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จุลสารสายสัมพันธ๑แสงอารีย๑ ฉบับที่ 163 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วนัจนัทร๑ที ่28 และองัคารที ่29 ตลุาคม 2562 เดก็อนบุาล 2-3 ไปทศันศกึษาที ่

Imaginia เดก็ๆ มคีวามสขุและสนกุสนานมากเลยคะํ ทีไ่ดเ๎ลํนและทาํกจิกรรมตาํงๆ มากมายที ่

Imaginia คํะ 

 

 

 

 

โรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี๑ เลขที ่4 ซอยประชาอทุศิ 29 ถนนประชาอทุศิ  

แขวง/เขต ราษฎร๑บรูณะ กรงุเทพฯ 10140 โทร.(02)427-9875   

www.sangaree.ac.th E-mail : sangaree@sangaree.ac.th Facebook : อนบุาลแสงอารยี๑ 
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  สวัสดีคํะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับแรกของเทอม 2 ปีการศึกษา 2562 ทํานผู๎ปกครองจะ

ได๎รับแผํนพับเดือนละหนึ่งฉบับ โดยโรงเรียนจะจัดสํงฉบับเต็มให๎ทางอีเมล๑ที่ทํานให๎ไว๎และฝากแผํนพับ

เด็กๆ กลับไปบ๎านนะคะ ทํานผู๎ปกครองอยําลืมอํานกันนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอํานสาระตํางๆ 

ท่ีมีประโยชน๑ได๎เลยคํะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย พาลูกไปกัน! 8 ที่เที่ยวธรรมชาติสําหรับเด็ก 

แหลํงเรียนร๎ูฝึกจิตใจอํอนโยน 
2 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 วิธีอยูํกับลูกอยํางไร? ให๎ลูกรัก และ

เชื่อใจคนเป็นพํอเป็นแมํ 

เรื่องที ่2 วิจัยชี้! เด็กเลํนมือถือ แท็บเล็ต 

เสี่ยงเครียด วิตกกังวล ซึมเศร๎า 

13 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 21 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 24 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด 
5 เหตุผลทีค่วรปลํอยให๎ลูกแพ๎บ๎าง จะได๎เป็น

เด็กเข๎มแข็ง ยินดีเมื่อเห็นคนอ่ืนมคีวามสขุ 26 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 29 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูพงษ๑,ครูปัด,ครูปุ๋ย,ครูก๎ุง,ครูอ๎อ,ครูวา/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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พาลกูไปกนั! 8 ทีเ่ทีย่วธรรมชาตสิาํหรบัเดก็ แหลงํเรยีนรูฝ๎กึจติใจอํอนโยน 

 
ชํวงปิดเทอมหรือวันหยุดยาว พํอกับแมํก็ต๎องหาท่ีเท่ียวให๎ลูกใชํไหมคะ “รักลูก” จึงขอแนะนาํ

สถานท่ีเท่ียวแบบธรรมชาติท่ีจะทําให๎เด็กๆ ได๎เรียนรู๎โลกกว๎างจากการได๎สัมผัสกับธรรมชาติ และจาก

กิจกรรมตํางๆ ท่ีเด็กๆ ได๎ทํา ก็จะทําให๎นําตํอยอดความรู๎ สร๎างสรรค๑จินตนาการได๎ พาลูกๆ ออกเท่ียว

นอกบ๎านกันเลยคํะ 

แนะนาํ 8 ที่เที่ยวแบบธรรมชาติสาํหรับเด็ก 

 

1. ดวงตวัน บ๎านสวน 

  เป็นสถานท่ีสาธิตการเพาะปลูกตามวิถี

เกษตรธรรมชาติ ท่ีเหมาะกับเด็กๆ มาก เพราะ

ไมํใช๎สารเคมีใดๆ มีแปลงเกษตรธรรมชาติ

ขนาดยํอมๆ ให๎แตํละครอบครัวมาลองปลูก

พืชผัก พร๎อมมีผู๎เชี่ยวชาญให๎คําแนะนาํในการ

วางแผนเพาะปลูกอีกด๎วย มีสินค๎าเกษตร

ธรรมชาติจาํหนํายในราคายํอมเยาด๎วยนะคะ 

 ที่อยูํ : ดวงตวัน บ๎านสวน 18/1 ถ.คลองสิบ

สาม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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เฟซบุ๏ก : ดวงตวัน บ๎านสวน  

เวลาเปิด / ปิด : โทรสอบถามได๎ท่ี 088-883-6138 

 

2. Farm de Lek 

Farm de Lek เรียกในภาษาไทย

ได๎วํา ฟาร๑มตาเล็ก เป็นฟาร๑มท่ีเปิดโอกาส

ให๎เด็กๆ ได๎เรียนรู๎ธรรมชาติแบบสบายๆ 

สูดอากาศดีๆ ขอบอกวําเด็กอายุต่ํากวํา 3 

ขวบไมํคิดเงินด๎วยนะคะ หากจะพาเด็กๆ มา

เรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติต๎องนัดลํวงหน๎า มี

กิจกรรมแสนสนุก เชํน การปลูกต๎นไม๎ ให๎

อาหารสัตว๑ เลํนท่ีสนามเด็กเลํน พร๎อมกิจกรรมเลํนน้าํขี่ม๎า และขับรถ ATV คํะ 

 

ที่อยูํ : ต.คลองใหญํ อ.องครักษ๑ จ.นครนายก หรือ คลอง 15 รังสิต-นครนายก 

เฟซบุ๏ก : Farm de Lek 

เว็บไซต๑ : http://www.farmdelek.com/ 

โทร : 098 463 8223 

 

3. ไรํหยดพิรุฬ 

  ไรํหยดพิรุฬ มีคอร๑สให๎เด็กๆ 

เลือกเพลิดเพลินได๎มากมายตาม

ความชอบ สาํหรับเด็ก 3-12 ขวบ 

เด็กอายุต่าํกวํา 3 ขวบ ฟรีคํะ การ

มาท่ีไรํแหํงนี้จะทําให๎เด็กๆ ได๎เห็น

โลกกว๎าง ได๎สนุก ได๎สัมผัสความ

เป็นธรรมชาติ และความเป็นไทย มี

กิจกรรมตํางๆ มากมาย เชํน จับ

แมลง จัดสวนในขวดแก๎ว เก็บผัก 

ทําอาหาร ทําขนมไทย เลํนสไลเดอร๑โคลน  

https://www.facebook.com/DuangtawanBaansuan/
https://www.facebook.com/farmdelek/
http://www.farmdelek.com/
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ที่อยูํ : ไรํหยดพิรุฬ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห๑บุรี จ.สิงห๑บุรี  

เฟซบุ๏ก : ไรํหยดพิรุฬ 

เว็บไซต๑ : https://raiyodpiroon.wixsite.com/homepage 

ไลน๑ ไอดี : @RaiYodpiroon 

โทร : 092 2480202 

 

4. ไรํปลูกรัก 

  เป็นไรํปลูกผักอินทรีย๑

บนเนื้อท่ีกวํา 60 ไรํ กิจกรรม

สนุกๆ มากมาย เชํน เลํนวําว

ริมนา ลุยดาํนาโยนข๎าว เกี่ยว

ข๎าว ปลูกผัก เพ๎นท๑กระถาง 

สไลเดอร๑ริมนา พายเรือ เลี้ยง

เป็ดในนาข๎าว ป้ิงข๎าวจี่ทานเอง 

เก็บไขํเป็ดทําไขํเค็มสูตร

โบราณ หากได๎มาท่ีนี่รับรอง

สนุกแบบธรรมชาติจริงๆ เด็กๆ 

จะพูดถึงไปอีกนานเลยคํะ 

 

ที่อยูํ : 130 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

เฟซบุ๏ก : ไรํปลูกรัก 

เว็บไซต๑ : http://www.thaiorganicfood.com/ 

โทร : 086 332 7365 

 

 

 

5. Little Tree, House of Learning  

  คํายเรียนรู๎ศิลปะ ธรรมชาติ และทักษะชีวิต เพราะ

อยากให๎เด็กๆ ได๎อยูํทํามกลางสายลม แสงแดด ได๎

ใกล๎ชิดกับธรรมชาติบ๎าง กิจกรรมเสริมทักษะก็เชํน การ

https://www.facebook.com/RaiYodpiroon/
https://raiyodpiroon.wixsite.com/homepage
https://www.facebook.com/thaiorganicfood/
http://www.thaiorganicfood.com/
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ย๎อมผ๎า การปลูกต๎นไม๎ การทําอาหาร และการทํางานศิลปะ ซึ่งล๎วนเป็นกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับ

ธรรมชาติ ต๎นไม๎ ดอกไม๎ท่ีอยูํในสวน โดยจะหมุนเวียนไปตามฤดูกาลคํะ 

 

ที่อยูํ : ต. อ๎อมใหญํ อ. สามพราน จ. นครปฐม 

เฟซบุ๏ก : Little tree, house of learning 

เว็บไซต๑ : https://littletreecamps.wordpress.com/ 

โทร : 086 306 4852 

 

6. บ๎านนาครูธานี หอมชื่น 

 ท่ีนา 25 ไรํ กลายเป็นศูนย๑

เรียนรู๎ เพื่อปลูกฝังให๎ทุกครอบครัวรู๎จัก

วิถีชีวิตชาวนา และคุณคําของเมล็ดข๎าว 

เด็กๆ จะได๎รู๎จักกระบวนการทํานาทุก

ขั้นตอน ได๎ทดลองสีข๎าว ฝัดข๎าว เกี่ยว

ข๎าว รวมถึงการดาํรงชีวิตแบบชาวชนบท 

เชํน การขูดมะพร๎าว การโมํแป้งทําขนม 

ขี่ควาย นั่งเกวียน เก็บไขํไกํ ปีนต๎นไม๎ 

เลํนไม๎โถกเถกแบบไทยๆ คํะ 

 

ที่อยูํ : อ.ลาดหลุมแก๎ว จ.ปทุมธานี 

เฟซบุ๏ก : ครูธานี หอมชื่น 

โทร : 02-976-2064 และ 085-930-4216 

 

7. เบิกบานบุรี 

  เบิกบานบุรี คือท่ีเรียนรู๎ธรรมชาติกับชีวิต

ท่ีเรียบงําย ท่ีนี่ให๎เด็กๆ ได๎ปลูกข๎าวอินทรีย๑ ผัก 

และสมุนไพร ได๎ทําอาหาร และเครื่องดื่ม

สมุนไพรแสนเรียบงําย ได๎พักเย็นๆ ใต๎ต๎นไม๎รํม

รื่น โดยไมํต๎องพึ่งเครื่องปรับอากาศ และลงมือทํา

ภาชนะเซรามิกด๎วยตนเองอีกด๎วย 

https://www.facebook.com/littletreelearning/
https://littletreecamps.wordpress.com/
https://www.facebook.com/nuttanun.nun.7
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ที่อยูํ :  95 ม.3 ต.ขนงพระ อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา  

เฟซบุ๏ก : เบิกบานบุรี  

เว็บไซต๑ : http://www.burgbarnburi.com/ 

 

8. Art Inner Place 

  สตูดิโอศิลปะเพื่อให๎เด็กๆ และ

ตอนนี้ได๎เปิดตัวโครงการศิลปะสาํหรับ

เด็กชื่อ ‘โรงเรียนในภูเขา’ แล๎ว เป็น

หลักสูตรระยะสั้นท่ีอยากสอนให๎เด็กๆ 

ได๎รู๎จักศิลปะแหํงความดีท่ีมีอยูํในตัว

เด็กๆ ทุกคน โดยผํานการระบายสี 

ดนตรี และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย 

 

ท่ีอยูํ : ๗ Art Inner Place เชียงดาว 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 

เฟซบุ๏ก : ๗ Arts Inner Place 

เว็บไซต๑ : https://www.arttherapythai.com/ 

โทร : 093-235-6679 

 

 

 

 

  

  ศูนย๑บรกิารสาธารณสขุ 39 ราษฎร๑บูรณะ ได๎มีการฝากประชาสมัพนัธ๑ในเรือ่งการรณรงค๑ใหว๎คัซนี

ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) ในเด็กอายุ 1 – ต่ํากวํา 7 ปี วัคซีนป้องกันโรคหัด หัด

เยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี จะมีเอกสารให๎ไปในกระเป๋าของเด็กๆ นะคะ รบกวนผู๎ปกครอง

เช็คเอกสารในกระเป๋าด๎วยคํะ ขอบคุณคํะ 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 

https://www.facebook.com/burgbarnburi/
http://www.burgbarnburi.com/
https://www.facebook.com/7artsinnerplace/
https://www.arttherapythai.com/
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 ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน 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 ขอความกรุณาชําระคําเรียนท้ังหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ  

100 บาทคํะ และสําหรับผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

 วนัอาทติย๑ที ่10 พฤศจกิายน 2562 ครอูี๊ดสดุา ครปูดั ครตูิก๊ ครนูุมํและครวูา เขา๎รบัการอบรม 

เรื่อง การจดัประสบการณ๑การเรยีนรู๎ทีเ่นน๎การเรยีนรูข๎องสมอง (BBL) สูกํารพัฒนาทกัษะการคดิเพื่อชวีติ

ทีส่าํเรจ็ (EF) ตามแนวคดิ HighScope เพือ่พัฒนาเดก็ตามมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

พทุธศกัราช 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจา๎พระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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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

บริเวณลูํจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ซํอมน้ํารั่วอาคาร 4 

 ซํอมชักโครกข๎างอาคาร 4 

 จัดระเบียบเครื่องมือและห๎องใต๎บันไดด๎านหน๎าอาคาร 4 
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 เปลี่ยนกลํองไฟ เบรกเกอร๑ หลังปั้มน้ําสระ 

 ซํอมโต๏ะ เก๎าอ้ีท้ังหมด 

 ทาสีกระถางต๎นไม๎ 

 ซํอมสระวํายน้ํา 

 ทาสีห๎องกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 4 

 ทาสีห๎องเก็บของใต๎บันได อาคาร 4 

 จัดระเบียบข๎างอาคาร 4 

 ปูพื้นสนามเด็กเลํน หน๎าศาล 

 ซํอมฝ้าหน๎าห๎องธุรการและในห๎องธุรการ 

 ซํอมรางน้ําระเบียงอาคาร 1 

 ตัดตะแกรงกันใบไม๎บนหลังคาห๎องน้ํา 

 จัดระเบียบห๎องใต๎บันไดอาคาร 2 

 เปลี่ยนก๏อกน้ํา สะดืออํางห๎องน้ําชั้น 2 อาคาร 1 

 เปลี่ยนสายชําระชั้น 2 อาคาร 2 

 ตัดแตํงต๎นไม๎รั้ว 

 เปลี่ยนธงชาติอาคาร 4 

 ซํอมชั้นวางรองเท๎า 

 ล๎างพัดลมและฟินเตอร๑แอร๑ 

 จัดสวนหยํอม 

 

 

 

 วันเสาร๑ท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 คณะครเูขา๎รํวมทอดกฐินสามัคคี เพื่อชํวยเหลือผู๎ป่วยโรค HIV 

ณ วัดพระบาทน้ําพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี คํะ 

 วันเสาร๑ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนปรัชชาธรจัดกิจกรรม วัน Leadership ได๎เรียนเชิญ

ตัวแทนครู ได๎แกํ ครูพงษ๑, ครูกุ๏ก, ครูอ๎อ ชื่นชมศักยภาพความเป็นผู๎นําของนักเรียนคํะ 
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 โครงการ หนูน๎อยพอเพียง ได๎จัดกิจกรรม ให๎เด็กๆ ได๎ชํวยกันเก็บกลํองนม เพื่อนําไปบริจาค

ทําหลังคามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาติไทย 

 โครงการ I can do (หนูทําได๎) ได๎จัดกิจกรรมดังนี้ 1. หนูรักการ (ยืมคืน) เพื่อปลูกฝังให๎

เด็กอนุบาล 2-3 มีนิสัยรักการอําน 2. ประชาธิปไตย (เลือกหวัหน๎าห๎อง) เพื่อฝึกการเป็นประชาธิปไตย 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Bid book) เพื่อให๎เด็กๆ ได๎รํวมกันทําหนังสือนิทาน Bid book และให๎พี่ๆ 

เลํานิทานให๎น๎องฟังคํะ 4. รักษ๑ธรรมชาติ (ปลูกต๎นไม๎) เพื่อปลูกฝังให๎เด็กๆ ได๎ธรรมชาติ เห็นคุณคํา

ของต๎นไม๎คํะ 

 โครงการ ทักษะพาเพลิน ได๎จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร๑ (นิทรรศการในห๎องเรียน) 

เพื่อให๎เด็กๆ ได๎เรียนร๎ูตามความสนใจของตนเอง กิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร๑ (ในชั้นเรียน) เพื่อให๎

เด็กๆ ได๎เลํนเกมทักษะทางคณิตศาสตร๑ กิจกรรมทักษะชีวิต (ชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน การอยูํ

รํวมกันในสังคม) เพื่อให๎เด็กๆ ได๎ฝึกทักษะชีวิตตํางๆ 

 โครงการ Happy to learn English ได๎จัดกิจกรรมHappy to learn play game ให๎เด็กๆ

ได๎เลํนเกมทักหน๎าแถวในตอนเช๎า กิจกรรม Happy to learn story (เลํานิทาน) เลํานิทานหน๎าแถว

ในตอนเช๎า โดย Teacher คํะ 

 โครงการนเิทศภายในโรงเรียน ได๎จดักจิกรรมใหผ๎ูบ๎รหิารนเิทศการสอนของครูและครูนเิทศครคูํะ 

 โครงการ หนูน๎อย Healthy ได๎จัดกิจกรรมดื่มน้ําสะอาด ครูให๎ความรู๎เกี่ยวกับน้ํา อาหารจาก

ผักผลไม๎ เด็กๆ ทําอาหารหน๎าแถว จัดเมนูอาหารโดยให๎เด็กๆ ได๎เสนอเมนูอาหารสัปดาห๑ละ 1 เมนู 

และฝึกการล๎างมือในหน๎าแถวคํะ 

 โครงการ หนูเป็นเดก็ไทย ได๎จัดกจิกรรมใหเ๎ดก็ๆ อนุบาล 3 ทํากิจกรรมจิตอาสาพี่ชํวยสํงน๎อง

เข๎าห๎องเรียน พี่ๆ จะคอยรับ-สํงน๎องๆ และชํวยถือของของน๎องในตอนเช๎า จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

เพื่อให๎เด็กๆ รู๎จักถึงความสําคัญของวันลอยกระทง และอนุรักษ๑ประเพณีอันดีงามของไทยคํะ 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.4 พ.ย. 

62 
--------------------หยุดเรียนตามกระทรวงประกาศ-------------------- 

อ.5 พ.ย. 

62 
--------------------หยุดเรียนตามกระทรวงประกาศ-------------------- 

พ.6 พ.ย. 

62 

เส๎นใหญํน้ําหมู

สับ 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก 

พฤ.7 

พ.ย. 62 
โจ๏กหมู 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาวเตา๎หู๎ไขํ

ลูกชิ้นปลา+มันเชื่อม 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

กะเพราไกํสับ 

ศ.8 พ.ย. 

62 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.11 พ.ย. 

62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

บะหมี่น้ําหมูแดง+ข๎าว

เหนียวเปียกข๎าวโพด 

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ต๎มซุปไก ํ

อ.12 พ.ย. 

62 
เส๎นหมี่ลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดอเมริกัน+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+

น้ําซุป 

พ.13 พ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+แกง

จืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาด 

ขาวกุ๎ง+บัวลอย 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี+ 

น้ําซุป 

พฤ.14 
ข๎าวสวย+ 

ไขํเจียว 
นม UHT+ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย+ปูอัดนึ่ง+ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 
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พ.ย. 62 ขนมปังทาแยม ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 

ศ.15 พ.ย. 

62 

ข๎าวต๎ม+หมูผัด

ซีอิ๊ว 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวเหนียวไกํทอด 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.18 พ.ย. 

62 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

โดนัท 

เส๎นใหญํน้ําลูกชิ้นปลา+

สาคูเปียกข๎าวโพด 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

อ.19 พ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี+ไกํทอด+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
เส๎นหมี่ผัดซีอ๊ิว+ 

น้ําซุป 

พ.20 พ.ย. 

62 
บะหมี่น้ําลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวผัดแฮม+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด 

สาหรําย 

พฤ.21 

พ.ย. 62 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎ ซุปมักกะโรนี 

ศ.22 พ.ย. 

62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

บะหมี่กรอบราดหน๎า+

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.25 พ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหม ู

ใสํผักตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไก ํ

ใสํเห็ด+หมูบะชํอ+ 

ลอดชํองน้ํากะทิ 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํเจียว 

อ.26 พ.ย. 

62 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวผัดไกํใสํผักสามสี+

แกงจืดหัวไชเท๎า+ 

สาคูเปียกข๎าวโพด 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 
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พ.27 พ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดไขํน้ํา+

ไกํทอด+ถั่วเขียวต๎ม

น้ําตาล 

ผลไม ๎ เส๎นราดหน๎าหม ู

พฤ.28 

พ.ย. 62 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี 

ศ.29 พ.ย. 

62 

ข๎าวสวย+แกง

จืดเต๎าหู๎ไข ํ

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

หมูยอทอด+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ต๎มซุปไก ํ

 

 

 

 เรื่องที ่1 วธิีอยูกํบัลกูอยาํงไร? ใหล๎กูรกั และเชือ่ใจคนเปน็พํอเปน็แมํ 
 

 

  การท่ีลูกจะสบายใจและเชื่อฟังเวลาอยูํกับคุณพํอคุณแมํนั้นจะต๎องอาศัยความสนิทสนมไปจนถึง

ความเชื่อใจคุณพํอคุณแมํ แล๎วจะมีวิธีการใดบ๎างที่จะทําให๎ลูกรักและเชื่อใจคุณพํอคุณแมํอยํางสนิทใจบ๎าง 

มาดูกันเลยคํะ 
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 หมัน่ใหค๎วามอบอุนํ 

  ความอบอํุนถือเป็นสิ่งท่ีลูกน๎อยนั้นต๎องการจาก

คุณพํอคุณแมํ เมื่อลูกได๎รับความรัก ความอบอํุนจากคน

รอบข๎างอยํางเพียงพอแล๎ว ก็จะสามารถเชื่อใจคุณพํอคุณ

แมํได๎อยํางสนิทใจกันเลยทีเดียวคํะ 

 

 

 

 ไมสํปอยจนเคยชนิ 

  การท่ีลูกไมํได๎ดั่งใจแล๎วลงไปดิ้นกับพ้ืนอยากได๎

ของเลํนจนคุณพํอคุณแมํใจอํอน ถือเป็นการสปอยจน

ลูกเสียนิสัยและไมํเชื่อฟังคุณพํอคุณแมํในท่ีสุด การ

ไมํสปอยจนลูกเคยชินจะทําให๎ลูกสามารถจัดการกับ

อารมณ๑ตัวเอง อีกท้ังทําให๎คุณพํอคุณแมํมีความ

นําเชื่อถืออีกด๎วยคํะ 

 

 คอยถามความรูส๎กึลกู 

  เป็นธรรมดาท่ีลูกจะร๎ูสึกไมํพอใจบ๎างในบาง

สถานการณ๑ ถ๎าคุณพํอคุณแมํมีโอกาสไดค๎อยถาม

ความรู๎สึกของลูกแล๎วให๎ลูกคอยอธิบายบ๎างจะทําให๎ลูก

นั้นกล๎าเปิดเผยความรู๎สึกและเชื่อใจคุณพํอคุณแมํมาก

ยิ่งข้ึนคํะ 
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 ฝกึใหล๎กูควบคมุอารมณ๑ 

  การควบคุมอารมณ๑ถือได๎วําเป็นสิ่งท่ีควรฝึกให๎

ลูกทําตั้งแตํยังเล็ก เพราะอารมณ๑เป็นเร่ืองธรรมชาติท่ี

เกิดขึ้นได๎ ถ๎าลูกน๎อยสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎แล๎ว จะ

ทําให๎ลูกสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ยิ่งถ๎าคุณพํอคุณแมํ

เป็นคนฝึกแล๎วจะทําให๎ลูกนั้นเชื่อใจมากยิ่งขึ้นคํะ 

 

 

 ให๎ของขวัญในวนัสาํคญั 

  การท่ีคุณพํอคุณแมํนั้นให๎ของขวัญในวันสําคัญ

ถือเป็นการให๎ความสําคัญกับลูก อาจจะไมํได๎ให๎บํอย

จนพร่ําเพรื่อแตํให๎ได๎ตามโอกาส บางครัง้ถือเป็นรางวัล

เพื่อสร๎างความภูมิใจให๎กับลูกก็ได๎คํะ 

 

 

 สรา๎งข๎อตกลงบา๎ง 

  การได๎สร๎างข๎อตกลงรํวมกันกับลูกจะทําให๎ลูกได๎

แสดงความคิดเห็น อีกท้ังยังเป็นการสร๎างระเบียบวินัย

อีกด๎วย เมื่อข๎อตกลงเกิดรํวมกันระหวํางคุณพํอคุณแมํ

และลูกแล๎วจะทําให๎ความเชื่อใจระหวํางกันนั้นมีมากขึ้น

คํะ 
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 ขูํใหก๎ลวัอาจจะไมชํวํยอะไร 

หลายครั้งเมื่อลูกทําอะไรไมํได๎ดั่งใจ คุณพํอคุณแมํ

มักจะขํูจนลูกกลัวจนไมํกล๎าทําอีก หารู๎ไมวํําจะทําให๎ลูก

นั้นยิ่งดื้อและอนาคตจะไมํเชื่อคุณพํอคุณแมํได๎ ยิ่งขูํสิ่ง

ท่ีไมํได๎เกิดขึ้นจริง เชํน ตาํรวจมาจับ เจอผีหลอก 

ตุ๏กแกเกาะ เป็นต๎น จะทําให๎ลูกยิ่งกลัวหนักเข๎าไป

ใหญเํลยคํะ 

 

  จะเห็นได๎วําการท่ีจะทําให๎ลูกนั้นรักและเชื่อใจคนเป็นพํอเป็นแมํได๎นั้นเกิดจากการท่ีคุณพํอคุณแมํ

นั้นให๎ใจลูกเสียกํอน การหมั่นสังเกตลูกและปรับพฤติกรรมเล็กๆ น๎อยๆ ถือเป็นการสานสัมพันธ๑ระหวําง

ครอบครัวได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย 

 

 

 เรื่องที ่2 วจิยัชี!้ เดก็เลนํมอืถอื แทบ็เลต็ เสีย่งเครยีด วติกกงัวล ซมึเศร๎า 

 

ทีม่า : https://www.parentsone.com 
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  มีงานวิจัยออกมาแสดงให๎เห็นถึงผลเสียของ เด็กเลํนมือถือ แท็บเล็ต วําอาจทําให๎กลายเป็นเด็กท่ี

มีปัญหาด๎านสุขภาพจติได๎ เชํน เครียด วิตกกังวล ซึมเศร๎า ไมํสามารถทํางานไดส๎ําเร็จ 

วจิยัชี!้ เดก็เลนํมอืถือ แทบ็เลต็ เสีย่งเครยีด วติกกงัวล ซมึเศรา๎ 

  ในยุคนี้ท่ีมือถือ แท็บเล็ต และเทคโนโลยีตํางๆ เป็นปัจจัยท่ีจําเป็นตํอการดํารงชีวิตเป็นอยํางมาก 

ไมํวําจะเป็นการใช๎จํายผํานมือถือ การติดตํอสื่อสาร รวมถึงการใช๎สิ่งเหลํานี้สร๎างความบันเทิงแทน

โทรทัศน๑ เพราะสามารถเลือกได๎วําจะดูรายการไหน เวลาใดก็ได๎ จึงไมแํปลกท่ีลูกๆ มักจะใช๎เวลาอยูํกับ

มือถือ แท็บเล็ต ได๎เป็นเวลานาน 

  เรารู๎กันอยูํแล๎ววําเด็กท่ีอายุต่ํากวํา 2 ขวบไมํควรดูมือถือหรือแท็บเล็ตเลย เพราะอาจสํงผลตํอ

พัฒนาการหลายๆ ด๎าน แตไํมํได๎หมายความวําเด็กท่ีอายุมากกวํา 2 ขวบจะสามารถดูมือถือ แท็ปเล็ตได๎

ในเวลาไมํจํากัด ทีมงาน Amarin Baby & Kids จึงนําบทความท่ีได๎วิจัยถึงปัญหาด๎านสุขภาพจิตตํางๆ 

ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กจํานวน 40,000 คนท่ีมอีายุ 2-17 ขวบ ที่ใช๎เวลากับมือถือ แท็ปเล็ตนานเกินไป ดังนี ้

 

 46% ของเด็กท่ีมีอายุต่ํากวํา 5 ขวบ ที่เลํนมือถือนานเกินไป พบวํามีแนวโน๎มที่จะควบคุม

อารมณ๑ตัวเองไมํได๎และหงุดหงิดอารมณ๑เสียได๎งํายๆ 

 42.2% ของเด็กอายุ 14-17 ขวบ ที่เลํนมือถือนานเกิน 7 ชั่วโมงตํอวัน ไมํสามารถทํางานท่ีได๎รับ

มอบหมายได๎สําเร็จ 

 9% ของเด็กอายุ 11-13 ขวบ ที่ใช๎เวลาในการเลํนมือถือเพียง 1 ชั่วโมงตํอวัน พบวําไมํสนใจท่ีจะ

เรียนรู๎ส่ิงใหมํๆ และสิ่งรอบตัว 
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เดก็เลนํมอืถอื มากเกนิไป เสีย่งปัญหาสขุภาพจติ

 

  จะเห็นได๎วําเพียงการใช๎เวลากับมือถือ 1 ชั่วโมงตํอวันก็มีผลกระทบกับเด็กๆ ได๎ แม๎วําจะมี

ผลกระทบเป็นจํานวนน๎อยก็ตาม ซึ่งผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตท่ีอาจเกิดขึ้น ได๎แกํ 

 มีแนวโน๎มที่จะเป็นเด็กท่ีมีความวิตกกังวลมากจนเกินไปหรือซึมเศร๎าได๎ 

 มีความสงสัย ความอยากรู๎อยากเห็นน๎อยลง ซึ่งความอยากรู๎อยากเห็นนี้เป็นสิ่งจําเป็นท่ีเด็ก ๆ 
จะต๎องมีไว๎เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู๎ส่ิงใหมํๆ 

 ไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ของตนเองได๎ 

 ไมํสามารถทํางานท่ีได๎รับมอบหมายให๎สําเร็จได๎ 

  นี่เป็นเพราะสมองของเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุต่ํากวํา 10 ขวบอํอนไหวตํออุปกรณ๑อิเล็คโทรนิก

ตํางๆ ได๎งํายกวําผู๎ใหญํ เนื่องจากสมองของเด็กกําลังพัฒนาและยังพัฒนาได๎ไมํเต็มที่ นักวิจัยจึงแนะนําวํา

ให๎ คุณพํอคุณแมํจํากัดเวลาในการใช๎อุปกรณ๑อิเล็คโทรนิกตํางๆ โดยเฉพาะในขณะท่ีเรียน ทานข๎าว 

และทํากิจกรรมอ่ืนๆ โดยในเด็กท่ีมีอายุ 2-5 ขวบ ไมํควรดูมือถือเกิน 1 ชั่วโมงตํอวัน และ ในเด็กวัย 

6-17 ขวบ ไมํควรดูมือถือเกิน 2 ชั่วโมงตํอวัน 

เดก็เลนํมอืถอื มากเกนิไป = ตดิมอืถือ 
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  เราทราบกันแล๎ววํา เด็กเลํนมือถือ นานเกินไปนั้นกํอให๎เกิดผลเสียอยํางไรได๎บ๎าง คุณพํอคุณแมํ

จึงควรจํากัดเวลาให๎ลูกอยํูหน๎าจอไมํเกิน 1-2 ชม. ตํอวัน ซึ่งแนนํอนวําลูกไมํยอมให๎คุณพํอคุณแมํจํากัด

เวลาได๎งํายๆ แนํนอน ทีมงาน Amarin Baby & Kids จึงมีเคล็ดลับดีๆ ในการชํวยไมํให๎ลูกติดมือถือ

มาฝากคํะ 

  6 ขัน้ตอนชวํยลกูไมใํหต๎ดิมอืถอื 

1. อยาํปลอํยใหล๎กูวาํง 

  ลองคิดดูวําเมื่อเราเองอยูํวํางๆ ก็อดไมํได๎ที่จะหยิบโทรศัพท๑มือถือมานั่งดู ลูกก็เชํนกัน การปลํอย

ให๎ลูกเลํนของเลํนเองคนเดียว ลูกจะเลํนของเลํนชิ้นนั้นได๎ไมํนาน แล๎วก็จะร๎ูสึกเบื่อ เมื่อเร่ิมรู๎สึกวําตัวเอง

ไมํมีอะไรทํา ก็จะหันไปหาสมาร๑ทโฟน ท่ีสามารถเพิ่มความสนุกให๎ลูกได๎หลายเทํา ดังนั้น คุณพํอคุณ

แมํควรหากิจกรรมให๎ลูกทํา โดยอาจจะนั่งเลํนของเลํนกับลูก เลํนบทบาทสมมติ หรือหากเลํนในบ๎าน

เบื่อแล๎ว คุณพํอคุณแมํอาจจะพาลูกไปเลํนตามสนามเด็ก เลํนตามสวน หากิจกรรมนอกบ๎าน  เพื่อให๎ลูก

ได๎พบกับเพื่อนใหมํ และได๎พบกับความสนุกนอกเหนือจากการดูสมาร๑ทโฟน หรืออาจจะพาลูกไปเลํน

กีฬาอยํางใดอยํางหนึ่งท่ีลูกชอบก็ได๎คํะ การหากิจกรรมนอกบ๎านนั้น จะชํวยเพิ่มพัฒนาการให๎ลูกในด๎าน

ตํางๆ ไมํวําจะเป็นพัฒนาการด๎านสังคม อารมณ๑ และรํางกาย ได๎อีกด๎วย 

กจิกรรมนอกบา๎น 

2. ออกกฎเกณฑ๑ในการใชส๎มาร๑ทโฟน 

  ต๎องทําความเข๎าใจกํอนวํา ในยุคนี้ท่ีสมาร๑ทโฟนเป็นเหมือนอีกปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตไปแล๎ว 

การท่ีจะห๎ามไมํให๎ลูกเลํนเลยก็ดูเหมือนจะเป็นไปได๎ยาก ดังนั้น คุณพํอคุณแมํสามารถให๎ลูกได๎เลํนมือ

ถือได๎ แตํควรจะทําความตกลงรํวมกันวําควรใช๎เวลาอยูํหน๎าจอก่ีนาที และไมํควรเลนํมือถือในเวลาทานข๎าว 

เวลากํอนนอน หรือเวลาท่ีควรจะออกไปเลํนนอกบ๎าน เป็นต๎น และแทนท่ีจะปลํอยให๎ลูกดูการ๑ตูนผํานมือ

ถือเพียงอยํางเดียว คุณพํอคุณแมํสามารถสอนลูกถึงวิธีการใช๎สมาร๑ทโฟนให๎เป็นประโยชน๑ เชํนการดู

แผนท่ี การหาข๎อมูลตํางๆ หรือแม๎แตํการเลํนเกมท่ีมีประโยชน๑ ก็สามารถทําได๎เชํนกัน 
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3. บอกใหล๎กูได๎รูถ๎งึอนัตรายจากการใชส๎มาร๑ทโฟน 

เด็กสามารถเข๎าใจถึงเหตุผลได๎บ๎างแล๎ว คุณพํอคุณแมํสามารถบอกลูกๆ ได๎วําแสงจากหน๎าจอมือถือนั้น 

เป็นอันตรายตํอสายตาได๎มากแคํไหน ไมํรวมถึงรังสีหรือคลื่นตํางๆ ที่ออกมาจากมอืถือ นอกจากอันตราย

ท่ีกํอให๎เกิดผลเสียตํอรํางกายของคนท่ีดูมือถือนานๆ แล๎ว ยังมีอันตรายทางด๎านสขุภาพจิตท่ีลูกอาจจะเป็น

เมื่อดูมือถือนานไป 

4. เปน็ตวัอยาํงทีด่ ี

  หลีกเลี่ยงการใช๎โทรศัพท๑ตํอหน๎าลูก เพราะการเลํนโทรศัพท๑ตํอหน๎าลูก ก็เหมือนการสอนให๎

ลูกเลํนโทรศัพท๑ ลูกก็เหมือนกระจกท่ีสํองตัวคุณพํอคุณแมํเอง ดังนั้น หากคุณพํอคุณแมตํิดมือถือ ก็ไมํ

แปลกท่ีลูกจะติดมือถือบ๎าง เพราะลูกจะมองวําไมํใชํเรื่องผิดอะไร เพราะพํอแมํก็ทํา แตํหากคุณพํอคุณแมํ

ไมํสนใจที่จะดูแตํมือถือเมื่ออยูํกับลูก และหากิจกรรมทํารํวมกันกับลูก ลูกก็จะเรียนรู๎ได๎จากตัวอยํางท่ีอยูํ

ตรงหน๎าของเค๎านั่นเอง 

5. ทาํความเขา๎ใจกบัคนเลีย้งลกูทกุๆ คน 

หลายๆ บ๎านที่มีปู่ ยาํ ตา ยาย มาชํวยเลี้ยง มักจะเจอกับปัญหาที่คนที่เลี้ยงเองเป็นคนยื่นโทรศัพท๑

ให๎ลูก เพราะเป็นวิธีท่ีงํายท่ีสุดท่ีจะทําให๎เด็กเชื่อฟัง หรือหยุดร๎องไห๎ ดังนั้น คุณพํอคุณแมํจึงควรทํา

ความเข๎าใจและบอกถึงแนวทางในการเลี้ยงลูกให๎กับผู๎เลี้ยงทุกคนวําควรจะเลี้ยงไปในทางเดียวกัน 

 

6. ใชแ๎อพเปน็ตวัชวํย 

  คุณพํอคุณแมํสามารถใช๎แอพพลิเคชั่นตาํงๆ ในการจํากัดเวลาในการดูโทรศัพท๑มือถือได๎ อยํางเชํน 

Youtube Kids ท่ีสามารถปิดแอพพลิเคชั่นได๎เองเมื่อลูกดูครบเวลาที่คุณพํอคุณแมํได๎กําหนดไว๎ เป็นต๎น 

  มือถือ แท็ปเล็ต สมาร๑ทโฟนตํางๆ ไมํใชํสิ่งท่ีอันตรายและไมํใชํสิ่งท่ีผิด แตํอะไรท่ีมากเกินไปนั้น 

กํอให๎เกิดโทษได๎มากกวําประโยชน๑ การท่ี เด็กเลํนมือถือ มากเกินไปก็สามารถเกิดโทษได๎เชํนกัน 

 

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

ให๎เด็กๆ  ภาพที่ใช๎คูํกันนะคะ 

 

 
 

 

‚ลับสมองคณุหน‛ู 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎หนูๆ  ภาพตํอไปคํะ 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ  ล๎อมรอบคําตอบท่ีถูกต๎องท่ีสุดคํะ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ผักมีประโยชน๑ 

เจ๎าของ   ด.ช.ธนัฐพัฒน๑  อาภาประสิทธ์ิ  (น๎องติณณ๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุมํ) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ฝนสีเทียนใบไม๎ 

เจ๎าของ  ด.ญ.ภรณ๑ชนก  ไขแํก๎ว  (น๎องข๎าวหอม)   

หอ๎งอนบุาล 1/1 (ครปูดั) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน วาดภาพสัตว๑น้าํ 

เจ๎าของ  ด.ช.ภูวดล  วงศ๑สุริยากาศ (น๎องภู) 

  หอ๎งอนบุาล 2/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ปะติดภาพกล๎วย 

เจ๎าของ  ด.ช.ภัฑระกร   ตัณเดชพฤฒิญาณ (น๎องทิกเกอร๑)  

หอ๎งอนบุาล 3/2  (ครตูิง่)  
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ตอน.. 5 เหตผุลทีค่วรปลอํยใหล๎กูแพบ๎๎าง จะไดเ๎ปน็เดก็เขม๎แขง็ ยนิดเีมือ่เหน็คนอืน่มคีวามสขุ 

 

ปลํอยใหล๎กูแพบ๎า๎ง เพื่อใหล๎กูเรยีนรูไ๎ดม๎ากขึน้ 

  กํอนท่ีลูกจะเข๎าโรงเรียน หรืออยูํรํวมกับผู๎อ่ืน พํอแมํควรเสริมทักษะความเข๎มแข็งของจิตใจให๎ลูก

กํอนนะคะ เชํน การปลํอยให๎ลูกได๎พํายแพ๎บ๎าง 

  เพราะเด็กบางคนไมํเคยแพ ๎พอไปอยูํรํวมกับเด็กคนอ่ืนแล๎วเลํนเกมแพ ๎แขํงขันแพ๎ ก็จะโวยวาย 

ร๎องไห๎ รับไมํได๎เลยก็มี ดังนั้นพํอแมํมีหน๎าที่สอนให๎ลูกฝึกรับมือกับความแพ๎ เพือ่เป็นเกราะป้องกัน

จิตใจเมื่อต๎องไปอยูํสังคมใหมํๆ นะคะ 

1. ลกูควรรูจ๎กัการพาํยแพบ๎า๎ง 

  การให๎ลูกแพ๎ นั่นแปลวําลูกจะได๎พัฒนาทักษะการเผชิญความเครียด (coping skills) พํอแมํเริ่ม

สอนลูกได๎ตั้งแตํยังเล็กๆ เลย เชํน พํอแมํเลํนตัวตํอ หรือจิ๊กซอว๑ชนะลูก ให๎ลูกรู๎สึกวําการแพ๎เป็นเร่ือง

ปกติท่ีคนจะต๎องเผชิญ 
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2. ลกูตอ๎งรูจ๎กัความสขุงาํยๆ 

  สอนให๎เป็นมิตร จับมือคนชนะได๎ และยินดีเมื่อคนอ่ืนมีความสุข เวลาลูกมคีวามสขุ คนอ่ืนก็จะ

ยินดีเชํนกัน และบอกลูกวําการแพ๎ทําให๎ลูกได๎เรียนร๎ู พํอแมํควรสอนลูกวําเมื่อลูกแพ๎ ลูกจะได๎ร๎ู

ข๎อผิดพลาด เชํน ลูกตํอจิ๊กซอว๑ผิดตรงไหน ตํอแบบไหนงํายกวํากัน หรือ ลูกประกอบตัวตํอผิดตรงไหน 

ตํอแบบไหนฐานจะแข็งแรงกวํา แล๎วประกอบสําเร็จได๎ เป็นต๎น 

3. รับรูค๎วามรูส๎กึของคนแพ ๎

  กํอนลูกจะชนะใคร ลูกต๎องได๎เรียนร๎ูความพํายแพ๎กํอน ให๎รู๎วํามันรู๎สึกอยํางไร เพื่อให๎ลูกรู๎จักเห็น

อกเห็นใจผู๎อ่ืน เมื่อถึงเวลาท่ีลูกชนะบ๎าง ลูกจะได๎แสดงออกอยํางมีน้ําใจ เพราะได๎ลองสัมผัสประสบการณ๑

ท่ีคล๎ายกันมาแล๎ว 

 

4. สรา๎งความมัน่ใจใหต๎วัเองยามแพ ๎

  สอนลูกวําการแพ๎ทําให๎ลูกได๎ฝึกการควบคุมตนเองและสร๎างความมั่นใจใหมํได๎เสมอ เมื่อลูก

ยอมรับความล๎มเหลวให๎เป็นสํวนหนึ่งในชีวิตแล๎ว ลูกจะมีความพยายามไมํให๎ตัวเองแพ๎อีก ให๎ลูกคํอยๆ 

ลองทําสิ่งที่พลาดให๎สําเร็จ หรือลองทําใหมํท่ีถนัด 

5. ถามความรูส๎กึของคนแพ ๎

  เป็นสิ่งสําคัญท่ีพํอแมํควรทํา ถามลูกวําลกูมีโอกาสครั้งหน๎า ถ๎าให๎ลองใหมํ ลูกจะลองทําอยํางไร

ให๎เราทําสําเร็จได๎ ลูกอยากปรับตรงไหนไหม เพื่อให๎ลูกวางแผนวําจะทําอยํางไรในครั้งตํอไป และพํอ

แมํควรชํวยเหลือลูกเล็กๆ น๎อยๆ ด๎วย 
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วธิีรบัมอืเมื่อลกูลม๎ 

  เมื่อลูกเพิ่งเจอความล๎มเหลว ทําผิดพลาด หรือเผชิญกับอะไรบ๎างที่นําอึดอัดใจ นี่เป็นวิธีท่ีคนเป็น

พํอแมํอาจชํวยพวกเขาให๎เรียนรู๎และก๎าวตอํไปได๎ 

1. ชวนลกูนัง่ลงดว๎ยกนั และทบทวนความรู๎สึกตัวเอง ปลํอยให๎ลูกรับรู๎อารมณ๑ในขณะนั้น โดยไมํต๎อง

พยายามสอนเพื่อหวังให๎พวกเขารู๎สึกดีขึ้น 

2. ชวนลกูคดิถงึจดุแขง็ของตวัเอง และสิ่งท่ีลูกสามารถทําได๎ในครั้งตํอไป เพราะแคํแพ๎ไมไํด๎แปลวําจบ

เกม 

3. ใชเ๎วลาพดูถงึเรื่องการทบทวนความรูส๎กึ ลองถามลูกวํารู๎สึกดีอยํางไรระหวํางลองทําสิ่งใหมํๆ แม๎วาํจะ

ไมํสําเร็จก็ตาม ลูกได๎เรียนร๎ูอะไรบ๎าง แล๎วเป้าหมายตํอไปของลูกคืออะไร 

 

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

ตอน......จกัรวาล หรอื จกัรยาน !! 

น๎องซัมเมอร๑ : ซัมเมอร๑อยากนั่งเครื่องบินไปตํางประเทศ 

น๎องติณณ๑ : น๎องติณณ๑ก็อยากนั่งยานอวกาศไปเที่ยวจักรยาน 

ครูนุํม  : ไมํใชํๆ ครับน๎องติณณ๑ เขาเรียกวําจักรวาลนะครับ 

น๎องติณณ๑ : อุ๏ย! น๎องติณณ๑พูดผิด 555 

เพื่อนๆ  : 555 

หอ๎ง Nursery 2 (ครวูา) 

ตอน......ไมใํชเํอลซาํ !! 

น๎องแอนฟิวส๑ : นาวาส เคยเห็นผีไหม 

น๎องนาวาส : ไมํเคยเห็น ไมํมีหรอกฟิวส๑ 

น๎องซูพรีม : ผีไมํมี ท่ีนีม่ีแตเํจ๎าหญิง 

น๎องนาวาส : เจ๎าหญิงมันมีแตํในการ๑ตูนนะ 

น๎องซูพรีม : เราไง เราเป็นเจ๎าหญิงแอลซํา 

น๎องนาวาส, น๎องแอนฟิวส๑ : เธอชื่อพรีมไมํใชํเอลซํานะ 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน....... M เวล ปลาวาฬ !! 

 คุณครูสอนเด็กๆ เขียนหนังสือ เขียนอักษรตามภาพ 

ครูปัด  : ภาพแรก ภาพอะไรคะ 

เด็กๆ  : J จั๊ก เหยือกน้ํา คํะ/ครับ 

ครูปัด  : ภาพตํอไป ภาพอะไรคะ 

เด็กๆ  : S ซัน พระอาทิตย๑ คํะ/ครับ 

ครูปัด  : ภาพสุดท๎าย ภาพอะไรคะ 

น๎องผิงอัน : (ตอบเสียงดัง) M เวล ปลาวาฬคํะ 

น๎องญาดา : ไมํใชํ M แมน คนผู๎ชายคํะ 

เด็กๆ  : 555  
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หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ขออนญุาตหาว  !! 

ในขณะท่ีเรียนอยูํนั้น 

ครู   :  สอนขึ้นกระดานตามปกติ 

น๎องฮาวา :  ยกมือพร๎อมเรียกคุณครูคะ 

ครู   :  วําไงคะ 

น๎องฮาวา  :  ขออนุญาติหาวหนํอยได๎ไหมคะ 

ครู   : 555 

หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......ออ็กโทพสั (Octopus) !! 

 ครูออมพาเด็กๆ อํานตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z 

ครูออม  :  L lion สิงโต M monkey ลิง N nest รังนก O อะไรนะคะเด็กๆ  

น๎องมํวนๆ  : โอ อ็อกโตปู้ด ปู้ดๆ คํะ 

น๎องซี   :  มํวนมํวนตดคํะครูออม 

เด็กๆ   :  555 

น๎องภิญ  :  O อ็อกโทพาดคํะครูออม 

ครูออม  :  น๎องภิญออกเสียงใหมํอีกทีสิคะ 

น๎องภิญ  : O อ็อกโทพาดคํะ 

เด็กๆ   :  555 

ครูออม  :  O อ็อกโทพัส คํะ 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน.....เสือ้สวย !! 

ครกูุ๏ก   :  น๎องไพน๑ทําไมวันนี้เขียนหนังสือสวยจังเลย 

น๎องไพน๑  :  หนูไปทําบุญมาครับ 

ครกูุ๏ก   :  อ๐อถ๎าเราทําบุญเราก็จะเขียนสวยใชํไหม 

น๎องไพน๑  :  ใชํครับ 

ครกูุ๏ก   :  555555 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......เปด็เปน็นก !  

ครูพงษ๑ : น๎องต๎นกล๎า หยิบกระทงเป็ดในห๎องครูพงษ๑ให๎หนํอยคํะ 

น๎องต๎นกล๎า : (เดินไปหา) ครูพงษ๑ครับ ต๎นกล๎าหาทั้งห๎องเลย หาจนเหนื่อย เจอแตํนกครับ 
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ครูพงษ๑ : อ๐อ ครูพงษ๑นึกวําเป็นเป็ด ขอบใจนะคะ 

น๎องต๎นกล๎า : หาจนเหนื่อยเลย เป็ดเป็นนกครับครูพงษ๑ 

หอ๎ง K.2/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน........ทาํครตูกใจ ? 

 ขณะท่ีเด็กๆ กําลังสนุก เพลิดเพลินไปกับหนังสือตํางๆ ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้น จนครูต๎องรีบหัน

ไปทันทีทันใด  

น๎องแชมป์ : ครูอ๊ีด นี่ แรด นะครับ 

ครูอ๊ีด   : (ตกใจ ถามอีกครั้ง) อะไรนะคะ 

น๎องแชมป์ : ใชํปลาแรดไหมครับ 

ครูอ๊ีด   : อ๐อ! ไมํใชํคํะ 

หอ๎ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ ราํวง ไมใํช ํลาํไย ” 

ตอนเช๎าหลังเคารพธงชาติคุณครูได๎พาเด็กๆ ซ๎อมรําวง ในขณะท่ีเด็กๆ รําอยูํ  

น๎องมาร๑ติน : น๎องฟินรํา 

น๎องฟิน : รําอะไร  

น๎องมาร๑ติน : ก็รําแบบนี้ไง 

น๎องฟิน : ลําไยใชํไหม 

น๎องมาร๑ติน : เรารู๎นะ ลําไยสีมํวง ข๎างในสีขาว 

น๎องฟิน : ใชํมาร๑ติน 

ครตูิ๊ก  : น๎องมาร๑ติน น๎องฟินคะ ตอนนี้รําวงคํะ ไมํใชํลําไย 

หอ๎ง K.3/1 (ครูปกุ) 

ตอน.......นัน่คอืไข ํ!! 

ครูปุก  : น๎องวิน ถืออะไรมาคะ 

น๎องวิน  :  ซาลาเปาครับ 

ครปุูก  : นั่นคือไขํไมํใชํหรอคะ  

น๎องวิน  : ไมํใชํครับ ซาลาเปาครับ 

เพื่อนๆ  : 555 นั่นคือไขํนะวิน 
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หอ๎ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......ลอยกระทงไกล !!  

ครูติ่ง  : วันหยุดเด็กๆ ไปเท่ียวไหนกันคะ 

น๎องช๏อปเปอร๑ :  ไปสุโขทัยมาครับ 

ครูติ่ง  : ไปทําอะไรมาคะ  

น๎องช๏อปเปอร๑ : ไปลอยกระทงครับ 

น๎องซี  : ไปลอยไกลจัง 

น๎องช๏อปเปอร๑ : บ๎านปู่เรามีคลอง แตํใช๎เวลาในการเดินทางไปไกล จึงลาคุณครูไป 1 วัน  

เพื่อไปลอยกระทง ถึงจะได๎กลับไปลอยทัน 

น๎องซี  : อ๐อจัดไปช๏อปเปอร๑ 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน.......น้าํแดง! 

วันหนึ่งครอ๊ีูดสังเกตเห็นน๎องกฤชเอาน้ําแดงมากินท่ีโรงเรียน แล๎วคอยเดินไปจิบกินบํอยๆ ด๎วย

ความหํวงวําน๎องกฤชจะไมํสบาย ป่วยอะไรหรือเปลํา เลยถามน๎องกฤชวํา 

ครูอ๊ีด  :   น๎องกฤช ทําไมหนูต๎องกินน้ําแดงลํะลูก 

(น๎องกฤชยกน้ําแดงซด หลับตายิ้มกํอนจะตอบวํา) 

น๎องกฤช :    มันอรํอยครับ (ยิ้มแล๎วซดน้ําแดงตํอ) 

ครูอ๊ีด  :     โธํ! นึกวําไมํสบาย ที่แท๎อรํอยนี่เอง 555 

 

คณะครเูขา๎รวํมทอดกฐนิสามคัคเีพือ่ชํวยเหลอืผูป๎ว่ยทีต่ดิเชือ้ HIV ณ วดัพระบาทน้าํพ ุต.เขาสามยอด 

อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 
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เดก็ๆ อนบุาล 2-3 ไปทศันศกึษาที ่Imajinia 
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กจิกรรม Sangaree English Camp Day 1 

 

กจิกรรม Sangaree English Camp Day 2 

 

 

กจิกรรม Sangaree English Camp Day 3 
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กจิกรรม Sangaree English Camp Day 4 

 

 

กจิกรรม Sangaree English Camp Day 5 
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กจิกรรม เดอืน ตลุาคม (เทควนัโด) 

 

 

กจิกรรม เดอืน ตลุาคม (ภาษาจนี) 

 

 

กจิกรรม เดอืน ตลุาคม (Play&learn) 
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กจิกรรม เดอืน ตลุาคม (นาฏศลิป)์ 

 

  

กจิกรรม เดอืน ตลุาคม (Cutie Chef) 

 

 

 

 

 

 

 

 


