโยงภาพกบัเสยีงที่ คณุพอ่/คณุแม่ อา่นให้ฟังนะคะ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 1   
คุณแม่ไปตลาดซือ้ผลไม้มาหลายอย่าง มีอยู่อย่างเดียวท่ีหนูรับประทานไม่ได้ 7 ทบั
ภาพเลยครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 2  
คุณพ่อท าสวน เคร่ืองมือท าสวนของคุณพ่อมีอะไรบ้างคุณหนวูงกลมรอบภาพนะคะ 
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ลบัสมองคุณหนู อนุบาล 3  
ให้นกัเรียน 7 ทบัภาพที่แตกต่างไปจากกลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู เตรยีมอนุบาล 1 
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ชื่อผลงาน Make a circle 
เจ้าของ   ด.ญ.กมลลดัดา  ญาณะวาณิชย์ (น้องนาโน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนุบาล 1 (ครูนุ่ม)  
ที่มา   โครงงานหนนู้อยอนามยัสมบรูณ์ 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  
ชื่อผลงาน ต้นไม้ที่รัก 
เจ้าของ  ด.ญ.กญัญ์ณัชชา  หาญกจิรุ่ง (น้องเพลง)   

หอ้งอนุบาล 1/2 (ครูบ)ี  
ที่มา   ธรรมชาติรอบตวั 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 
ชื่อผลงาน ภาพระบายสี พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 
เจ้าของ  ด.ญ.ณัฐหทยั  ลีส้ธนกลุ  (น้องโฟกสั) 
  หอ้งอนุบาล 2/1  (ครูปุก)  
ที่มา   - 
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ผลงานของหนู อนุบาล 3  
ชื่อผลงาน ในหลวงของหน ู
เจ้าของ  ด.ญ.ปญุญาดา   เจริญศรี  (น้องปญุ)  

หอ้งอนุบาล3/2  (ครูอีด๊ ปิยมนสั)    
ที่มา  โครงการไฟฟ้า 
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 อดทนรอคอย & ผดิแลว้รูจ้กัแกไ้ข ตอ้ง

ฝึกต ัง้แต่ลูกยงัเล็ก 
เร่ือง : กองบรรณาธิการนิตยสาร Amarin Baby & Kids 

 “เด็กเล็กๆ เขายงัไม่รู ้

อะไรเป็นอะไร แต่ถา้เรา

บอกผลของการกระท า 

ถา้อดทน รอคอย จะ

เกดิผลอะไรเมือ่ท าผดิ

ไม่ใชเ่ร ือ่งใหญ่ เขาหาวธิแีกไ้ขได ้โดยหาสาเหตุ

ความผดิพลาดไม่ใชห่าคนท าผดิ   
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 “การใช้ชีวิตประจ าวนั อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า พอ่แม่มกัเข้าใจว่า เด็ก
จะรู้ได้เอง เม่ือโตขึน้ และมกัจะดลุกูว่า ‘โตแล้วท าไมไม่รู้’ แต่ความจริงคือ 

เร ือ่งมารยาท สิง่ควรท าไม่ควรท าใน

ชวีติประจ าวนั ถา้เราไม่สอน ไม่ฝึก ไม่เน้น เด็ก

จะไม่มเีลย เพราะสมอง

ไม่เคยเรยีนรูจ้ดจ า หรอื

เราสอนเพยีงเล็กๆ 

น้อยๆ แลว้คดิหวงัวา่ 

เด็กจะรูไ้ปจนชัว่ชวีติก็

ไม่ถูก และเป็นไปไม่ได”้ 
ถ้าคณุพอ่คณุแม่เห็นด้วยกบั ดร.

วสนุนัท์ ชุ่มเชือ้ อาจารย์ประจ าและผู้ เชี่ยวชาญการสง่เสริมการพฒันาสมอง
และกระบวนการรู้คิดในเด็ก สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล คณุน่าจะสนใจวิธีบริหารสมองลกูด้านลา่งนี ้
ค่ะ 
2 เร ือ่งส าคญั สมองตอ้งฝึกคดิแต่เล็กแต่น้อย  

1. อดทน รอคอย ถา้ท าได ้ผลดรีออยู่ 
หลายบ้านมีปัญหาเสมอ เม่ือพาลกูไปกินอาหารนอกบ้าน เขาจะวิ่งรอบโต๊ะ 
เอาช้อนเคาะโต๊ะ เคาะแก้ว หรืออยู่ไม่นิ่ง 
ฝึกสมองรูค้ดิอยา่งไรด?ี แสดงให้ลกูเห็นว่าถ้าลกูรอได้ จะเกิดผล
อะไร เช่น ได้อาหารที่เขาชอบมากขึน้อกี 1-2 ชิน้ การได้รู้ผลที่เกิดขึน้จะท า
ให้เขาชัง่ใจว่าเขาจะท าหรือไม่ หรือระหว่างที่รอ การมอบหน้าที่จะท าให้รู้ว่า

http://www.amarinbabyandkids.com/wp-content/uploads/2016/08/11722574_10204802839734206_7329750514376094180_o.jpg
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เขาควรจะท าอะไร เช่น ช่วยแจกช้อน เช็ดจาน หยิบกระดาษทิชชหูรือเทน า้ให้
คนบนโต๊ะ 
2. ความผดิพลาด มี

ไวใ้หแ้กไ้ข ไม่ใชห่า

คนผดิ 
หลายครัง้ที่ลกูท าผิด ซึง่เป็นเร่ือง
ปกติใครๆ ก็ท าผิดพลาดได้ คณุรู้
หรือไม่ เรายงัท าอะไรได้ดีกว่า
การด ุหรือท าโทษ 
 

ฝึกสมองรูค้ดิอยา่งไรด?ี เม่ือลกูท าอะไรผิด ไม่ต้องดวุ่าให้เป็น
เร่ืองใหญ่ แค่สง่เสยีงเตือนเบาๆ “อมืม…” เพราะการท าผิดพลาดมกัน ามา
ซึ่งวิธีการแก้ไขทีจ่ะท าให้ครัง้ต่อๆ ไปไม่ผิดพลาดอกี พ่อแม่ช่วยบอกสาเหตทุี่
เกิดความผิดพลาดได้ แต่อย่าพึง่รีบบอกวิธีแก้ไข เช่น ท าน า้หก ล้างจานแล้ว
ท าจานแตก ครัง้นีน้ า้มากไป หนกัไปหรือเปลา่ จานยงัลืน่อยู่หรือเปลา่ เสร็จ
แล้วให้ลกูลองได้คิดว่า ถ้ามีสาเหตอุย่างนี ้ครัง้ต่อไปจะแก้ไขอย่างไรดี ถ้า
ลกูคิดไม่ออก ลองเสนอทางเลอืกให้เขา หลงัจากนัน้กใ็ห้เขาคิดเอง 
“ทุกวนันี ้เมือ่เกดิความผดิพลาดหรอืเกดิปัญหา 

เราจะหาคนผดิ แต่ไม่ชว่ยกนัหาวา่จะแกไ้ขความ

ผดิพลาดหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งไร จงึตอ้งสอน

เด็กใหรู้ว้า่เมือ่เกดิปัญหาหรอืขอ้ผดิพลาดใหแ้กท้ี่

ปัญหา ไม่ใชห่าคนผดิก่อน  
 

http://www.amarinbabyandkids.com/wp-content/uploads/2016/08/shutterstock_173761775.jpg
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“เด็กช่างฟ้องกบัเด็กที่บอกว่าอะไรเกิดขึน้ และขอวิธีว่าจะให้เขาท าอย่างไร 
จะต่างกนั เด็กที่ได้ฝึกสมองสว่นบริหารขัน้สงู เขาจะไม่บอกว่าคนนัน้ คนนี ้
ท าผิด แต่เขาจะบอกว่าเกิดอะไรขึน้ และจะขอให้ช่วยหรือจะถามว่าเขา
จะต้องท าอะไร” 

รูจ้กัสมองรูค้ดิ 
“กิจกรรมบริหารสมองสว่นบริหารขัน้สงูในเด็ก ไม่ต้องยุ่งยากสรรหาเรียน
ตามสถาบนัใดๆ เลย ทกุอย่างเร่ิมได้ที่บ้าน ดวู่าที่บ้านเราชอบท าอะไร คนใน
บ้านถนดัอะไร ก็ท าอย่างนัน้ ชอบท าอาหาร ก็ชวนกนัเข้าครัว 
ชอบตน้ไม ้ก็ไปเลน่กบัต้นไม้ ใบหญ้า ดิน ทราย น า้ ชอบท างาน
บา้น ก็ท างานบ้านด้วยกนั ชอบท างานฝีมอื ก็ช่วยกนัเลอืกวสัด ุ
อปุกรณ์ ชอบเล่นกฬีา ก็เลน่ด้วยกนั ชอบดนตร ีชอบดหูนงั ดู
ละคร ท าได้ตัง้แต่ฟัง ร้อง เลน่ ดกูารแสดงต่างๆ ด้วยกนั” 
  
ขอขอบคณุ  ดร.วสนุนัท์ ชุ่มเชือ้ อาจารย์ประจ าและผู้ เช่ียวชาญการส่งเสริมการพฒันาสมองและ
กระบวนการรู้คดิในเด็ก สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

 
หอ้ง Nursery 1  (ครูนุ่ม) 

ตอน......ทานนมจะไดม้พีลงั 
 เช้าวนัหนึง่ ขณะเดก็ๆ ทานนมกนั 
น้องDragon 2 : ทานนมกนันะเพือ่นๆ จะได้มีพลงักนั 
น้องLeo : ไม่นะ ลโีอจะเป็นพีส่มาร์ทนะ 



 
 

23 

น้องDragon 1 : ใช่ๆ น้องจะเป็นหมีแพนด้ายกัษ์ 
ครูนุ่ม  : ใช่ค่ะ ทานนมหมดกลอ่ง จะได้มีพลงัเยอะ 
น้องDragon 2 : No No No !! ต้องเป็นอลุตร้าแมนถึงจะมี
พลงันะครับ 
เพือ่นๆ  :   ใช่ๆ ต้องเป็นอลุตร้าแมน ถึงจะมีพลงัเยอะ 555 

 
 

หอ้ง Nursery 2  (ครูปุ๋ย) 

ตอน......มนัแข็งค่ะ 
ครูปุ๋ ย  : น้องใบบวั ท าไมไม่ดึงกางเกงขึน้ละ่คะ 
น้องใบบวั : ก็กางเกงหนมูนัแข็งอะ่ค่ะ 
ครูปุ๋ ย  : ออ๋! เค้าเรียกว่า กางเกงมนัคบัค่ะ ไม่ใช่แข็งลกู 555 
น้องใบบวั : ยิม้และหวัเราะ 555 

หอ้ง K.1/1 (ครูปัด) 

ตอน.......ยงัไม่เคยไปสวรรคน์ะ 
 ตอนเย็นระหว่างรอผู้ปกครองมารับก็นัง่สนทนากนั 
น้องลลิลี ่ : ในหลวงตายแล้วนะจจีีรู้้ยงั 
น้องจีจี ้ : รู้แล้ว 
ครูปัด  : ในหลวงสวรรคตแล้ว ไปอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะ น้องลลิ
ลีไ่ป 

กราบมาหรือยงัคะ 
น้องลลิลี ่ : ยงัไม่เคยไปสวรรค์เลยค่ะ 
ครูปัด  : ไม่ใช่ ได้ไปกราบในหลวงหรือยงัคะ  
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น้องลลิลี ่ : อ้าว !  นึกว่าไปสวรรค์ ไปกราบแล้วที่เซนทรัลค่ะ 
ครูปัด, ครูออม : หวัเราะ 555 

หอ้ง K.1/2 (ครูบ)ี 

ตอน.......แตง๊กิว้หลาย 
 ในชัว่โมงภาษาไทย ครูบีแจกงานให้เด็กๆ คนละ 1 แผ่น 
ครูบ ี  : เด็กๆ เวลาเรารับของ หรือรับอะไรจากผู้ใหญ่ เด็กๆ  

จะต้องท าอย่างไรคะ 
เด็กๆ ทกุคน : รับของและบอกขอบคณุทกุคน 
น้องริวจ ิ  : ได้ของจากครูบีแล้วบอกว่า “แต๊งกิว้หลาย”  

(เสยีงดงัมาก) 
เพือ่นๆ/คณุครู : หวัเราะกนัทัง้ห้องเรียน 

หอ้ง K.1/3 (ครูวะ) 

ตอน.......เอะ๊ กลิน่อะไร ?? 
 ช่วงก่อนตื่นนอน ก็มีกลิน่หนึ่งเหม็นโชยมาตรงครูวะ, ครูแอน เด็กๆ 
หลบัหมด แต่มีน้องทรีโอ้คนเดียวที่ยกุยิก 
ครูวะ  : ทรีโอ้ อรึึเปลา่ 
ทรีโอ้  : ลกุขึน้มาแล้ว เงียบ !! 
ครูแอน  : เดินไปดทูี่ก้นน้องทรีโอ้ ชดัเลย เต็มๆ  

(น้องทรีโอ้ยิม้แล้วบอกว่า เต็มๆครับ) 
ครูวะ/ครูแอน : 555 

หอ้ง K.1/4 (ครูกุก๊) 

ตอน.......ใครตด ? 
น้องภ ู  : กลิน่อะไรอะ่ 
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ครูกุ๊ก  : กลิน่อะไรน้องภ ู
ครูกุ๊ก  : น้องพรีม ตดรึเปลา่คะ 
น้องพรีม : หนัหน้ามายิม้ แล้วพยกัหน้า 
ครูกุ๊ก  : ปวดอรึึเปลา่ ไปเร็ว ไปเข้าห้องน า้กนั 
เด็กๆ  : 555 

 
 
 

หอ้ง K.2/1 (ครูปุก) 

ตอน.......ขา้ว 
 ครูปกุให้เด็กๆ อา่นค าว่า  “ข้าว” 
น้องเมลเบิล้ : อา่นว่า “เข่า” 
ครูปกุ  : ภาษาอะไรคะ?  
น้องดราก้อน : ภาษาอสีานเหมือนครูจ๋าครับ  

หอ้ง K.2/2 (ครูติง่) 

ตอน........อะไรใชเ้ป็นอาหาร 
  น า้หมึก     ปลาหมึก 
 
 
 
น้องวิน  : แครอท 
น้องขนุพล : บ้าไปแล้ว 
น้องจนู  : รูปปลาหมึกต่างหาก 
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เพือ่นๆ  : 5555 
น้องขลุพล : ข ากลิง้ไปเลย 

หอ้ง K.2/3 (ครูอีด๊ สุดา) 

ตอน.......หนูจะเป็นอะไร 
 ขณะที่เด็ก ก าลงัเลน่มมุบทบาทสมมติอยู่ 
น้องอฟิฟ่ี : คณุครู หนรูู้แล้วว่าโตขึน้หนจูะเป็นอะไร 
ครูอีด๊  : เป็นอะไรคะ 
น้องอฟิฟ่ี  : เป็นนางงาม หลงัจากนัน้ก็จะไปเป็นพยาบาล 
ครูอีด๊  : อย่าเป็นไกลนะ เดี๋ยวครูอีด๊ไปหาไม่ถกู 
น้องอฟิฟ่ี : อยู่เมืองไทยนี่แหละ 555 

หอ้ง K.3/1 (ครูพงษ)์ 

ตอน.......หนูงง...ลูกคร ึง่ 
น้องแต็งค์ : ครูพงษ์ครับ ทิชเชอร์ฟิลลปิเป็นลกูคร่ึงอะไรครับ 
ครูพงษ์  : น้องแต็งค์ถามทิชเชอร์ดซูิคะ 
น้องแต็งค์  : ถามแล้ว ทิชเชอร์ตอบว่า ใช่ เหมือนน้องแต็งค์เลย 
ครูพงษ์  : เหมือนกนัตรงไหนคะ ฟังผิดหรือเปลา่น้องแต็งค์ 
น้องแต็งค์ : น้องแต็งค์เป็นลกูคร่ึงไทยกบัหนองคาย ทิชเชอร์พดู

ไทย 
ได้ก็เป็นคร่ึงองักฤษกบัไทยนะซิครับ 

น้องมิล้ค์ : แล้วน้องคายซินพดูภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน  
เรียกลกูอะไรคะครูพงษ์ หนงูง? 

หอ้ง K.3/2 (ครูอีด๊ ปิยมนสั) 

ตอน.......วา่ครูท าไม? 
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     ขณะที่เสยีงไมค์ประกาศรียกน้องๆ กลบับ้าน น้องเฟิร์สก็หนัมาหาครู
ทนัที 
น้องเฟิร์ส : ครูวะ ? 
น้องอคิคิว : ว่าครูท าไม? พดูไม่เพราะ 
น้องเฟิร์ส  : เฟิร์สไม่ได้ว่านะครับครูอีด๊ 
ครูอีด๊  : เพือ่นไม่ได้ว่าหรอกลกู ครูเขาชื่อ ครูวะ 
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“สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร” 
พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10  

แห่งราชวงศจ์กัร ี 
 

 
จุลสารสายสมัพนัธแ์สงอารยี ์ฉบบัที ่140 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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เดอืนน้ีเป็นเดอืนสุดทา้ยของปีพุทธศกัราช 2559 ขอใหเ้ป็นเดอืนที่

ดขีองทุกคน อะไรทีไ่มด่ ีหรอืไมไ่ดด้ัง่ใจทีผ่า่นมา กข็อใหผ้า่นพน้ไป ลมืไป 
สว่นอะไรทีต่ ัง้ใจไว ้กข็อใหส้มหวงั ท าใหด้ทีีสุ่ด ขอใหม้กี าลงัใจที่เขม้แขง็  
มสีตอิยูทุ่กขณะ  ยิม้กบัทุกสิง่ทีเ่จอนะคะ สง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม.่.2560 

ปรชัญา
โรงเรียน คอลมัน์ เรือ่ง หน้า 

สง่เสรมิ 
ความเป็น
ไทย IQ 

ทัว่ทศิทัว่ไทย โครงการชัง่หวัมนั 1 

ใฝ่หาความรู ้
IQ AQ SQ 

ขา่วสารทาง
โรงเรยีน กจิกรรมของโรงเรยีน 3 

สรรหามาเล่า วธิสีรา้งลูกอารมณ์ด ี 11 
สบัสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 13 
เรื่องของหนู ผลงานสรา้งสรรคข์องเดก็  ๆ 15 

ควบคู่
จรยิธรรม MQ ของดขีา้งวดั อดทนรอคอย & ผดิแลว้รูจ้กั

แกไ้ข ตอ้งฝึกตัง้แต่ลูกยงัเลก็ 17 

น าพาสู่
ความสขุ EQ คุณหนูค ้า..ข า หวัเราะกบัความน่ารกัของเดก็  ๆ 20 

บ.ก.+ครแูหมม่/คอลมัน์+ครสูมบูรณ์,ครชูนกิา,ครสูุชาดา,ครสูุดาพร/พมิพ์+ครนูทั/ตรวจ+ครนูก/โรเนยีว+
ครปู ู

 

 
กจิกรรม cooking “กลว้ยบวชช”ี 21 พ.ย. 2559 
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กจิกรรม โอวลัตนิสมารท์ 8 ธ.ค. 2559 

 
กจิกรรมหน้าแถว เพลงลมหายใจ 

 
กจิกรรม เคลอืบฟลอูอไรดแ์ละตรวจสุขภาพฟัน 17 ธ.ค. 2559 

 
 
 

กจิกรรม magnolia 1 ธ.ค. 2559 
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กจิกรรม “วนัพ่อแหง่ชาต”ิ 2 ธ.ค. 2559 

 
กจิกรรม Cooking “ขา้วผดั” 30 พ.ย. 2559 

 
บุคลากรเป็นวทิยากรอบรม 6 หวัขอ้ 18 ธ.ค. 2559 
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