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  สวัสดีคํะ.. ในเดือนสิงหาคมนี้ มีวันแมแํหํงชาติ ซึ่งนิยมเรียกกันสั้นๆ วํา “วันแม”ํ ตรงกับวันท่ี 

12 สิงหาคม และเป็นท่ีรู๎กันดีวําเป็นวันสําคัญท่ีตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ๎า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นวันคล๎ายวันพระราชสมภพ และทรงมี

พระชนมายุครบ 88 พรรษา เชิญอํานสาระดีๆ ได๎เลยคํะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หน๎า 

สงํเสรมิความเปน็ไทย 

IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย 

   จะพาลูกเที่ยว ขอแนะนํา 15 โรงแรม 

เหมาะสําหรับเด็ก มีห๎อง KIDS CLUB 
2 

ใฝห่าความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 12 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 8 วิธีเลี้ยงลูกงํายๆ ฝึกให๎ลูกคน๎พบ

ตัวเองและมีเป้าหมายของชีวิต 22 

เรื่องที ่2 5 กิจกรรมนําสนใจ ทดแทนการเลํน

มือถือสําหรับเด็กๆ 25 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 31 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 34 

ควบคูจํรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด 
    5 เคล็ดลับดีๆ ให๎ลูกเกิดความเชื่อใจในตัว

พํอแมํ 
36 

นาํพาสูคํวามสขุ EQ คณุหนคู้าํ..ขาํ หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 40 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครปุูก,ครตูิ่ง,ครพูัค,ครปููสุชาดา,ครกูวาง/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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จะพาลกูเทีย่ว ขอแนะนาํ 15 โรงแรม เหมาะสาํหรบัเดก็ มหีอ๎ง KIDS CLUB 
 

 

 

 

 ครอบครัวต๎องไป กับ 15 โรงแรมและรีสอร๑ทท่ีมีคิดส๑คลับสําหรับลูก 

  อยากพาครอบครัวเที่ยว เราจะพามาดูโรงแรมท่ีเหมาะกับเด็กและครอบครัวกันคํะ ทั้งโรงแรมและ 

รีสอร๑ทหลายแหํงได๎ออกแบบห๎องพักไว๎หลากหลายสไตล๑ รวมถึงห๎องสําหรับเด็กๆ เพื่อให๎วันพักผํอนของ

ครอบครัวเป็นชํวงท่ีแสนสนุก และเติมเตม็กิจกรรมให๎กับครอบครัว วันนี้เราเลยรวบรวมโรงแรมและรี

สอร๑ทท่ีมีคิดส๑คลับสําหรับคุณหนูๆ ไว๎ให๎ คุณพํอคุณแมํเลือกดูเลยคํะ 

 

1. SHASA RESORT & RESIDENCES : 

  ความหมายของชื่อโรงแรม แปลวําน้ําอันศักด์ิสิทธ์ิ ทําให๎โรงแรมท่ีซํอนตัวอยูํกลางแมกไม๎บน

เกาะสมุย ท่ีนี่มี KIDS CLUB สําหรับให๎เด็กๆ ทํากิจกรรมมากมาย เชํน วาดภาพบาติก การตํอเลโก๎ 
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๏ ท่ีอยูํ : 116/1 หมูํ 2 ถนนทางสายรอบเกาะสมุย ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย สุราษฎร๑ธานี 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 077 913 888 

 

2. JW MARRIOTT PHUKET RESORT AND SPA :  

  เป็นรีสอร๑ทท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ และมองเห็นทัศนียภาพอันตระการตาของทะเลอันดามัน มี

กิจกรรมภายในรีสอร๑ทสําหรับเด็กๆ ท้ัง สระวํายน้ํา ห๎อง KIDS CLUB สามารถเพลิดเพลินได๎ทั้ง

ครอบครัวเลยคํะ 

 

๏ ท่ีอยูํ : 231 หมูํ 3 อาคาร หาดไม๎ขาว ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไม๎ขาว อําเภอถลาง ภูเก็ต 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 076 338 000 
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3. CENTARA GRAND WEST SANDS RESORT AND VILLAS PHUKET : 

  โรงแรมนี้มีความสะดวกสบายทันสมัย และยังเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีเสนหํ๑ให๎แกํผู๎ที่มา

เยือนทุกคน ด๎วยวิวทะเลอันดามัน และพระอาทิตย๑ตกท่ีสวยงาม มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมหรับเด็กๆ ท้ัง 

Camp Safari และ E-Zone 

 

๏ ท่ีอยูํ : 65 หมูํ 4 ตําบลไม๎ขาว อําเภอถลาง ภูเก็ต 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 076 372 000 

 

4. PULLMAN PATTAYA HOTEL G : 

  โรงแรมตกแตํงสไตล๑โมเดิร๑นผสมความเป็นไทย ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของลูกค๎า 

รวมถึงคลับเด็ก มีพื้นท่ีเลํนน้ําในรํม และห๎องเลํนเกมคอมพิวเตอร๑ เพื่อให๎สนุกกันได๎ทั้งครอบครัว 
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๏ ท่ีอยูํ : 445/3 หมูํ 5 ซอยวงศ๑อมาตย๑บีช อาคารหาดวงศ๑อมาตย๑ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 038 411 940 , 038 411 941 , 038 411 942 

 

5. UNICO GRAND SANDARA HOTEL : 

  ท่ีนี่คือแหลํงรวมกิจกรรมของเด็กๆ เลยคํะ ด๎วยบรรยากาศไทยๆ สไตล๑บาหล ีริมหาดชะอํา บริการ

ห๎องพักหลากสไตล๑ เพลิดเพลินกับมุมสาํหรับเด็ก ทั้ง สนามเด็กเลํน สระวํายน้ํา ห๎อง Kids world ใน

ราคาไมแํพงเลยคํะ 

 

๏ ท่ีอยูํ : 243 อาคาร หาดชะอํา ถนนรํวมจิตร ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา เพชรบุรี 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 032 470 777 

 

6. HOLIDAY INN PATTAYA HOTEL : 

  โรงแรมอยูํในเมืองพัทยา ห๎องถูกตกแตํงอยํางสวยงามและทันสมัย พร๎อมด๎วยสิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครัน เพื่อให๎แขกท่ีมาพักได๎รับความพึงพอใจอยํางสูงสุด มีบริการดูแลเด็กและกิจกรรมสําหรับ

เด็กๆ มากมาย 
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๏ ท่ีอยูํ : 463/68 ซอยพัทยา 1 ถนนพัทยาเหนือ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 038 725 555 

 

7. SHERATON HUA HIN RESORT AND SPA :  

  รีสอร๑ทมีห๎องพักเชื่อมตํอโดยตรงกับสระวํายน้ําแบบลากูน พร๎อมทั้งเพลิดเพลินกับวิวทะเล มี

บริการดูแลเด็กพร๎อมกิจกรรมให๎เด็กๆ ทั้ง วาดภาพระบายสี เกมคอมพิวเตอร๑ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

๏ ท่ีอยูํ : 1573 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา เพชรบุรี 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 032 708 000, 032 708080 
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8. DUSIT THANI LAGUNA PHUKET :  

  โรงแรมในเครือดุสิตธานี ตั้งอยูํบริเวณชายหาดบางเทา ท่ีโอบล๎อมไปด๎วยท๎องทะเลอันกว๎างใหญํ 

มีสโมสรสําหรับเด็กและสนามเด็กเลํน บ๎านลม ให๎สนุกได๎ท้ังครอบครัวเลยคํะ 

 

๏ ท่ีอยูํ : 390 อาคาร หาดบางเทา ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง ภูเกต็ 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 076 270 103 

 

9. MARRAKESH HUAHIN RESORT & SPA HOTEL :  

  รีสอร๑ทแหํงนี้ตกแตํงอยํางสวยงาม มีกลิน่อายของความเป็นโมร็อกโก ภายในห๎องพักมีสองโทนสี

ให๎เลือก มี KIDS CLUB สําหรับให๎เด็กๆ ทํากิจกรรมอยํางสวยงาม 
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๏ ท่ีอยูํ : 63/411 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ๑ 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 032 616 777 

 

10. AMARI HUA HIN :  

  ท่ีพักบรรยากาศท่ีเงียบสงบ อบอํุนด๎วยห๎องพักหรูหรา ทางเลือกมากมายเหมาะแกํการพักผํอนใน

วันหยุดสบายๆ กับครอบครัว มีมุมสําหรบัเด็กได๎ทํากิจกรรมเยอะมาก 

 

๏ ท่ีอยูํ : 117/74 ถนนเขาตะเกียบ-หัวหิน ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ๑ 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 032 616 600 

 

11. ROYAL CLIFF BEACH HOTEL : 

  เป็นโรงแรมท่ีครอบครัวชอบมาพักผํอน หรูหราอันดับต๎นๆ ของพัทยาเลยคํะ มีหอ๎งสําหรับเด็กเลํน

ท่ีสวยงาม เด็กๆ อยากกลับมาอีกแนํนอน 
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๏ ท่ีอยูํ : 353 หมูํ 12 ซอยราชวรุณ ถนนพระตําหนัก ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 038250422 , 038250423 , 038250424 , 038250421 , 038250425 

 

12. RAYONG MARRIOTT RESORT & SPA : 

  มาระยองต๎องห๎ามพลาด พาครอบครัวมาพักกันท่ีนี่ได๎ ครบครัน สะดวกสบาย โรงแรมนี้เรียกวํา

สวรรค๑ของเด็กๆ กันเลยคํะ 

 

๏ ท่ีอยูํ : 99/5 Moo 2 Pae-Klaeng-Kram Road, Chakphong, Klaeng District, Rayong 

21190 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 038 998 000 
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13. SO SOFITEL HUA HIN :  

   เดินเข๎ามาจะร๎องว๎าว เพราะโรงแรมนี้ไมํแพง แถมสวยงามติดหาด มีสระวํายน้ําใหเ๎ลํน มี

ห๎องคิดส๑คลับท่ีสวยมาก ที่ให๎ทั้งความรู๎และความบันเทิง มาแล๎วถูกใจทั้ง พํอ แม ํลูก เลยคํะ 

 

๏ ท่ีอยูํ : 115 Moo 7 Tambol Bangkao Phetchaburi, Cha-am District, Phetchaburi 

76120 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 032 709 555 

 

14. MOVENPICK ASARA RESORT & SPA HUA HIN :  

  เป็นโรงแรมท่ีบรรยากาศดีมาก มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวท่ีโดดเดํน ภายใต๎ทิวทัศน๑อันงดงามติด

ทะเล เหมาะอยํางยิ่งสําหรับครอบครัวมาก 

 

๏ ท่ีอยูํ : 53 Hua Hin 5 Alley Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 032 520 777 
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15. GRANDE CENTRE POINT PATTAYA : 

  โรงเเรมบรรยากาศเงียบสงบ ทํามกลางสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาต ิรวมถึงมองเห็นชายหาดมุมที่

สวยงาม เหมาะสําหรับการพักผํอนแบบครอบครัวมาก 

 

๏ ท่ีอยูํ : หมูํท่ี 6 456, 777, 777/1 Bang Lamung District, Chon Buri 20150 

๏ เบอร๑โทรศัพท๑ : 033 168 999 

 

ท่ีมา www.rakluke.com 
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  เนื่องจากวันอาทิตย๑ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได๎มีคําถามจากผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมประชุม

ออนไลน๑ ปฐมนิเทศนักเรียนประจําปีการศึกษา 2563 จึงขอตอบคําถามทั้งหมด ดังนี้คํะ 
 

1. การบา๎นเสาร๑ อาทติย๑อยากใหเ๎ปน็แบบแนวอืน่บา๎งทีไ่มใํชวํชิาการคะํ เชนํ ประดษิฐ๑เลก็ๆ นอ๎ยๆ คะํ 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

2. นอกจากการเรียนการสอนดา๎นวชิาการ และเรยีนรูผ๎าํนกจิกรรมตาํงๆแลว๎ ทางโรงเรยีนมกีจิกรรมเสรมิสรา๎งทางจติใจและ

อารมณ๑หรือเปลาํครบั 

- หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ มีการบูรณาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นหลักการสําคัญในการสํงเสริม

พัฒนาการทางอารมณ๑และจิตใจท่ีดีงามของเด็ก โดยได๎สอดแทรกเนื้อหาสาระอยํูในหลักสูตรท้ัง 2 สํวน ได๎แกํ หลักสตูร

การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรเสริม (ดังรายละเอียดในเอกสารการปฐมนิเทศผู๎ปกครอง) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ

สอนทุกกิจกรรมของโรงเรียน ครูผู๎สอนจะสอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการไปพร๎อมกับสาระการเรียนรู๎ 

และเป็นแบบอยํางท่ีดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมให๎แกํเด็กคํะ 

3. อยากใหม๎ชีัน้ ป.1-ป.6 เลยคะํ 

- ขอบพระคุณและขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

4. โยคะสาํหรับเดก็คอือะไรครบั ทาํไมถงึเลอืก โยคะ มกีจิกรรมอยาํงอืน่อกีหรอืไมคํรับ 

- กิจกรรมโยคะสําหรับเด็ก เป็นกิจกรรมบังคับท่ีอยํูในหลักสูตรเสริม ซึ่งจัดขึ้นแทน กิจกรรมวํายน้ําในปีการศึกษา 

2563 เนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุกําหนดให๎โรงเรียนปรับเปลี่ยนกิจกรรมให๎เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพรํ

ระบาดของโรคโควิด19 กิจกรรมโยคะสําหรับเด็กเป็นการสํงเสริมการออกกําลังกายโดยใช๎การเคลื่อนไหวรํางกายทุกสํวน และ

สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเว๎นระยะหํางได๎อยํางเหมาะสม โรงเรียนจึงเลือกนํากิจกรรมนี้มาสอนแทนกิจกรรมวํายน้ําคํะ 

5. รบกวนสอบถาม เรือ่งที่ทา๎ยแบบสาํรวจของโรงเรียนจะมถีามวาํ อยากใหน๎อ๎งเรยีนตอํโรงเรียนอะไร ทางโรงเรยีนเอาไป

ทาํอะไรตอํบา๎งคะ หรอืจะมชีวํยเหลอืผูป๎กครองในเรือ่งเกี่ยวกบัการสมคัรเรยีนตอํหรือไมคํะํ 

- แบบสอบถามเรื่องการเรียนตํอชั้น ป.1 ของนักเรียน โรงเรียนจะเก็บข๎อมูลเพื่อนําไปวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนโดยเฉพาะกิจกรรมการร๎ูหนังสือ ให๎สอดคล๎องกับแนวทางของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเด็กจะไปศึกษาตํอ เพื่อเป็นการปู

พื้นฐานความรู๎ให๎เด็กสามารถเชื่อมโยงตํอในระดับชั้น ป.1ไดคํ๎ะ 



 
 

13 

6. ขออนญุาตเสนอแนะครับ ผูป๎กครองนอ๎ง ม.(นามสมมต)ิ เนือ่งดว๎ยนอ๎งไมเํคยผาํนการเรยีนเตรยีมมากอํน เขา๎อาย ุ3.1 

ขวบพอด ีจะหวํงเคา๎เรือ่งทานอาหาร จะถามเคา๎ทุกวนัวาํทานอะไรบา๎ง เทาํทีท่ราบจะมขีนมกบัผลไม ๎นอ๎งจะบอกวาํไมทําน

ขนมหวานเลยทุกวนัเพราะกลวัฟนัผ ุอยากใหท๎างคณุครผููด๎แูลแนะนาํอาหารแตลํะมือ้นอ๎ง ถา๎เหน็วาํนอ๎งไมทํานอยากใหช๎กั

จงูใหล๎องทานครบั ขอบคณุครบั 

- โรงเรียนจัดโภชนาการอาหารสําหรับเด็กโดยเน๎นคุณคําทางสารอาหารครบห๎าหมูํ ครูจะเป็นผู๎ดูแลให๎เด็กได๎รับ

ประทานอาหารทุกอยํางท่ีโรงเรียนจัดไว๎คํะ 

7. ในคูมํอืเราตอ๎งประชมุอาทติย๑ใชไํหมครบั 

- ในคํูมือแจ๎งไวว๎ํา โรงเรียนจะจัดการประชุมออนไลน๑วนัอาทิตย๑คํะ 

8. คณุพอํเชือ่วาํคณุครทูกุทาํนตัง้ใจด ีและพยายามอยาํงดีทีส่ดุละครับ 

- ขอบพระคุณคํะ 

9. เรยีนกิจกรรมเสรมิชวํงเยน็ แตนํอ๎งไมชํนิกบัการไปหอ๎งใหมแํละครคูนใหมขํองวชิาเรยีนนัน้ๆ ทาํใหน๎อ๎งร๎องไหอ๎าเจียน

คณุครจูะมวีธิกีารยงัไรบา๎งคะเพือ่ใหน๎อ๎งเขา๎ใจและไมกํลวั 

- กิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวิชานอกจากจะมีครูผู๎สอนแล๎ว ยังมีครูผู๎ชํวยทําหนา๎ท่ีเช็คชื่อ และดูแลเด็กๆในระหวําง

เรียน เด็กทุกคนกําลังเรียนรู๎ในการปรับตัวชํวงแรกๆ เด็กท่ีปรับตัวยากหนํอยจะมีครูผู๎ชํวยดูแลอยํางใกล๎ชิดคํะ 

10. น๎อง ส.(นามสมมต)ิ มาบอกกบัแมวําํอยากให๎ครนูมินต๑พระมาเลาํนทิานทีโ่รงเรยีนคะํ แมเํลยขอเสนอความคดิเหน็ให๎

ครทูราบคะํ ขอบคณุคะํ 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

11. ชอบที่ครแูหมมํนาํเสนอเรือ่งการสอนเรือ่งกรณตีดิอยูํในรถยนต๑คะํ อยากใหม๎เีพิม่เตมิทกัษะอืน่ๆ ทีจ่าํเปน็สาํหรบัเด็ก

ดว๎ย เชนํ กรณพีลดัหลงกบัผูป๎กครอง หรือกรณมีคีนแปลกหนา๎มาชกัชวนไปคะํ 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

12. ปนีีเ้รือ่งการดแูลสขุภาพฟนักบัโควดิ มกีารจดัการยงัไงครบั 

- ปกติเด็กๆจะแยกของใช๎สํวนตัวกันอยํูแลว๎ เรื่องการแปรงฟันก็เชํนกัน เด็กจะมีอุปกรณ๑สํวนตัวและใช๎อํางบ๎วนปาก

ท่ีเว๎นระยะหํางอยํางน๎อย1เมตร และในเทอม1นี้ โรงเรียนงดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด๑ไปกํอนคํะ 

13. อยากใหพ๎จิารณาสนบัสนนุใหจ๎ดัการเดนิทางเดยีว ชวํงเวลาเรงํดวํน 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

14. ไดเ๎หน็การเรียนการสอน หรอืกจิกรรม ตามสถานการณ๑ New normal แลว๎คะํ 

- ขอบพระคุณคํะท่ีให๎ความใสํใจในสิ่งตํางๆ ท่ีโรงเรียนทําเพื่อป้องกันการแพรํระบาดโรคโควิด19คํะ 

15. อยากใหแ๎จง๎ขอ๎มลูพฤตกิรรมของนอ๎งเวลาอยูํทีโ่รงเรยีน เขยีนมาในสมดุ (ไมไํดอ๎ยากทราบแคนํ๎องนอนกี่ชม.กนินม

กับขา๎วเยอะแคไํหนคํะ) เพราะผูป๎กครองอยากทราบวาํตอนนีน้อ๎งอยูใํนหอ๎งเรียนมกีารแสดงพฤตกิรรมตอํวนัอยาํงไรบา๎งคะํ 
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- โรงเรียนมีสมุดบันทึกพฤติกรรม และบันทึกลูกรักท่ีมีการกรอกข๎อมูลท้ังแบบเช็คลิสต๑ (Checklists) และเขียน

บันทึกพฤติกรรมคํะ 

16. ฝากคาํชมถงึคณุครชูมพู ํอ.1/2 คณุครมูีความตัง้ใจในการดแูลเดก็มาก ใสใํจรายละเอยีด คณุพอํคณุแมมํขีอ๎คาํถามอะไร

กม็กีารสือ่สารไดร๎วดเรว็ดมีากคํะ 

- ขอบพระคุณคํะ 

17. พอดนี๎องกลบัมาเคยเลาํใหฟ๎งัวาํ ไมไํดน๎อนกลางวนั และครบูอกวาํ ถา๎ไมนํอนจะใหต๎าํรวจมาจบัหรอือยาํงกนิขา๎วไมํ

หมด ก็จะมคีาํวาํ กนิขา๎วไมหํมดจะตวัดาํ นีค้อืคาํทีน่อ๎งเลาํมานะครบั เชนํ ถา๎ไมนํอนกลางวนั จะไมโํต หรอืกนิขา๎วไมหํมด 

เสยีดายไหม ชาวนาลาํบาก ประเดน็ไมใํชเํรือ่งอาหารไมอํรํอย หรอืเด็กไมชํอบนะครับ ประเดน็คือ คาํพดูทีใ่ชพ๎ดูกบัเดก็ 

ควรอยูํบนพืน้ฐานของความเปน็จรงิครับ ถา๎เดก็ทานขา๎วไมหํมด ตอ๎งสอนใหเ๎ขารูค๎ณุคาํของอาหารครบั 

- ขอบพระคุณท่ีแจ๎งให๎ทราบคํะ โรงเรียนได๎แจ๎งให๎ครู  บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องกับเด็กระมัดระวังการใช๎คําพูดให๎มาก

ขึ้นคํะ 

18. Face shield ของนอ๎งทีน่ัง่รถตู ๎แยกของแตลํะคน ใชมํัย้คะ มทีาํความสะอาดยงัไงคะ 

- Face shield ท่ีโรงเรียนทําให๎เด็กๆ เป็นของใช๎สํวนตัวไมํปะปนกัน และมีการเช็ดทําความสะอาดด๎วย

แอลกอฮอล๑คํะ 

19. จรงิๆ อยากเหน็รปูที ่Present วนันี ้เปน็รปูปจัจบุนัคํะ อยากเหน็การเรียนการสอน หรอืกจิกรรม ตามสถานการณ๑ 

New normal คะํ 

- มีรูปท่ีนําเสนอในการประชุมออนไลน๑ ท่ีเป็นกิจกรรมแบบnew normal ด๎วยนะคะ หรือผู๎ปกครองสามารถดูใน

facebook อนุบาลแสงอารีย๑ก็ได๎คํะ 

20. นอกจากครปูระจาํชัน้แลว๎ ครฝูกึสอนกด็แูลดมีากๆ คะํ คอื ลกูมา ร.ร.คนแรกของ ร.ร. เกือบทุกวนั เจอครูฝกึสอนมา

กํอนเสมอและดแูลดีไมแํพค๎รทูาํนอืน่เลยคะํ 

- ขอบพระคุณคํะ 

21. คณุครปูดัและครฝูกึสอน นาํรกัมากคะ ดแูลด ีนอ๎งอ.(นามสมมต)ิ อยากไปเรยีนทกุวนัเลยคํะ 

- ขอบพระคุณคํะ 

22. ของทีแ่สงอารยี๑สอน ดีอยูแํลว๎ครบั เปน็รูปแบบทีถ่กูตอ๎ง 

- ขอบพระคุณคํะ 

23. ถา๎เรยีนจบอนุบาลแสงอารยี๑แลว๎...โรงเรียนประถมอะไรบา๎งคะที่การเรยีนการสอนใกลเ๎คียงกับทีน่ี่ 

- หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ ได๎วางพืน้ฐานการเรียนรู๎เพื่อพฒันาเด็กในทุกด๎าน ทําให๎เด็กสามารถเชื่อมตํอ

ความรู๎ไปยังหลักสูตรประถมศึกษาท่ีมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย อาทิ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรเนน๎

วิชาการ หลักสตูรเน๎นทักษะกระบวนการ 
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24. อยากใหค๎ณุครแูจง๎ขาํวสารเพิม่เตมิในไลน๑ดว๎ยอกีรอบคะํ (หมายถงึเวลามเีอกสารมาใหผ๎ูป๎กครองกรอกแลว๎ตอ๎งนาํสงํ

คํะ) 

- แจ๎งครูให๎ทราบแล๎วคํะ 

25. บา๎นนี ้แฝด 3 ใชว๎ธิตีัง้ไลน๑กลุมํ รวมคร ู3 ทาํน + พอํ แม ํ// สวํนตวัคิดวาํ ถา๎รวมกลุมํใหญมําก จะสอบถามเรือ่ง

สวํนตวั หรอืสงํรปูเดก็เดีย่วๆ ไมเํหมาะครับ 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

26. เรื่องไลน๑กลุมํ เอาเปน็แบบครอบครวัดกีวาํครบั ของผม ใหค๎ณุแม ํinvite เขา๎ไป chat เพือ่คุยกนัเฉพาะใน

ครอบครวั 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

27. เหน็ดว๎ยคะํ เพราะถา๎คณุครตูอ๎งมาตอบไลน๑ตลอด คณุครูจะลาํบากในการดแูลเดก็มากกวาํนะคะ 

- ขอบพระคุณคํะ 

28. เหน็ดว๎ยกบั คณุพอํ K.(นามสมมต)ิ และ คณุพอํ T.(นามสมมต)ิ คะํ เพราะเคยเหน็ตวัอยาํง ร.ร.อืน่บอกเลย ยุงํมาก

คํะ เพราะตาํงคนตาํงยงิคาํถามหาครู 

- ขอบพระคุณคํะ 

29. เหน็ดว๎ยเรือ่งไลน๑กลุมํคะํ เรยีนมาจนจะจบแลว๎ยงัไมรํูจ๎กัผู๎ปกครองทาํนอืน่ของลกูเลย 

- ขอรับข๎อเสนอแนะไว๎พิจารณาคํะ 

30. อยากให ๎ร.ร.มบีตัรหอ๎ยคอสาํหรับผูป๎กครองทีม่ารบั-สงํ บตุรหลาน ที ่ร.ร. คํะ 

- ปัจจุบันโรงเรียนใช๎ app line ในการสื่อสารกับผู๎ปกครองโดยตรงซึ่งครูประจําชั้นจะมีรูปถํายผู๎ปกครองหรือคนท่ี

ผู๎ปกครองมอบหมายให๎มารับเด็ก เพื่อยืนยันตัวบุคคล และจะเป็นผู๎สํงเด็กถึงมือคนรับอยํางปลอดภัยคํะ 

31. อยากใหเ๎ฟสบุ๏คของร.ร. มกีารอพัเดตที่ทนัสมยัมากวาํนีค้ะํ เหน็บางร.ร.อพัเดตและทนัสมยัมากเลยคํะ เรยีกวาํวนัตอํวนั

เลยคํะ แจง๎ขาํวสารอืน่ๆ เมนอูาหารกลางวนัคอือะไร เดก็ๆเขา๎แถวรอ๎งเพลง ทาํอะไรบา๎ง 

- โรงเรียนจะพยายาม Update เฟสบุ๏คให๎ทันสมัยวันตํอวันคํะ 

 

  วันศุกร๑ท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เจ๎าหน๎าท่ีจากศูนย๑สาธารณสุข 39 เขตราษฎร๑บูรณะ ได๎เข๎า

มาตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งท่ี 2/2563 เพื่อประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนคํะ 
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  ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลาํเรียน โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร ชื่อบญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ 

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

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

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

ประจําชั้น 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรอืด๎วยบัตรเครดิตท่ีโรงเรียนได๎นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

  กรณีผู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

  ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียน

ท้ังหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จําย

ฉบับละ 100 บาทคํะ และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน จะมี

คําใช๎จํายในการออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 

  วนัเสาร๑ที ่15 สงิหาคม 2563 คณุครทูกุคน เขา๎รบัการอบรม เรือ่ง “การพัฒนาทกัษะสมอง 

(EF) เดก็ปฐมวยัในยคุ New Normal ” รายชื่อผู๎เข๎าประชุมมีดังนี้ 

พีเ่ลีย้งประจาํกลุมํ ได๎แกํ ครูปุ๋ย เข๎ารํวมประชุม ณ โรงแรมรอยอลซิตี้ เขตบางพลัด ในวันที่ 1-

2 สิงหาคม 2563  

ครรูะดบัปฐมวยัผูเ๎ขา๎รบัการอบรมออนไลน๑ ได๎แกํ ครูปัด ครูติ๊ก ครูนุํม ครูอ๊ีด (สุดา) ครูปุก ครู

พงษ๑ ครูอ๊ีด (ปิยมนัส) ครูชมพูแํละครูชติ ในวันท่ี 15 และ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาล

แสงอารีย๑ 
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  เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาล

และฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ท่ี (ลานตลาดนัดเกํา) ถึง 10.00 น.

โดยไมํมีคําใช๎จําย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไมํมีคําใช๎จํายท่ี 

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

หมายเหตุ :  

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

จัดบริการรถรับ-สํง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู๎ปกครองท่ีจะจอดรถในสถานท่ีดังกลําว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ท่ีห๎องธุรการคํะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนท่ีกระจกหลังของรถ  

  ขอความรํวมมือ ทํานผู๎ปกครอง ไมํจอดรถริมกําแพง 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

บริเวณท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

  เวลารับ-สํงนักเรียน 

- กรณีเด็กเรียนพิเศษการบ๎านอยํางเดียว ดังนี้ 

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

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

- สําหรับเด็กท่ีเรียนกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ สามารถมารับเวลาหลังเลิกเรียนนั้นๆ 

- สําหรับรถโรงเรียนท่ีสํงนักเรียนหลังเลิกเรียน มี 2 รอบ 
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- รอบแรก รถออกเวลา 14.50 น. 

- รอบสอง รถออกเวลา 16.30 น. 

  โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 เปลี่ยนพัดลมใหมํห๎องน้ําเด็ก ชั้นลําง ฝั่งอนุบาล 

 ล๎างฟิลเตอร๑แอร๑ห๎องเรียนและห๎องกิจกรรมทุกห๎อง 

 ดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศทุกห๎อง 

 

 

 

  - 

 

 

 โครงการ หนูเป็นเดก็ไทย จัดกิจกรรมถวายพระพรชยัมงคล รัชกาลที่ 10 วันศุกร๑ท่ี 24 สิงหาคม 

2563 และกิจกรรมถวายพระพรในวันแมํแหํงชาติ วันอังคารท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย๑ เพื่อให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ได๎แสดงถึงความจงรักภักดีคํะ 

 โครงการสํงเสริมอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ของโรงเรียน จัดกิจกรรม “ดาวเด็กดี” โดยให๎คุณครู

ประจําชั้นเลือกเด็กดีประจําห๎องในแตํละเดือนมารับใบเกียรติบัตรชํวงเข๎าแถวในตอนเช๎าคํะ 

 

 

  - 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2563  

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.3 ส.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํใสํเห็ด+หมู

ยอทอด+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎ ข๎าวต๎มกุ๎ง 

อ.4 ส.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ผัดมักกะโรนี+น้ําซุป+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไขํ

ผักกาดขาว

ลูกชิ้นปลา 

พ.5 ส.ค. 

63 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+มันต๎ม

น้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

พฤ.6 

ส.ค. 63 

บะหมี่น้ํา

หมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดไส๎กรอก(ใสํผักสามสี) 

+น้ําซุป+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลีหมูสับ 

ศ.7 ส.ค. 

63 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัดบวบใสํไขํ+

กุนเชียงทอด+สาคูเปียก

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎
เส๎นหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.10 ส.ค. 

63 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ 

โดนัท 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ 

น้ําซุป+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ําซุป 

อ.11 ส.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังทา

แยม 

บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎

กรอกผัด

เปร้ียวหวาน 
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พ.12 ส.ค. 

63 
----- หยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบรมราชนิพีนัปหีลวง และวนัแมแํหงํชาต ิ----- 

พฤ.13 

ส.ค. 63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทา

แยม 

ซุปมักกะโรนี+วุ๎นน้ําหวาน ผลไม ๎
ข๎าวผัดกุนเชียง+

น้ําซุป 

ศ.14 ส.ค. 

63 
ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดกะหล่ําปลี+

ไกํทอด+ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ต๎มยํา

ไกํใสํเห็ด 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.17 ส.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํแครอท 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยจั๊บ+ลอดชํองน้ํากะทิ ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํดาว+

แกงจืด

ผักกาดขาว 

อ.18 ส.ค. 

63 

เส๎นใหญํน้ํา

ลูกชิ้นหม ู

นม UHT+ 

ขนมปังทา

แยม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาวกุ๎ง+

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+

น้ําซุป 

พ.19 ส.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

พฤ.20 

ส.ค. 63 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทา

แยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

ปูอัดนึ่ง+สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

เปร้ียวหวาน+ 

น้ําซุป 

ศ.21 ส.ค. 

63 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ราดหน๎าไกํ+ 

น้ําซุป+มันแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.24 

ส.ค. 63 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

โดนัท 
ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+เต๎าสํวน ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

อ.25 

ส.ค. 63 

ข๎าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท๎า 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

พ.26 

ส.ค. 63 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+ 

หมูยอทอด+มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพรา

หมูสับ 

พฤ.27 

ส.ค. 63 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

หมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มขําไกํ+ 

ไส๎กรอกทอด+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

ศ.28 

ส.ค. 63 

ข๎าวสวย+แกง

จืดผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

เส๎นหมี่น้ําไกํตุ๐น+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไกํใสํผัก

สามสี+น้ําซุป 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.31 ส.ค. 

63 

บะหมี่น้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 
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 เรื่องท่ี 1 8 วิธีเลี้ยงลูกงํายๆ ฝึกให๎ลูกค๎นพบตัวเองและมีเป้าหมายของชีวิต 

 

   

  รากฐานสําคัญในการใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขและประสบความสําเร็จของลูก พํอแมํคอืคนสําคัญท่ีจะ

สอน และอยูํเคียงข๎างความสําเร็จของลูกนะคะ 

 

มาชํวยกันสอนเจ๎าตัวน๎อย ด๎วย 8 วิธีเลี้ยงลูกงํายๆ ดังนี้ 

1. ให๎โอกาส 

  วัยเด็ก วัยสําคัญท่ีสุดในชํวงชีวิตมนุษย๑ ท่ีควรได๎รับ “โอกาส” จากผู๎ใหญํท่ีควรทําหน๎าที่ “ให๎

โอกาส” กับเด็กให๎มากที่สุด พํอแมํควรทําหน๎าที่คอยสังเกตและสนับสนุนในสิ่งท่ีลูกถนัดและทําได๎ดี จะ

ทําให๎ลูกเกิดความมั่นใจ และมคีวามพยายามท่ีจะทําสิ่งที่ตัวเองชอบและทําได๎ดี  

  อยําพยายามคิดและตัดสินใจแทนลูก แตํเปลี่ยนมาสร๎างบทบาทการฟังลูกให๎มาก ฟังอยํางตั้งใจ 

เพื่อจะได๎ร๎ูวําลูกคิดอยํางไร ลูกอยากทําอะไร โดยพํอแมํทําหน๎าที่เป็นโค๎ชหรือผู๎แนะนํา เพื่อสํงเสริมให๎

ลูกได๎รู๎จักตัวเอง มีความถนัดอะไร ชอบอะไร ทําอะไรได๎ดี และควรปรับปรุงจุดอํอนของตัวเองอยํางไร 
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2. ให๎อสิระ 

  พํอแมํควรให๎อิสระแกํลูกในการคิดอํานหรือทําสิ่งใดไมํควรเป็นผู๎บงการชีวิตลูกวําจะให๎ลูกทําอะไร 

หรือฝากความหวังไว๎กับลูกมากจนเกินไป บางคนให๎ลูกสานฝันของตัวพํอแมํเองท่ีไมํสามารถทําได๎สําเร็จ 

  โดยไมํคํานึงวําลูกจะชอบหรือถนัดในด๎านนั้นหรือไมํ พํอแมํท่ีปรารถนาให๎ลูกรู๎จักตัวเองจึงควรเปิด

โอกาสให๎ลูกได๎สามารถตัดสินใจในการเลือกสิ่งตํางๆ ได๎ด๎วยตัวเอง โดยพํอแมํมหีน๎าท่ีคอยชี้แนะอยูํหํางๆ 

3. ใหล๎ูกเหน็ตวัเอง 

  คนเป็นพํอแมํสามารถทําหน๎าที่เป็นกระจกเงาสะท๎อนให๎ลูกได๎เห็นตนเองในมุมตํางๆ ทั้งจุดอํอน 

จุดแข็ง จุดดี จุดด๎อย ฯลฯ การสะท๎อนภาพด๎วยวัยและประสบการณ๑ของลูกอาจทําให๎เขามองเห็นภาพของ

ตัวเองได๎หลากหลาย เหมาะสม หรือบิดเบี้ยวผิดจากความเป็นจริง หรือฟังจากคนรอบข๎างมาอยํางผิดๆ  

  พํอแมํต๎องปรับความเข๎าใจของลูกท่ีมีตํอตัวเองให๎ถูกต๎องเป็นจริงให๎มากที่สุด นั่นหมายความวําพํอ

แมํต๎องมองลูกด๎วยสายตาความเป็นจริง มิใชํอคติหรือลําเอียง การสอนและเตือนสติเป็นสิ่งจําเป็น พํอแมํ

คือผู๎ท่ีเห็นลูกอยํางใกล๎ชิดที่สุด และสามารถเข๎าใจความเป็นตัวตนของเขามากที่สดุ  

4. ใหค๎วามเคารพ 

  เมื่อลูกของเราค๎นหาและค๎นพบวําตัวเองถนัดอะไร ชอบอะไร ซึ่งไมํวําสิ่งนั้นจะตรงใจพํอแมํหรือไมํ

ก็ตาม ต๎องเข๎าใจ ยอมรับและเคารพในตวัลูกด๎วย  

  ท่ีสําคัญควรสร๎างทัศนคติวําพํอแมลํูกสามารถคุยกันได๎ มีความเคารพในความเป็นมนุษย๑ซึ่งกันและ

กัน 
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5. ให๎ประสบการณ๑ 

  ชํวงวัยเด็กเล็กเป็นวัยท่ีสําคัญมาก เป็นวัยชํางซักชํางถาม ต๎องเปิดโอกาสให๎ลูกเป็นเจ๎าหนูทําไม 

และพํอแมํก็อยําขี้เกียจตอบ พยายามตอบให๎ได๎มากที่สุด และคําตอบก็ควรจะเปน็ลักษณะถามลูกวําแล๎ว

ลูกคิดอยํางไร รู๎สึกอยํางไร เป็นคําถามปลายเปิด เพื่อชํวยกระตุ๎นให๎เด็กๆ ได๎คิดตํอ บางคําถามสามารถ

มีหลายคําตอบได๎ ก็ชวนให๎ลูกคิดตาม  

  เมื่อลูกโตขึ้นก็ขยับความสนใจให๎ลูกเรียนร๎ูสิ่งรอบตัวมากขึ้น ซับซ๎อนตามวัย ยิ่งถ๎าเป็นการให๎เขา

เรียนรู๎ส่ิงท่ีเขาสนใจ สิ่งท่ีเขาชอบ ก็จะเป็นการสร๎างแรงบันดาลใจที่ดีตํอไปในอนาคต  

6. ให๎พฒันาตวัเอง 

  เด็กควรได๎รับการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมเริ่มท่ีการถูกเลี้ยงดู และ

ได๎รับการพัฒนาอยํางเหมาะสม ซึ่งหมายความวําถา๎เด็กได๎รับโอกาสที่ดีและเหมาะสม ก็จะนําไปสูํการ

พัฒนาตัวเองได๎ด๎วย  

7. ใหล๎งมอืทาํ 

  การเปิดโอกาสให๎ลูกลองผิดลองถูก คือ ขั้นของการพัฒนาตัวเองท่ีเขาต๎องเรียนร๎ูด๎วยตัวเอง ไมํใชํ

เปิดโอกาสอยํางเดียว การเปิดโอกาสต๎องปลํอยให๎ลูกได๎ลงมือทําด๎วย เพราะการได๎ลงมือทําคือการได๎

เรียนรู๎ ได๎ลองค๎นหาด๎วยตัวเอง ทําให๎ได๎มีโอกาสคิด วิเคราะห๑ และประเมินได๎วาํเราถนัดอะไร  

8. ใหแ๎กไ๎ขเมือ่ผดิพลาด 

  เด็กทําผิดพลาดแล๎ว พํอแมํทําอยํางไร เปิดโอกาสให๎เขาได๎แก๎ไขข๎อผิดพลาดหรอืไมํ รวมถึงการ

เข๎าใจธรรมชาติของเด็กท่ีพํอแมํควรร๎ูวําลูกของเราเป็นเด็กอยํางไร ยิ่งวําเหมือนยิ่งยุหรือไมํ หรือพื้นฐาน

เอาแตํใจตัวเองหรือไมํ ถ๎าพํอแมํเขา๎ใจธรรมชาติของเด็ก การจัดการหรือการให๎โอกาสเขา จะชํวยสร๎าง

ความมั่นใจให๎กับเขาด๎วย 
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การร๎ูจักตัวเองไมํใชํปลูกฝังเพียงแคํท่ีบ๎าน แตตํ๎องได๎รับการสํงเสริมและฝึกฝนจากโรงเรียนด๎วย 

เพราะเมื่อเด็กเข๎าสูํระบบการศึกษา จําเป็นอยํางยิ่งท่ีโรงเรียนต๎องออกแบบการเรียนรู๎ท่ีสํงเสริมให๎เด็กรู๎จัก

ตัวเอง มิใชํผลิตให๎เด็กออกมาเหมือนๆ กัน และสุดท๎ายก็ไมํรู๎วําตัวเองเรียนหนังสือไปทําไม ถนัดอะไร 

เรียนจบจะไปทําอะไร? 

 

เรื่องที ่2 5 กิจกรรมนําสนใจ ทดแทนการเลํนมือถือสําหรับเด็กๆ 

 

ท่ีมา : www.rakluke.com 
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  เชื่อได๎เลยวําสมัยนี้ใครๆ ก็มีมือถือใช๎กันใชํไหมลํะคะ เพราะด๎วยสภาพแวดล๎อมทีเ่ปลี่ยนไป และ

โซเชียลมีเดียก็เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปเสียแล๎ว แม๎กระท่ังลูกๆ หลานๆ ตัวเล็กตัวน๎อยเอง

ก็ยังมีกันคนละเครื่องเลย 

  แตํสิ่งท่ีตามมาของการท่ีเด็กๆ มีมือถือเป็นของตัวเอง นั้นก็คือ การติดอยํูกับหน๎าจอเล็กๆ มาก

จนเกินไป ทําให๎เกิดผลเสียตํางๆ ตามมามากมาย ทั้งพัฒนาการ สุขภาพกายและใจ ความคิด 

พฤติกรรมของเด็ก วันนี้ Parents One จึงมี 5 กิจกรรมท่ีนําสนใจมานําเสนอคุณพํอคุณแมํ เพื่อเป็น

แนวทางในการป้องกันการติดมือถือของเด็กๆ  นั่นเอง จะมีอะไรกันบ๎าง ตามไปดูกันเลย 

 

 กจิกรรมที ่1 : เลนํเกมออฟไลน๑พร๎อมหนา๎กบัครอบครวั 

  เกมออฟไลน๑ในท่ีนี้ไมํได๎หมายถึงเกมที่อยูํในมือถือแล๎วไมํได๎เชื่อมอินเทอร๑เน็ตนะคะ แตํเป็นเกม

อยํางเชํน บอร๑ดเกมสําหรับเด็ก หมากรุก หมากฮอส เกมกระดานตาํงๆ ซึ่งเกมพวกนี้นอกจากท่ีจะทําให๎

ลูกติดจอน๎อยลงแล๎ว ยังชํวยเสริมสร๎างพัฒนาการตํางๆ อยํางการสังเกต การคิด ไหวพริบ และสร๎าง

ความสัมพันธ๑ท่ีดีให๎กับครอบครัวได๎อีกด๎วย 
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 กจิกรรมที ่2 : สนุทรยี๑ไปกบัดนตร ีและศลิปะ 

  เปลี่ยนจอหน๎าจอมือถือ มาเป็นการวาดรูประบายสี หรือแม๎แตํกระท่ังการเลํนดนตรี กิจกรรมพวกนี้

จะทําให๎เด็กๆ มีความคิดสร๎างสรรค๑ และสามารถเรียนร๎ูในการแสดงออกทางความรู๎สึกได๎อีกด๎วย การท่ีคุณ

พํอคุณแมํพาเด็กๆ ไปทํากิจกรรมนี้ยังเป็นการเปิดโลกกว๎างเขาได๎อยํางมากเลยนะคะ ยังไงก็ลองพาเด็กๆ 

ไปสุนทรีย๑กับโลกดนตรีและศิลปะกันดู 
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 กจิกรรมที ่3 : ประดษิฐ๑สิง่ของตาํงๆ จากของเหลอืใช๎ 

  กิจกรรมนี้คุณพํอคุณแมํสามารถชวนลูกมาประดิษฐ๑ของตํางๆ กันได๎ท้ังครอบครัวเลยนะคะ ของเลํน

ท่ีดีไมํจําเป็นต๎องเป็นของเลํนท่ีมีราคาแพงก็ได๎จริงไหมคะ การท่ีชวนลูกทํากิจกรรมนี้ จะชํวยสํงเสริม

พัฒนาการให๎ลูกได๎ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อยํางเต็มที่ มีไอเดียอะไรลูกสามารถนํามาประดิษฐ๑เป็นของ

เลํนได๎อยํางงํายดาย แถมยังเป็นการสอนเรื่องการใช๎แล๎วใช๎ซ้ํานํากลับมาใช๎ใหมํให๎ลูกได๎อีกด๎วย 
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 กจิกรรมที ่4 : เลนํสวมบทบาทสมมต ิเสรมิสรา๎งจนิตนาการ 

  กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กๆ สามารถเลํนกับจินตนาการ เรียกได๎วาํ เป็นกิจกรรม

ท่ีเปิดโอกาสให๎เด็กๆ ได๎ใช๎จินตนาการได๎อยํางเต็มที่เลยก็วําได๎ คุณพํอคุณแมํอาจจะเลํนท่ีบ๎าน ให๎ลูก

ได๎ลองเลือกวําอยากจะเลํนอะไร และเขาอยากให๎เราเป็นอะไร เชํน พํอแมํพาเด็กๆ เลํนแล๎วสมมติวํากาํลัง

ขึ้นเรือแล๎วเจอกับพายุ ฝนตก คุณพํอคณุแมํก็ต๎องจําลองสถานการณ๑ อาจจะหาอะไรสักอยํางมาเป็นเรือ 

เมื่อเจอเหตุการณ๑ไมํคาดคิด เด็กๆ จะไดจ๎ินตนาการในบทบาทนั้นวําจะเอาตัวรอดได๎อยํางไร ซึ่งมันเป็น

การกระตุ๎นความคิด ของเด็กๆ ได๎ดีทีเดียวเลยคํะ และยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพในฝัน

ของเด็กๆ ได๎อีกด๎วย 
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 กจิกรรมที ่5 : สมัผสัธรรมชาตนิอกบา๎น 

  คุณพํอคุณแมํอาจจะหาเวลาพาลูกไปเท่ียวสัมผัสธรรมชาติ อาจจะเป็นสวนหลังบ๎าน หรือหาท่ีเที่ยว

สักแหํงท่ีเป็นธรรมชาติ ซึ่งศูนย๑ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา แนะนําวํา พํอแมํควรพาเด็กๆ 

ไปเลํนนอกบ๎าน อยํางน๎อยวันละ 60 นาทีนั่นเอง ซึ่งการท่ีเด็กได๎สัมผัสกับธรรมชาติท่ีเป็นของจริง ที่

ไมํใชํแคตํามหนังสือท่ีได๎เห็น จะทําให๎เขาเข๎าถึงธรรมชาติได๎มากขึ้น เขาจะได๎สัมผัส ขยับรํางกาย และ

ได๎ใช๎กล๎ามเนื้อสํวนตํางๆ ได๎อยํางครบถ๎วน พาลูกไปเจอแสงแดดธรรมชาต ิรับลมเย็นสบาย กับต๎นไม๎

เขียวขจี สิ่งเหลํานี้จะทําให๎เขามีพัฒนาในด๎านตํางๆ ได๎ดีขึ้นกวําเด็กๆ ที่ไมํได๎เจอโลกภายนอกอยําง

แนํนอน 

  เป็นยังไงบ๎างคะคุณพํอคุณแมํกับกิจกรรมตํางๆ ที่ทาง Parents One ได๎นําเสนอไป ซึ่งกิจกรรม

ท่ีนําสนใจท่ีจะพาลูกหํางไกลจอก็มีอีกมากมายเลยนะคะ อยํางเชํน การเลํนกีฬา แคมป์ปิ้งในชํวงซัมเมอร๑ 

อํานหนังสือสนุกๆ ซึ่งท้ังหมดก็ล๎วนแตํมปีระโยชน๑ทั้งสิ้น สิ่งสําคัญท่ีสุดนอกจากจะพาลูกไปทํากิจกรรม

ตํางๆ แล๎ว คุณพํอคุณแมํกต็๎องเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับเด็กๆ อีกด๎วยนะคะ เพราะสิ่งท่ีพํอแมํทําทั้งหมด 

เด็กๆ จะซึมซับมันเข๎าไปทีละเล็กทีละน๎อยนั่นเองคํะ อยากให๎ลูกเป็นแบบไหน คุณพํอคุณแมํนั่นแหละท่ี

จะต๎องทําให๎เขาเห็นแบบนั้น ยังไงก็เป็นกําลังใจให๎คุณพํอคุณแมํท่ีกําลังจะพยายามสอนเด็กๆ ให๎

หํางไกลจอนะคะ 
ท่ีมา : www.parentsone.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ  ทับพยัญชนะท่ีเขียนผิด 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ ขีด / เส๎นเฉียงทับภาพท่ีอยูํตรงกลาง 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎หนูๆ โยงเส๎นภาพอาหารท่ีเด็กควรรับประทานกับตะกร๎าของเด็กแตํละคน 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน แปรงฟันกันเถอะ 

เจ๎าของ   ด.ญ.บุญลดา   ศรีธนาดี  (น๎องดาวเรือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 2 (ครอู๎อ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน พิมพ๑ภาพสีน้ําจากรูปทรง 

เจ๎าของ  ด.ญ.ธนิดา ธรรมชุติพร  (น๎อง C)   

หอ๎งอนบุาล 1/2 (ครชูมพู)ํ 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน นิ้วมือแปรงรําง 

เจ๎าของ  ด.ญ.สุรีย๑นิภา ขําเจริญ (น๎องแพรไหม) 

  หอ๎งอนบุาล 2/2  (ครตูิง่) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ระบายสีตะกร๎าผลไม๎ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ไลลํา ศิวพร   โรบินสัน (น๎องไลลํา)  

หอ๎งอนบุาล 3/3  (ครตูิก๊)  
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ตอน..  5 เคล็ดลับดีๆ ให๎ลูกเกิดความเชื่อใจในตัวพํอแมํ 

 

 

  ความเชื่อใจเป็นเรื่องละเอียดอํอน ท่ีจําเป็นต๎องใช๎เวลาในการคํอยๆ กํอรํางสร๎างเป็นความไว๎เนื้อ

เชื่อใจขึ้นทีละเล็กละน๎อย 

  คนเราสามารถเรียนรู๎และสร๎างความเชื่อใจในตัวคนอ่ืนได๎ตั้งแตํแรกเกิด เชํน ทารกท่ีคํอยๆ สร๎าง

ความสัมพันธ๑กับพํอแมํจนเกิดเป็นความเชื่อใจวําพํอแมํจะเป็นคนท่ีดูแลปกป้องเขาได๎ ตลอดจนเติบโต

และสร๎างความเชื่อใจกับคนรอบตัวมากขึน้ตํอไป 

  แตํความเชื่อใจนั้นเมื่อสามารถเพิ่มขึ้นก็สามารถลดลงได๎เชํนกัน เมื่อความเชื่อใจลดลง ก็ยํอมสํงตํอ

ความสัมพันธ๑ระหวํางกัน เชํน ไมํสนิทใจที่จะพูดคุยหรือเลําปัญหาสํวนตัวให๎ฟัง 

  ดังนั้นความเชื่อใจกันระหวํางพํอแมํลูกจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะสํงผลตํอการเลี้ยงดูและเติบโตของลูก 

ลองมาดูเคล็ดลับดีๆ ท่ีจะชํวยสร๎างและรักษาความเชื่อใจที่ลูกมีให๎กับคุณพํอคุณแมํเอาไว๎อยํางดี 
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1. พดูความจรงิกบัลกูเสมอ 

 

  เมื่อลูกมีข๎อสงสัย คุณพํอคุณแมํควรอธิบายและให๎เหตุผลตามความจริงกับลูก โดยพิจารณาจาก

ชํวงอายุของลูกวําสามารถเข๎าใจหรือเรียนรู๎อะไรได๎แคํไหน แล๎วปรับการอธิบายให๎เหมาะสมกับ

ความสามารถในการเรียนร๎ูของลูกแทนการตอบหรืออธิบายด๎วยคําโกหก เพราะเมื่อลูกโตพอท่ีจะรู๎ความจริง

ด๎วยตัวเองแล๎วจะร๎ูสึกสูญเสียความเชื่อใจที่มีตํอคุณพํอคุณแมํลงได๎ 

  รวมถึงไมํสอนให๎ลูกโกหกแม๎จะเป็นเรื่องเล็กน๎อย เพราะจะทําให๎ความเชื่อใจในตัวคุณพํอคุณแมํ

ลดลง และทําให๎ติดนิสัยเอาพฤติกรรมโกหกไปใช๎ตํออีกด๎วย 

2. คณุพํอคณุแมตํอ๎งรกัษาสญัญาที่ใหไ๎วก๎บัลูก 
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  ถ๎าคุณพํอคุณแมํมีการสัญญาบางอยํางกับลูก ไมํวําจะเป็นสัญญาท่ีพูดเพื่อการตํอรอง เชํน ถ๎าลูกไมํ

งอแงตอนไปโรงเรียน เลิกเรียนแล๎วจะพาไปกินไอศกรีม หรือการใช๎สัญญาเพื่อเป็นแรงจูงใจให๎ลูกทํา

อะไรบางอยําง เมื่อถึงเวลาหรือลูกทําได๎ตามท่ีตกลงกันแล๎ว คุณพํอคุณแมไํมํควรลมืหรือไมํรักษาสัญญาที่

ให๎ไว๎กับลูก เพราะนอกจากจะทําให๎ลูกผิดหวังแล๎ว การผิดสัญญายังลดความนําเชือ่ถือในตัวคุณพํอคุณแมํ

ลงด๎วย 

3. รับฟงัลกูเสมอ 

 

 

  วัยเด็กเป็นวัยท่ีเต็มไปด๎วยความอยากร๎ูอยากเห็น และตื่นเต๎นเมื่อได๎เรียนร๎ูสิ่งใหมํๆ จึงเป็นเรื่อง

ปกติท่ีลูกมักจะมีเรื่องราวมากมายมาเลําให๎คุณพํอคุณแมํฟัง แม๎วาํอาจจะเป็นเรื่องเล็กน๎อยมากในสายตา

ผู๎ใหญํคนอื่นก็ตามท ี

  แตํสําหรับคุณพํอคุณแมํ การรับฟังลูกอยํางตั้งใจ ใสํใจ ไมํขัด หรือชิงตําหนแิละตํอวําลูกกํอน จะ

ทําให๎ลูกร๎ูสึกสนิทใจและเพิ่มความไว๎วางใจในตัวคุณพํอคุณแมํอยํางมาก และเมื่อลูกเจอปัญหาตํอไปใน

อนาคต เขาก็จะไมํลังเลที่จะปรึกษาหรือขอความชํวยเหลือจากคุณพํอคุณแมํเป็นอันดับแรก 
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4. ตอบสนองทกุครัง้ เมือ่ลกูขอความชวํยเหลอื 

 

 

  เมื่อลูกมีปัญหาและต๎องการความชํวยเหลอื คุณพํอคุณแมํควรตอบสนอง แนะนํา หรือชํวยหา

วิธีแก๎ไข ไมํเพิกเฉยหรือปลํอยให๎ลูกรู๎สึกวําต๎องเผชิญหน๎ากับเรื่องยากตามลําพัง 

  การอยูํข๎างๆ และแสดงออกวําพํอแมํพร๎อมที่จะให๎ความชํวยเหลือเมื่อลูกต๎องการ จะทําให๎ลูกร๎ูสึก

มั่นคงและมคีวามเชื่อใจในตัวคุณพํอคุณแมํมากขึ้น สํงผลใหค๎วามสัมพันธ๑ในครอบครัวแนํนแฟ้นขึ้นอยําง

มาก 

5. เคารพสทิธ ิความเปน็สวํนตวั และการตดัสนิใจลกู 
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  ไมํใชํแคํลูกท่ีจะต๎องเคารพพํอแมํ แตํคุณพํอคุณแมํก็จําเป็นต๎องยอมรับและเคารพในตัวลูก ไมํวํา

จะเป็นความคิด ความเป็นสํวนตัว การตดัสินใจ การยินยอมหรือไมํยินยอมตํางๆ เชํน กํอนโพสต๑รูปลูก

ลงในโซเชียลมีเดีย ก็ควรถามความสมัครใจของลูกทุกครั้ง 

  การเคารพในสิทธิ ความเป็นสํวนตัว และการตัดสินใจของลูก จะทําให๎ลูกเคารพและเชื่อใจคุณ

พํอคุณแมํมากขึ้น และเป็นการปลูกฝังนิสัยเคารพและให๎เกียรติคนอ่ืนให๎ลูกตํอไปอีกด๎วย 

 

ท่ีมา : https://aboutmom.co 

 
หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......ท.ทหาร !! 

เช๎าวันหนึ่งขณะเด็กๆ ทํองพยัญชนะ ก-ฮ 

น๎องณิชา : ท. ทหารอดทน 

น๎องสโนว๑ : ท. ทหารถือปืน  

น๎องป๊ับ : ท. ทหารจะอดทนหรือถือปืนดี หรือจะ ท. ทหารวิ่งหนี 555 

เด็กๆ  : ท. ทหารวิ่งหนี 555 

หอ๎ง Nursery 2 (ครอูอ๎) 

ตอน......ม. มา๎ !! 

เช๎าวันหนึ่งในห๎องเรียน 

ครูอ๎อ  : (สอน ก-ฮ) 

ครูอ๎อ  : ม. มา๎ อะไรคะ เด็กๆ 

น๎องอลัน : ม. มา๎ ดึ๊กด๊ัก 

เด็กๆ  : ไมํใชํ ม. ม๎าคึกคัก 555  

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......นกฮกูตาตี ่!! 

ครูปุ๋ย  : เด็กๆ คะ วันนีค้รูปุ๋ยมีภาพอะไรมาให๎ระบายสีคะ 

เด็กๆ  : นกฮูกคํะ/ครับ 

ครูปุ๋ย  : นกฮูกตามันเป็นยังไงคะ 

https://aboutmom.co/


 
 

41 

น๎องซัมเมอร๑ : นกฮูกตาตี่คํะ 

ครูปัด, ครูปุ๋ย : 555 นกฮูกตาโตคํะน๎องซัมเมอร๑ 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......เรือ่งของ “ตา” !! 

ระหวํางท่ีครูพาเด็กๆ ทํอง ก-ฮ 

น๎องกัปตัน  :  ฮ. นกฮูกตาวาว 

น๎องเมษา  :  ไมํใชํกัปตัน มัน ฮ. นกฮูกตาโต 

น๎องกัปตัน :  นี่ไง มันทําตาวาวแบบนี้ พร๎อมทําหน๎าตา 

น๎องเมษา : ไหนลํะไมํเห็นตาโตตาวาวเลย 

น๎องจินจิน :  เดินมาพร๎อมชี้ท่ีตากัปตัน นีไ่งก็ตากัปตนัมีแคํนี ้(พร๎อมทํามือเล็กๆ) เมษามองไมํ

เห็นหรอก 555 

หอ๎ง K.1/3 (ครจูิบ๊) 

ตอน.......ฬ.จฬุาเงยีบเหงา !! 

 คุณครูนําภาพวําวจุฬาให๎เด็กๆ ดู แล๎วถามวํา ภาพนี้ตรงกับพยัญชนะตัวอะไร 

น๎องพรีม (อรอินทุ๑)  :  ฬ. จุฬาเงียบเหงา 

เด็กๆ   :  ไมํใชํ ฬ.จุฬาทําผยอง 555 

หอ๎ง K.1/4 (ครภูคั) 

ตอน.....แปลวาํอะไร? 

ครูภัค   : h-a-t แปลวําอะไรคะ 

น๎องอินดี้ :  หมวกครับ 

ครูภัค   : r-a-t แปลวําอะไรคะ 

น๎องอินดี ้ :  หมาครับ 

ครูภัค  :  r-a-t แรท แปลวํา หนูครับ 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน......จมกูไปไหน !  

T.joy  : เทมโป้ จมูกไปไหน  

น๎องเทมโป้ : จมูกไปเท่ียวครับ 

ครูปุก  : ไปเท่ียวไหนครับ 

น๎องเทมโป้ : ก็หยุด 4 วันจมูกเลยไปเท่ียวไงครับ 

ครูจ๐า  : แล๎วเมื่อไหรํจะไปรับจมูกกลับครับ 
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น๎องเทมโป้ : ปีหน๎าครับ 

คุณครู, น๎องเทมโป้ : 555 

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......ขอบคณุกอํนนะคะ ? 

 วันหนึ่งครูติ่งให๎น๎องเอแคลร๑นําเงินไปให๎ครูปุก 25 บาท 

น๎องเอแคลร๑ : ครูปุกคะ เงินคํะ (น๎องเอแคลร๑ย่ืนเงินให๎ครูปุก 20 บาท) 

ครูปุก  : อําว? ทําไมมแีคํนีค้ะ 

น๎องเอแคลร๑ : ครูปุกต๎องขอบคุณหนูกํอนนะคะ แล๎วหนูจะให๎อีก 5 บาทคํะ 

ครูปุก  : 555 อยํางนั้นเลยหรอคะ 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“ นกึวาํคนเปน็ตวั ”  

วันหนึ่งเด็กๆ เลําเรื่องสัตว๑เลี้ยงท่ีบ๎านให๎ครูอ๊ีดฟัง 

น๎องปุญ     : บ๎านหนูมีหมานํารักมาก 

น๎องเป้นเป้ย : บ๎านหนูไมํม ี

น๎องเพิร๑ส : ท่ีบ๎านหนูมี2ตัว แล๎วอีกตัวโดนรถทับแล๎วจะไปเกิดเป็นคน 

ครอ๊ีูด  : อ๎อ   

วันตํอมาครู อ๊ีดให๎เด็กๆ วาดรูปตามลักษณะนาม 

ครอ๊ีูด  : เด็กๆ คําวาํ “ตัว” อะไรเรียกเป็นตัววาดมาเลยคํะ 

น๎องเจิน : เราจะวาดคน 

ครอ๊ีูด  : คนเราเรียกเป็นคนคํะไมํเรียกเป็นตัว 

เพื่อนๆ  : 555 วาดอยํางอ่ืนสิ 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......จะเงยีบเหงาไหม? 

น๎องออกัส : ครพูงษ๑ขา สวัสดีคํะ หนูกลับรถโรงเรียนนะคะ 

น๎องลัคกี้ :  สวัสดีคํะ ครูพงษ๑ 

ครูพงษ๑ : คํะ สวัสดีคํะ โชคดีนะคะเด็กๆ 

น๎องไบร๑ท : ครูพงษ๑ขา ครูพงษ๑เงียบเหงารึเปลําคะ พวกหนูกลับบ๎านแล๎วนะคะ 

น๎องออกัส : ครูพงษ๑ยิ้มนะไบร๑ท 

น๎องลัคกี้ :  ท่ีครูพงษ๑ยิ้มเพราะเราจะไมํทันรถโรงเรียนนะสิ ไปเร็วไบร๑ท 
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หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......สวยแตไํมมํสีมอง !!  

 ขณะท่ีคุณครูให๎เด็กๆ วาดอวัยวะตํางๆ ของรํางกาย 

ครูอ๊ีด  : ภาพนี้ของใครคะวาดมาสวยเลยนะคะ 

น๎องวาชิ :  ของนิมนครับครูอ๊ีด สวยแตํไมํมีสมองครบั 

ครูอ๊ีด  : (หันไปด๎วยความตกใจ แล๎วเห็นห๎องวาชชิี้ไปท่ีรูปภาพ)  

น๎องวาชิ : ก็นิมนยังไมํวาดสมองเลยนิครับ 

หอ๎ง K.3/3 (ครตูิก๊) 

ตอน.......โจงกระเบน! 

เช๎าวันหนึ่งครตูิ๊กให๎เด็กๆ เอาของออกจากกระเป๋า 

ครูติ๊ก  : น๎องกีต๎าร๑กับน๎องปายฝนไปเอาโจงกระเบนมาใสํนะคะ 

น๎องฟิน : โจงกระเบนคืออะไรครับ 

ครูติ๊ก   : โจงกระเบนเอาไว๎ใสํไปเรียนรําคํะ 

น๎องฟิน : เอาปลากระเบนนี้นะไปเรียนรําปลากระเบนจะรําได๎ไงครับ 

น๎องกีต๎าร๑ : ไมํใชํปลากระเบน โจงกระเบนแบบนี้5555  

 

 กจิกรรม ภาษาจนี 
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 กจิกรรม Music Orff Fun 
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 กจิกรรม Clever Creator 

 

 กจิกรรม นาฏศลิป ์
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 กจิกรรม Play & learn 

  

 

 กจิกรรม เทควนัโด 
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 กจิกรรม จนิตคณติ 

 

 

 กจิกรรม Creative art 
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 กจิกรรม Little Lab 

 

 

 กจิกรรม The Cutie Chef 
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 กจิกรรม Electone 

 

 

 กจิกรรม Cooking แกงจดืสาหราํย 
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 กจิกรรม โยคะ 

 

 

  ตรวจประเมนิสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีนครั้งที ่2 
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 ศนูย๑บรกิารสาธารณสขุ39ราษฎร๑บรูณะนาํเจลลา๎งมอืมาใหโ๎รงเรยีน 

 

 

 บคุลากรอบรมออนไลน๑เรื่องการพัฒนาทกัษะสมอง(EF) 

 


