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  สวัสดีค่ะุจุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารเดือนธันวาคม เป็นฉบับส่งท้ายปี 2563 ต้อนรับปี 2564  

กันแล้วนะคะ ขอให้เด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุ กข์โศก โรคภัย 

ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญ สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอ่าน

สาระต่างๆที่มีประโยชน์ได้เลยค่ะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลัมน ์ เรือ่ง หนา้ 

สง่เสรมิความเปน็ไทย 

IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย ชวนลูกออกไปเล่นนอกบ้าน ได้อะไรมากกว่าที่

คุณคิด 
1 

ใฝหูาความรู ้

IQ AQ SQ 

ข่าวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรยีน 3 

สรรหามาเล่า 

เรือ่งที ่1 สร้างคุณค่า แค่ “ลด & เพิ่ม”     

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่ลูก 
10 

เรือ่งที ่2 การเลีย้งลูกแบบใหม่ ไม่บังคับ 

ไม่ตามใจให้เขาเลือกในสิ่งที่ชอบ 
13 

ลับสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเดก็ๆ 19 

ควบคูจ่รยิธรรม MQ ของดีข้างวัด 
ควรฝึกระเบียบวินัย การรอคอย การเข้าสังคม 

มากกว่าการเรียนเขียนอา่น 
21 

นาํพาสูค่วามสขุ EQ คณุหนคู้าํ..ขาํ หัวเราะกับความน่ารกัของเด็กๆ 22 

บ.ก.+ครูจิ๊บ/คอลัมน์+ครูพงษ,์ครูปัด,ครูอ้อ,ครูปุ๋ย,ครูกุ้ง/พมิพ์+ครูนัท/ตรวจทาน+ครนูก,ครูตู๋/โรเนียว+ครูป ู
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 ชวนลกูออกไปเลน่นอกบา้น ไดอ้ะไรมากกวา่ทีค่ณุคดิ 

นอกจากการเลี้ยงดู 

ให้ความรัก ความ

อบอุ่น และเอาใจ

ใส่ดูแลให้ลูกได้

กิ น อ า ห า ร ที่ มี

ประโยชน์เพื่อการ

เ ติ บ โ ต แ ล ะ มี

สุขภาพที่แข็งแรง

แล้ว การเล่นกับ

ลู ก ก็ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง

กิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ควรนํามาช่วยส่งเสริมและผลักดันพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับลูกในทุกช่วง

วัยได ้

แต่การเล่นกับลูก ไม่ได้หมายถึงการใช้หรือเล่นของเล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นการ

อ่านนิทานให้ลูกฟัง ชวนลูกเข้าครัว ชวนลูกปลูกต้นไม้ และกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจําวันที่ทํา

ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลาร่วมกับลูกก็ช่วยส่งเสริมให้ลูกได้มีพัฒนาการที่ดีได้เช่นกัน  แต่จะดีกว่าไหม 

ถ้าอากาศเย็นๆ แบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่จะลองชวนลูกออกไปเล่นหรือทํากิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน แทน

การเล่นในบ้านหรืออยู่แต่ในห้องแอร์บ้างเพราะการได้ออกมาสูดอากาศและเล่นนอกบ้าน มีประโยชน์ต่อ

การเติบโตของเด็กๆ ในหลายด้าน และยังส่งผลดีต่อลูก ดังนี้ 

 

         ช่วยให้ลูกมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

มีผลงานวิจัยบอกว่า คุณครูร้อยละ 78 คิดว่าเด็กๆ ที่มี

เวลาเล่นกลางแจ้งเป็นประจํา จะมีสมาธิจดจ่อในการเรียนใน

ห้องเรียนได้ดีและมีผลการเรียนดีขึ้น 
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         ช่วยในการนอนหลับทีด่ขีึน้ 

มีผลวิจัยในแคนาดาพบว่า เด็กๆ ที่ได้ทํา

กิจกรรมในช่วงกลางวันหรือตอนเย็นจะนอนหลับได้

ดีกว่าเด็กๆ ที่ใช้เวลาอยูใ่นห้องเรยีน หรือในบ้านเป็น

เวลานาน เพราะการทีไ่ด้ทํากิจกรรมกลางแจ้ง จะเป็น

การออกกําลังกายไปในตัว และทําให้เด็กๆ นอนหลับ

ได้เร็วและหลับสนิทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยงัช่วยให้ลูก

ได้นอนหลับอย่างมคีุณภาพ (Restorative sleep) 

มากขึ้นด้วย 

 

    ชว่ยสรา้งความสขุ 

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่ได้มีภาวะความเครียดเท่ากับผู้ใหญ่ 

แต่ก็ ไม่ได้หมายว่ าความว่ า เด็กจะ เครี ยดไม่ เป็นนะคะ 

เพราะฉะนั้นการที่เด็กๆ ได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ หรือกับเพื่อน

ในสนามเด็กเล่น หรือที่โล่งกว้าง จะช่วยให้เด็กรู้สึกมีความสุข

มากขึ้น และช่วยลดความเครียดลงได้อีกด้วย 

 

                

  ชว่ยลดอาการสมาธสิัน้ 

คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าการเล่นช่วยลดสมาธิ

สั้นได้อย่างไร แต่น่ีคือสิ่งต่อยอดมาจากการสร้างสมาธิค่ะ 

เพราะเมื่อเด็กรู้สึกสนุกกบัการเล่นบางสิ่งบางอย่างแล้ว ก็

จะสามารถเล่นได้อย่างจดจ่อและมีสมาธิกับสิ่งนั้นมากขึ้น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Illinois Frances Kuo, 
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William C. มีผลการศึกษาที่บ่งชี้ว่าเด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าปกติหลังจากทํากิจกรรมในสภาพแวดล้อมสี

เขียว และพื้นที่เล่นของเด็กเป็นสีเขียวก็จะทําให้มีอาการสมาธิส้ันน้อยลงไปด้วย 

 

        ชว่ยเพิม่ทกัษะการเขา้สงัคม 

การพาลูกออกไปทํากิจกรรมนอกบ้าน อาจจะทําให้

ลูกได้เพื่อนใหม่หรือทําความรู้จักกับคนใหม่ๆ เกิดเป็น

สังคมใหม่ เช่น ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนในละแวกบ้านเป็น

ประจําจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเข้าสังคมได้

ดีขึ้น 

 

ที่มา www.aboutmom.com 

 
   

   

 

ขอเรยีนท่านผู้ปกครองทราบว่า หากวัดอุณหภูมิ แล้วพบว่าเด็กมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 

37.5 องศาเซลเซียส หรอืมีอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ํามกู หอบเหน่ือย จมูกไม่ไดก้ลิน่ หรือ

ลิ้นไม่รู้รสชาต ิทางสาธารณสขุมมีาตรการใหท้างโรงเรยีนดาํเนนิการดงันี ้

 โรงเรียนจะแยกเด็กนักเรียนไว้ในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ เด็กปูวยแต่ละคนอยู่

ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

 โรงเรียนจะบันทึกรายชื่อ อาการปูวย และประวัติเสี่ยง ส่งให้ทางสาธารณสุขทุกวัน 

 หากพบว่าไม่มีประวัติเสี่ยง แจ้งผู้ปกครองมารับและพาไปพบแพทย์ หรือถ้าผู้ปกครอง

ไม่ได้พาไปพบแพทย์ ให้หยุดเรียนอย่างน้อย 7 วนั หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

http://www.aboutmom.com/
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     เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครกําลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุูนละอองขนาด

เล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐานการซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและดูแล

สุขภาพกันด้วยนะคะ 

 

ขอขอบคณุผูป้กครองของ เดก็หญงิธดิาบด ีมงัคะล ี(นอ้งหนดู)ี K.2/1 และ เดก็ชายปราชบด ี

มงัคะล ี(นอ้งแทน) NC.1 ที่ให้ความอนุเคราะหน์ําเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอินเตอร์เมด มาทํา

การพ่นยาฆ่าไวรัสและแบคทีเรยีในห้องเรยีนทกุห้องเรยีน วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจกิายน 2563 ค่ะ  

ขอขอบคณุ คณุสรุางรตัน ์วงศว์วิฒันเ์สร ีพยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ จากศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 

39 ราษฎรบ์รูณะ มาเปน็วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวเชื้อไวรัส RSV  โคโรนา่ไวรัส ไข้หวัดใหญ่ 

และโรคมือ เท้า ปาก ให้กับบุคลากรโรงเรยีนอนุบาลแสงอารีย์ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ค่ะ 

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจกิายน 2563 สํานกังานเขตราษฎรบ์รูณะ ฝาูยสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล 

แจง้ผลการตรวจประเมนิสภาพการสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สรุปว่า โรงเรียนผ่านการตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีน ค่ะ 

 

  
 

    ผู้ปกครองสามารถชําระค่าเล่าเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชือ่บญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี ์

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

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

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

ประจําชั้น 

2. ผู้ปกครองสามารถชําระด้วยเงินสด หรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้นะคะ และกรุณาเรียก 

ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

       กรณีผู้ปกครองที่ฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบค่ะ 

       ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระค่าเรียน

ทั้งหมดก่อนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ หากต้องการเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่าย
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ฉบับละ 100 บาทค่ะ และสําหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอื่น ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน จะมี

ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารฉบับละ 100 บาทค่ะ 

 

 

 

 

   วันเสาร-์วันอาทิตย์ ที ่28-29 พฤศจกิายน 2563 ครแูอนและครกูุง้ เขา้รบั “การอบรมพีเ่ลีย้ง 

ผูด้แูลเดก็ปฐมวยั (อาย ุ2-6 ป)ี” ณ อาคาร 3  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ 

กรุงเทพฯ 

 

  
  เรื่องการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน  

ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนกับครูเวรโดยไม่ต้องลงจากรถ ได้ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่ง

อนุบาลและฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค์จะจอดรถ สามารถจอดได้ที่ (ลานตลาดนัด

เก่า) ตามจุดที่มีปฺายชื่อโรงเรียนเท่านั้นนะคะ ถึง 10.00 น.ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ตลอดแต่ไม่จอด

รถทั้งวันค่ะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ 

ลานตลาดนัดเก่า, ปั๊มแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

 

หมายเหตุ :  

- ผู้ปกครองที่จอดรถในปั๊มแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร) ทางโรงเรียน

จัดบริการรถรับ-ส่ง ในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ 

- ผู้ปกครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกล่าว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ไดท้ี่ห้องธุรการค่ะ 

- ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครอง ไม่จอดรถริมกําแพง เพื่อปฺองกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกนะคะ 

         โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ้าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได้ค่ะ 
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       จุดรับ-ส่งนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ไม่ขึ้นอาคารเรียน ให้ รับ-ส่งนักเรียนใน

บริเวณที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้ให้ ขอขอบคุณในความร่วมมอืค่ะ 

      เวลารับ-ส่งนักเรียน 

- กรณีเด็กเรียนพิเศษการบ้านอย่างเดียว ดังนี้ 

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

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

- สําหรับเด็กที่เรียนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ สามารถมารับเวลาหลังเลิกเรียนกิจกรรมนั้นๆ 

- สําหรับรถโรงเรียนที่ส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน มี 2 รอบ 

- รอบแรก รถออกเวลา 14.50 น. 

- รอบสอง รถออกเวลา 16.30 น. 

       โรงเรยีนได้มกีารปรับปรงุและซ่อมแซมจุดตา่งๆ ภายในโรงเรยีน ดังนี้ 

 ติดตั้งแสลนสระว่ายน้ํา 

 ติดปฺายคําเตือนบริเวณสระว่ายน้ํา 

 ติดตั้งหินหมุน ฝ่ังเตรียมอนุบาล 

 ซ่อมแซมสระว่ายน้ํา 

 เปลี่ยนไฟห้องน้ําฝ่ังอนุบาล 

 

 
     - 

 

 
         โครงการ หนูน้อยพอเพยีง ได้จัดกิจกรรม ให้เด็กๆ ได้ช่วยกันเก็บกล่องนม เพื่อนําไปบริจาค

ทําหลังคามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาติไทย 

        โครงการ I can do (หนูทําได้) ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. หนูรักการ (ยืมคืน) เพื่อปลูกฝังให้

เด็กอนุบาล 2-3 มีนิสัยรักการอ่าน 2. ประชาธิปไตย (เลือกหัวหน้าห้อง) เพื่อฝึกการเป็นประชาธิปไตย 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Bid book) เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกันทําหนังสือนิทาน Bid book และให้พี่ๆ 
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เล่านิทานให้น้องฟังค่ะ 4. รักษ์ธรรมชาติ (ปลูกต้นไม้) เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รักษ์ธรรมชาติ เห็น

คุณค่าของต้นไม้ค่ะ 

        โครงการ ทักษะพาเพลิน ได้จัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (นิทรรศการในห้องเรียน) 

เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง กิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ (ในชั้นเรียน) เพื่อให้

เด็กๆ ได้เล่นเกมทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมทักษะชีวิต (ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน การอยู่

ร่วมกันในสังคม) เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะชีวิตต่างๆ 

        โครงการ Happy to learn English ได้จัดกิจกรรมHappy to learn play game ให้เด็กๆ

ได้เล่นเกมทักหน้าแถวในตอนเช้า กิจกรรม Happy to learn story (เล่านิทาน) เล่านิทานหน้าแถว

ในตอนเช้า โดย Teacher ค่ะ 

      โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารนิเทศการสอนของครูและครูนิเทศครู

ค่ะ 

        โครงการ หนูน้อย Healthy ได้จัดกิจกรรมดื่มน้ําสะอาด ครูให้ความรู้เกี่ยวกับน้ํา อาหารจาก

ผักผลไม้ เด็กๆ ทําอาหารหน้าแถว จัดเมนูอาหารโดยให้เด็กๆ ได้เสนอเมนูอาหารสัปดาห์ละ 1 เมนู 

และฝึกการล้างมือในหน้าแถวค่ะ 

        โครงการ หนูเปน็เดก็ไทย ได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ อนุบาล 3 ทํากิจกรรมจิตอาสาพี่ช่วยส่งน้อง

เข้าห้องเรียน พี่ๆ จะคอยรับ-ส่งน้องๆ และช่วยถือของของน้องในตอนเช้าค่ะ 

 

  - 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2563  

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.30 

พ.ย. 63 
----------------------- โรงเรยีนหยุด ----------------------- 

อ.1 ธ.ค. 

63 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

ผัดแตงกวาใส่ไข ่
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พ.2 ธ.ค. 

63 

ข้าวสวย+ต้มเลือด

หมูใส่ผักตําลึง 

นม UHT+ขนมปงั 

สอดไส้ครีม 

ข้าวสวย+ไข่ลูกเขย+ 

ผัดผักกาดขาวไก่สับ+ 

มันเชื่อม 

ผลไม ้ ซุปมักกะโรน ี

พฤ.3 

ธ.ค. 63 

ข้าวต้ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+ 

ถั่วเขียวต้มนํ้าตาล 
ผลไม ้

เส้นหมี่นํ้า 

ลูกชิ้นไก ่

ศ.4 ธ.ค. 

63 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดไข่น้ํา 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

ข้าวมันไก่+แกงจืดฟัก+ 

สาคูเปียกข้าวโพด 

น้ํากะท ิ

ผลไม ้ ข้าวต้มทรงเครื่อง 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.7 ธ.ค. 

63 

ข้าวต้มกุ้ง

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

ข้าวสวย+ต้มยําไก ่

ใส่เห็ด+ปูอัดนึ่ง+ 

ลอดช่องน้ํากะท ิ

ผลไม ้ เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว 

อ.8 ธ.ค. 

63 

ข้าวสวย+ผัดผัก

กะหลํ่าปล ี

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แกงจืด

เต้าหู้ไข ่

พ.9 ธ.ค. 

63 
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า นม UHT+โดนัท 

ข้าวสวย+กะเพราไก่สับ+

น้ําซุป+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ผัดมักกะโรน+ี 

น้ําซุป 

พฤ.10 

ธ.ค. 63 
----------------------- หยุดวันรัฐธรรมนูญ ----------------------- 

ศ.11 ธ.ค. 

63 
----------------------- หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาต ิ----------------------- 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.14 ธ.ค. 

63 
เกี๊ยวนํ้า 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

ข้าวหมูแดง+น้ําซุป+ 

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไส้กรอก

ผัดเปรี้ยวหวาน+ 
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น้ําซุป 

อ.15 ธ.ค. 

63 

ข้าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท้า 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข้าวสวย+ผัดผักกาดขาว

ใส่กุ้ง+สาคูเปยีกน้ํากะท ิ
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไข่เจยีว

ใส่ต้นหอม+ 

น้ําซุป 

พ.16 

ธ.ค. 63 
บะหมี่น้ําหมูสับ นม UHT+เวเฟอร ์

ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ 

บัวลอยน้ํากะท ิ
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

หมูหวาน+น้ําซุป 

พฤ.17 

ธ.ค. 63 
ซุปมักกะโรน ี

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไข่

ผักกาดขาวหมูสับ+ 

กุนเชียงทอด+วุ้นหวาน 

ผลไม ้

ข้าวผัดไก่ใส ่

ข้าวโพดและ 

แครอท+น้ําซุป 

ศ.18 

ธ.ค. 63 
ข้าวต้มทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ 

ไก่ทอด+ถั่วเขียว 

ต้มน้ําตาล 

ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.21 ธ.ค. 

63 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

แกงจืดไข่น้ํา 

อ.22 

ธ.ค. 63 

ข้าวตม้+ไข่เจยีว

ใส่แครอท 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข้าวเหนียว+ไกท่อด+

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดบวบ

ใส่ไข ่

พ.23 

ธ.ค. 63 
โจ๊ก 

นม UHT+ขนมปงั 

สอดไส้ครีม 

เส้นหมี่นํ้าไก่ตุ๋น 

+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพรา

ไก่สับ+น้ําซุป 

พฤ.24 

ธ.ค. 63 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาว+หมูยอทอด 

+กล้วยบวชช ี

ผลไม ้
ข้าวสวย+ต้มยํา

ไก่ใส่เห็ด 

ศ.25 

ธ.ค. 63 

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

ผัดมักกะโรนใีส่กุ้ง+ 

แกงจืดผกักาดขาว 

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและ 

วันขึ้นปีใหม ่
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รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.28 

ธ.ค. 63 

ข้าวต้ม+ 

หมูผัดซีอิ๊ว 

นม UHT+ขนมปงั 

แครกเกอร ์

เส้นหมี่นํ้าไก่ตุ๋น+ 

เฉาก๊วย 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดผัก

กะหลํ่าปลีหมูสับ 

อ.29 

ธ.ค. 63 
บะหมี่ราดหน้า 

นม UHT+ขนมปงั 

ทาแยม 

ข้าวสวย+ไข่ยัดไส้+ 

แกงจืดเต้าหู้+ลอดชอ่ง 

น้ํากะท ิ

ผลไม ้ ซุปมักกะโรน ี

พ.30 

ธ.ค. 63 
----------------------- หยุดส่งท้ายปีเก่า ----------------------- 

พฤ.31 

ธ.ค. 63 
------------------ หยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่------------------ 

ศ.1 ม.ค. 

64 
----------------------- หยุดวันขึ้นปีใหม ่----------------------- 

 

 เรือ่งที ่1  สรา้งคณุคา่ แค ่“ลด & 

เพิม่” เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กล่กู 

ในยุคปัจจุบันดูเหมือนว่าเด็กกับสมาร์ทโฟ

นจะกลายเป็นของคู่กันอย่างหลักเลี่ยงได้ยาก 

พ่อแม่หลายบ้านที่อดใจไม่ไหวหยิบยื่น

โทรศัพท์มือถือให้ลูกเพื่อแลกกับความสุข

สงบ แลกกับการที่ลูกยอมทานอาหาร หรือ

แลกกับการทําภารกิจอื่นๆในชีวิตประจําวัน การ

ปล่อยเด็กไว้กับจอทีวีหรือจอมือถือนั้นจะส่งผลเสียทั้งในด้านพัฒนาการของสมองและร่างกาย 

เหล่ากุมารแพทย์จึงต่างพากันออกมาเตือนถึงภัยของการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปสาหรับวัยเด็ก โดย

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาประกาศไว้ว่า เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีไม่ควรใช้

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคทุกชนิด เพราะเด็กจะขาดโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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   การสร้างคุณค่า ในตัวเอง หรือ Self Esteem มีความสําคัญอย่างมากในการดํารงชีวิต โดย

เราสามารถเสริมสร้างให้ลูกของเราสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ เมื่อเขาเติบโตจะ

ได้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดที่ดี มองโลกในแง่บวก และสามารถดําเนินชีวิตผ่านไปได้ใน

แต่วันด้วยดีค่ะ 

สร้างคุณค่า แค่ “ลด & เพิ่ม” เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูก 

เราสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกน้อยได้ง่ายๆเลยค่ะ แคุ่ “ลดการช่วยเหลือ” โดยเริ่มต้นจากเรื่อง

เล็กๆที่ใกล้ตัวเราและลูกได้เลยค่ะ เช่น 

ปล่อยให้ลูกสวมใส่เสื้อผ้าเอง โดยที่ไม่ต้องมีคนช่วย 

แบบน้ีพอลูกทําสําเร็จเราก็ชมเขาค่ะ ว่าเก่งมากเลยใส่เสื้อผ้าเองได้แล้ว จะช่วยให้ลูกมองตัวเองค่ะ

ว่าเขาก็สามารถทําอะไรได้ประสบความสําเร็จได้เหมือนกัน 

การให้ลูกแสดงความคิดเห็น 

การที่คุณพ่อคุณแม่ถามความคิดเห็นของลูกเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้เขา

สามารถเสนอความคิดเห็น อีกเป็นความคิดเห็นที่ต่างจากมุมมองของผู้ใหญ่แล้วยิ่งดี จะช่วยให้เขาสามารถ

แก้ไขปัญหาได้เอง ตัดสินใจอะไรต่างๆได้เอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยค่ะ 

ข้อดีของการสร้างคุณค่าให้แก่ลูก 

ทําให้ลูกๆสามารถแก้ไขอุปสรรคได้ดี ในยามที่มีปัญหา 

มีทัศนคติที่ดี มีความนับถือและเคารพตนเอง ทําให้ชีวิตมีความสุข 

มีความกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คน 

เป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง และเป็นที่รักของผู้คน 

รักในศักดิ์ศรีของตนเอง มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม มีจิตใจดี 

สรุปการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกแต่เด็กๆ เราว่าเป็นสิ่งที่หลายบ้านละเลยอย่างมากเลยค่ะ จริงๆแล้วถือ

เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ เพราะ ถ้าหากลูกของเราเติบโตไปจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายด้วยตนเอง 
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หากภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ต่ําแล้วละก็ กลัวลูกๆจะไม่มีความมั่นใจในตนเองและปัญหาสุขภาพจิตตามมาจน

พ่อแม่เป็นห่วงน่ะสิคะ เนื่องจากเราไม่สามารถเลี้ยงดูเขาไปได้ตลอดหรอกค่ะ เหมือนถึงเวลาจริงๆก็ต้อง

ปล่อย เรื่องนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ต้องดูแลและใส่ใจลูกๆของตนเอง 

แล้วเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปีล่ะ จะใช้เวลาอยู่หน้าจอได้นานเท่าไหร่ถึงไม่อันตราย  

ในทางทฤษฎีนั้นเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี สามารถดูสมาร์ทโฟนหรือสื่ออิเล็คทรอนิคได้ไม่เกิน 

1-2 ชั่วโมง/วัน แต่ถ้าพบว่าเด็กมีปัญหาด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ควรงดการอยู่กับสื่อ

ทันที และสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กาลังไม่มั่นใจว่า การอนุญาตให้ลูกดูทีวีหรือสมาร์ทโฟน 1-2 ชั่วโมง

ต่อวันนั้น ควรพิจารณาจากสิ่งใด อันที่จริงแล้วไม่มีข้อกาหนดที่ตายตัวในเรื่องนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถ

พิจารณาได้จากตัวของเด็กๆเอง อาทิ หากเด็กในการดูแลของคุณสามารถทําตามกติกาหรือข้อตกลงของ

ครอบครัวได้ดี มีสมาธิตามวัยและไม่พบปัญหา

ด้านการปฏิสัมพันธ์ คุณอาจจะอนุญาตให้เด็กๆ

ดูที วี  หรื อดูการ์ตูนได้ ครั้ งละ 1 ชั่ วโมง 

จํานวน 2 ครั้ง /ต่อวัน หรือ 1 ชั่วโมง เพียง 

1 ครั้ง/วัน โดยกาหนดวันที่เด็กสามารถดูทีวี

หรืออยู่กับสมาร์ทโฟนได้ เช่น ทุกวันอาทิตย์ 

ทั้งนี้ไม่ควรให้เด็กๆอยู่กับหน้าจอเกินกว่า 1 

ชั่วโมงต่อครั้ง เพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ทั้งสุขภาพตาและสภาพร่างกาย  

  สร้างข้อตกลงอย่างไรให้เด็กๆอยู่

หน้าจอ อย่างมีวินัย  

สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าจํานวนเวลาที่อนุญาตให้เด็กๆอยู่หน้าจอ คือข้อตกลงของครอบครัวที่กาหนดให้

เด็กๆปฏิบัติตาม คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้สิทธิ์เด็กๆในการใช้สมาร์ทโฟนหรือดูทีวีตามใจชอบ แต่ควร

กําหนดกติกา เวลา ที่ชัดเจนในการดูทีวีหรือสมาร์ทโฟน เช่น อนุญาตให้ดูในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

จานวน 1 ชั่วโมงหลังทาการบ้านเสร็จ เมื่อกาหนดกติกาแล้วให้บังคับใช้กติกาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างวินัย

ให้กับเด็กๆ จนเกิดเป็นนิสัย เมื่อเค้าคุ้นชินแล้ว เด็กๆจะปิดทีวี หรือส่งคืนโทรศัพท์มือถือให้คุณพ่อคุณ

แม่เองเมื่อหมดเวลา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรชมเชยให้กาลังใจหากเด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงได้ดี แต่ใน

กรณีที่พบว่าเด็กๆมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ใจร้อน ไม่รู้จักรอหรือเกิดปัญหาในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ควรงดการให้ดูทีวีหรืออยู่หน้าจอทันที แตใ่ห้หันมาพูดคุยชักชวนเด็กๆทํากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

ของเขา  
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สิ่งสําคัญในประเด็นนี้ก็คือ คุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเอง ก็ควรต้องงดใช้สมาร์ทโฟน  

หรืองดการดูทีวีทั้งวันเช่นกัน และควรหันมาสร้างกิจกรรมหรือทากิจกรรมร่วมกับเด็กๆ อาทิ การไป

สวนสาธารณะเพื่อออกกาลังกายหรือเดินเล่น การทางานศิลปะ เช่น วาดรูป ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ การ

ทําอาหารร่วมกัน เป็นต้น การได้ทํากิจกรรมในยามว่างที่มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ จะทาให้เด็กๆ

เพลิดเพลิน จนลืมเรื่องมือถือไปเลยล่ะ 

ที่มา www.motherandcare.com 

 เรือ่งที ่2 การเลีย้งลกูแบบใหม่ ไมบ่งัคบั ไมต่ามใจ ใหเ้ขาเลอืกในสิง่ทีช่อบ 
การเลี้ยงลูกแบบ

ไม่บั งคับ ไม่ตามใจ 

ฟัง ๆ กันดูแล้วในฐานะ

ของคนที่ เป็นพ่อ แม่ 

อย่างเรานั้นคิดว่าทําได้

กันหรือไม่คะ การเลี้ยง

ลูกสมัยนี้ต้องยอมรับว่า

ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย เ ล ย 

เนื่องจากมีปัจจัยหลาย

อ ย่ า ง ที่ ม า เ ป็ น ตั ว แ ป ร 

วิธีการเลี้ยงดูลูกที่เติบโตมาในเจเนอเรชั่น Z (Generation Z) และพ่วงด้วยเจเนเรชั่นอัลฟูา 

(Generation  Alpha) เด็กยุคนี้จะเกิดในสภาพ   แวดล้อมใหม่ การติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงแบบ

ก้าวกระโดด ซ่ึงแตกต่างจากยุคสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง มีการนําเรื่องของโซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีต่าง 

ๆ เข้ามาช่วยเสริมพัฒนาการของลูก มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพ 

พฤติกรรมและทัศนคติของลูก ความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี อาจทําให้พ่อแม่เป็นห่วงค่อนข้างมาก อีกทั้งพ่อ

แม่สมัยนี้ยังไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ ต่างคนต่างทํางาน ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยเงิน การ

ทดแทนด้วยสิ่งของและการตามใจลูก ต้องมีมาแน่นอนค่ะ วันนี้ Mamaexpert เลยมี เทรนด์การเลี้ยงลูก

แบบใหม่ ไม่บังคับ ไม่ตามใจ ให้เขาเลือกในสิ่งที่ชอบ มาฝากแม่ ๆ กันค่ะ 

 

   เทรนด์การเลี้ยงลูกแบบใหม่คืออะไร 

เคยได้ยินสํานวนไทยนี้ไหมคะว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” ซึ่งสมัยก่อน พ่อ แม่ เองมีความเชื่อ

ที่ว่า การใช้กําลัง การใช้ความรุนแรง ช่วยฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้  การที่พ่อแม่ตีก็แปลว่า ท่านหวังดี
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และรักไม่อยากให้ลูกเสียคนแต่ปัจจุบันน้ันได้เปลี่ยนไปแล้ว จะทําแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว เพราะการตีเป็น

การทําร้ายร่างกายเด็กถือว่าเป็นความผิดไปโดยปริยาย พ่อแม่สมัยใหม่ควรเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจและมี

เหตุผล ไม่ควรที่จะเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่น พร้อมทั้งยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นค่ะ 

การเลี้ยงลูกแบบไม่บังคับ ไม่ตามใจทําอย่างไร 

 ให้อิสระแก่ลูก  โดยพ่อแม่คอยแนะนําอย่างมีเหตุและผล เมื่อลูกเกิดความสับสน ในเรื่องต่าง ๆ 

ที่เขาไม่เข้าใจ เคารพการตัดสินใจของลูก อย่าลืมนะคะว่า เปฺาหมายของพ่อแม่ ไม่ใช่เปฺาหมายและ

ความสุขของลูกเสมอไป อย่าบังคับเพื่อให้เขาทําตามความต้องการของเรานะคะ 

 

 ใช้เหตุผลในการพูดคุยกับลูก/งดกิจกรรมที่เขาชอบเมื่อเขาทําผิด พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าเพราะ

อะไรจึงต้องทําเช่นน้ัน 

 

 ฝึกให้ลูกรู้จักแบ่งปัน รอคอย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีระเบียบวินัยในตนเอง เช่น ฝึกให้ลูก

ทํางานบ้านโดยมีข้อตกลงที่ทําร่วมกันทั้งสองฝูาย แบ่งวัน เวลา กันอย่างเหมาะสม 

 

ซึ่งทั้ง 3 ข้อทีก่ล่าวมา

นั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถ

สอนลูกได้ในชีวิตประจําวัน 

และที่สําคัญการเลี้ยงลูกแบบ

ไม่บังคับ ไม่ตามใจ พอ่แม่

ต้องทอ่งไว้ในใจเลยค่ะวา่ต้อง

ให้ลูก “เลือกในสิ่งที่ลูก

ชอบ” ให้อิสระในการเลอืก 

การคิดของลกู ตลอดจนลูก

เติบโต พ่อแมเ่พียงแนะแนวทาง 

ข้อดี ข้อเสยีของแต่ละทางเลือกให้ลูกเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง คอยเป็นที่ปรึกษา พร้อมซัพพอรต์ให้ลูก 

เมื่อลูกมปีัญหา มองกลบัมาลูกจะมองเห็นพ่อแมเ่สมอ และเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตัวของลกู ทําให้ลูก

รู้สึกภูมิใจ มคีวามรับผิดชอบ ยอบรับสิง่ต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเลือก   

 

นอกจากพ่อแมจ่ะช่วยซัพพอร์ตลูกในเรือ่งการใช้ชวีิตแล้ว การช่วยเสริมสรา้งให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี 

ฉลาดสมวัย ด้วยการเลือกอาหารทีค่รบ 5 หมู่ ร่วมกับลูกเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย โดยเฉพาะการ

เลือกนม ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ลูกมีส่วนร่วมในการเลือกด้วย และควรเลือกนมที่ใกล้เคียงนมแมท่ี่สุดให้ลูกนะ
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คะ เพื่อให้ได้สารอาหารที่ใกล้เคียงนมแม่ที่สุด เช่น นมแพะ เพราะนมแพะมีกระบวนการสร้างน้ํานม

แบบอะโพไครน์เหมือนกับนมแม่ จึงทําให้นมแพะมีสารอาหารจากธรรมชาติหรือเรยีกว่า “ไบโอแอคทีฟ 

คอมโพเนนท์” ไม่ว่าจะเป็น ทอรีนช่วยใหก้ารทาํงานของจอประสาทตาดี นิวคลีโอไทด์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับร่างกาย โพลีเอมนีส์ช่วยทําให้ระบบทางเดินอาหารมีความสมบูรณ์  โกรทแฟคเตอร์ช่วยในการ

เจริญเติบโตที่สมวัย นมแพะ มีโปรตีนที่ยอ่ยและดูดซึมง่าย หมดปัญหาอาการไม่สบายทอ้งต่าง ๆ อีก

ทั้งนมแพะยงัมี ใยอาหาร 2 ชนิดคือ อินนูลินและโอลิโกฟรุคโตส ซ่ึงช่วยเริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดอาการ

ท้องผกูได้อกีด้วยนะคะ 

เห็นไหมคะว่า “เทรนด์การเลี้ยงลูกแบบใหม่ ไม่บังคับ ไม่ตามใจ ให้เขาเลือกในสิง่ที่ชอบ”  

ง่ายนิดเดียวใช่ไหมละ่คะ นอกจากการใช้เหตุผลและพูดคุยด้วยความเข้าใจแล้ว การให้ลูกมีส่วนรว่มใน

เรื่องต่าง ๆ เช่น การเลอืกอาหาร การทํากิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นการฝกึให้ลูกมีใช้ชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเห็นใจผู้อื่น  เพียงเท่าแม่ ๆ ก็หายกงัวลใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแล้วค่ะ 

 

 ทีม่า : http://www.mamaexpert.com  
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให้เด็กๆ ขีด  ทับเงาของภาพทางด้านซ้ายให้ถูกต้อง 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ใหน้้องๆ  ทับภาพน้อย และ  ทับภาพมาก 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ใหน้้องๆ  ภาพต่อไป 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน แก้วนมของหน ู

เจ้าของ   ด.ญ.นนัทัชพร   ใจซื่อตรง  (น้องสโนว)์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนบุาล 1 (ครนูุม่)  

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายข้าวโพด 

เจ้าของ  ด.ญ.อคิราห ์  เจริญศักดิ์ไพศาล  (น้องซัมเมอร)์   

หอ้งอนบุาล 1/1 (ครปูดั) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ระบายสีดอกไมข้องพ่อ 

เจ้าของ  ด.ช.พชร วงศ์ทองด ี(น้องปนัปัน) 

  หอ้งอนบุาล 2/1  (ครปูกุ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน สีสันจากดอกไม ้

เจ้าของ  ด.ญ.ภัทรญา หลงประดษิฐ์  (น้องไบร์ท)  

หอ้งอนบุาล 3/1  (ครพูงษ)์  
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ตอน..  เดก็ 3 ขวบ ควรฝกึระเบยีบวนิยั การรอคอย การเข้าสังคม มากกวา่การเรยีนเขยีนอา่น 

เนื่องจากปัจจุบัน

หลักเกณฑ์ใหม่ในการรบัเด็ก

อนุบาล 1 เริ่มต้นที่อาย ุ3 ขวบ

จากเดิมกําหนดที่ 4 ขวบ ก็ทํา

ให้จิตแพทย์เป็นห่วงว่าเด็กจะเข้า

เรียนเร็วเกินไป ขาดการเรียนรูท้ี่

จะอยู่ร่วมกันในอีกหลายๆ ด้าน 

เพราะปัจจุบันพอ่แม่ผู้ปกครองก็มี

การแขง่ขันความสามารถของลูกว่า

ใครสามารถอ่านออกเขียนได้ก่อน 

โดยให้ลูกฝกึเรยีนเขยีนอ่าน

ตั้งแต่ยงัเล็กนั้นจะเปน็ปญัหา

ระยะยาวตามมา 

โดย พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบรูณ์ บอกถึงเรือ่งนี้ว่า หากเด็กอายุ 3 ขวบ เข้าโรงเรียนแล้ว 

การเรยีนการสอนกค็วรเป็นเรื่องของการฝึกระเบยีบวินัย ฝึกการเข้าสังคม รู้จักการรอคอย การเขา้คิวต่างๆ 

เพราะเป็นการอยูร่่วมกับบุคคลอื่น ซ่ึงการฝึกพื้นฐานเหล่านี้ตั้งแต่เด็กกจ็ะติดตัวเขาไปจนโต       

ส่วนการให้ฝึกเรยีนเขยีนอ่านตั้งแต่อายุ 3 ขวบ หรือบังคับให้ลูกเรยีนเขียนอ่านตัง้แต่อายุน้อยๆ 

เลยนั้น เพราะกังวลว่าลูกจะอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ หรือสู้ลูกคนอื่นไมไ่ด้ ตรงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะ

เป็นการฝืนธรรมชาติของเด็ก ซึ่งเด็กวัยนีก้ล้ามเนือ้มัดเล็กของเขายังตอ้งได้รับการพฒันา จึงควรให้เขาได้

ขีดเขียนอย่างเป็นอิสระ เพื่อเปิดให้เดก็ได้คิดจินตนาการด้วย ไม่ใชก่ารบังคับให้เขาฝกึเขยีนตัวอักษร 

ซึ่งสุดท้ายก็จะเป็นการปดิกั้นเรื่องความคิดจินตนาการและพฒันาการของเขา 
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ทั้งนี้ ไม่ตอ้งกังวลว่าลูกจะอ่าน

ไม่ออกเขยีนไมไ่ด้ เพราะตามอายุแล้ว

ให้เขาเริ่มเรยีนเขยีนอ่านตอนอายุ 5 

ขวบ เด็กก็ยงัอ่านออกเขยีนได้อยู่ดี 

จึงไม่ตอ้งรีบฝึกให้ลูกหดัเขียนอ่าน 

ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ตัวเด็กเอง สําหรับ

การฝึกภาษาที่สองให้แก่ลูก เช่น 

ภาษาอังกฤษ กย็ึดหลักการคล้ายกัน 

คือพยายามใช้ภาษาที่สองกับลูกใน

ชีวิตประจําวัน เด็กก็จะรูส้ึกถึงความ

แปลกใหม่ของภาษาและได้เรยีนรู้ 

แต่ไม่ต้องจับมาฝึกเขียนอ่าน

เช่นเดียวกับภาษาไทย  

 

ที่มา : www.rakluke.com 

 

 

 
หอ้ง Nursery 1 (ครนูุม่) 

ตอน......มดแดง !! 

น้องณิชา : น้องสโนว์คะ มดแดงมกีีข่าคะ  

น้องสโนว์ : ไม่รู้แต่มันเยอะมากเลย 

น้องณิชา : มี 10 ขาไง 

น้องแทน : ไม่ใช่ๆ ครับ ก็มดเอ็กซม์ี 2 ขา 

เด็กๆ  : 555 
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หอ้ง Nursery 2 (ครอูอ้) 

ตอน......ดสิ อสิ อะ กบ !! 

 ณ บ่ายวันหนึ่งในชั่วโมงเรียน English 

Teacher : ชูบัตรคําถามเด็กๆ 

Teacher : What is this Jiwa? 

น้องยิหวา : This is a dog. 

Teacher : What is this Pupa? 

น้องภูผา : This is a กบ. 

น้องต้นหอม : ไม่ใช่นะภูผา This is a frog. 

ครูและเดก็ๆ : 555 

หอ้ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......กระเปา๋พีเ่จมสบ์อนดอ์ยูไ่หน !! 

ตอนเช้าวันศุกร์นอ้งเจมสบ์อนด์มีน้ําตามาโรงเรียนเล็กน้อย พอมาถึงห้องก็ปาดน้ําตา 

น้องเจมส์บอนด ์ :   สวัสดีครับครปูัด                        

ครูปัด   :  สวัสดีครับเจมบอนด ์เอารองเท้าไปเก็บนะครับ (ยนืหันไปหันมา)                      

น้องเจมส์บอนด ์ :  วางถุงรองเท้าวางขวดน้ํา             

ครูปัด   :  เจมบอนด์วางขวดน้ําแล้วเอาถุงรองเท้าไปเก็บครบั                                                              

ครูปัด   :  (เห็นน้องเจมบอนดว์างขวดน้ําแล้วก็ยืนหันไปหันมา) เจมบอนด์หาอะไรคะ         

น้องเจมส์บอนด์  :  กระเป๋าเจมบอนด์อยูไ่หนอะครับ              

ครูปัด   :  555 กเ็จมบอนด์สะพายอยู่ไงครับ                      

น้องเจมส์บอนด ์ :  อ้าว แล้วก็หัวเราะ 555 

หอ้ง K.1/2 (ครชูมพู)่ 

ตอน.......ดแูลตวัเองดีๆ  นะ  !! 

 ขณะที่เดก็ๆ เล่นอยู่ในหอ้งรอเวลากลับบ้าน 

น้องผักกาด  : เก็ทเธอร์ เหลือเรา 2 คนเองนะ 

น้องเกท็เธอร ์: ใช่ เหลือแค่ 2 คนเอง 

ครูเวร  : (ประกาศ) น้องเกท็เธอรก์ลับบ้านค่ะ 

น้องเกท็เธอร ์: เรากลับบ้านแล้วนะผักกาด บ๊ายบาย 

น้องผักกาด :  เห้อ...เหลือเราคนเดียวเองสิ 

น้องเกท็เธอร ์: ผักกาดดูแลตัวเองดีๆ นะ เก็ทไปแล้วนะ บ๊ายบาย 

น้องผักกาด : 555 อะไรกันเนีย่เกท็ 
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หอ้ง K.1/3 (ครจูิบ๊) 

ตอน.......แอบสอ่ง !! 

ขณะแปรงฟัน ข้างห้องธรุการ  

ครูแอน  :  น้องนาวาส ทําไมถึงมาแปรงฟันตรงนี้คะ 

น้องนาวาส  :  หนูมาแอบส่องครับ 

ครูแอน  :  แอบส่องอะไรคะ แอบมองสาวๆ ในห้องธุรการใช่ไหม สาวๆ คนไหนสวย บอก 

หน่อยได้ไหมคะ 

น้องนาวาส  :  ไม่มีสาวครับ มีแตคุ่ณปาฺ 

ครูแอน  :  555 

หอ้ง K.1/4 (ครภูคั) 

ตอน.....ออกกาํลงักาย !! 

น้องมีด ี :  ทําไม teacher ตัวใหญ่จัง 

ครูภัค   :  teacher ตัวใหญ่มากเลยหรอคะ 

น้องมีดี  :  ใช่ค่ะ ตัวใหญ่เหมือนพอ่น้องมีดีเลย 

ครูภัค  :  555 

หอ้ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน......ไมใ่ชย่กทรง !  

น้องชารฟี : เทมโปฺ รู้ไหมวันนี้เราใส่เสื้อยกทรงมาโรงเรียนด้วย 

น้องเทมโป ฺ : ทําไมต้องใส่ด้วยล่ะ 

น้องชารฟี : นี่ไง (เปิดเสื้อให้ดู)  

น้องเทมโป ฺ : อ๋อ นี่ไม่ใสย่กทรง แต่คอืเสื้อกล้ามนะชารีฟ 

หอ้ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......เขยีนเปน็ตวัหนงัสอื ? 

36 = สามสิบหก 18 = สิบแปด 91 = เขียนว่าอะไรคะ 

น้องซันเดย ์ : เก้าสิบหน่ึงครับ 

น้องคุณ : ไม่ใช่นะ เก้าสิบเอ็ดต่างหาก 

น้องซันเดย ์ : ก็มี 9 กับ 1 ก็ต้องเก้าสบิหน่ึงสิ 

น้องคุณ : ตลกตลอดเลยซันเดย ์

เพื่อนๆ  : 555 
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หอ้ง K.2/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน........“ รามเกยีรต ิ”  

เย็นวันหนึ่งน้องจีนนั่งรอคุณพ่อมารับ 

น้องจีน  : คุณคร ูน้องจีนเลา่เรือ่งรามเกียรติใ์ห้ฟังเอาไหม 

ครอูี๊ด  : เอาสิคะไหนมันเปน็ยังไงคะ 

น้องจีน  : เรื่องมันมีอยู่ว่ามี 2 ฝูายนะครับเทวดากับยกัษ ์สู้กันจนพื้นสกปรกหมดเลย แล้ว 

ทศกัณฐก์็เดินมา โอ้โห!! ทศกัณฐต์ัวใหญ่มากครับเดินมามี 500 ขา 

ครอูี๊ด  : ห ๊ะ! มี500ขา 

น้องจีน  : ใช่ครับ 

ครอูี๊ด  : 555555 

พอดีคุณพ่อน้องจีนมารับพอดีครอูี๊ดเลยยังไมไ่ดถ้ามต่อว่าทศกัณฐเ์ค้าเดินยังไง 

หอ้ง K.3/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน......รอ้งไหไ้มท่านขา้ว !! 

น้องไบรท์ : ครูพงษ์คะ หนูไม่เข้าใจเลยว่าทําไมออก้าร์ถึงไม่ชอบกินข้าวเช้า 

ครูพงษ ์ : เป็นประจําของนอ้งออก้าร์แหละค่ะ 

น้องออกัส :  แต่หนูก็เห็นเติมข้าว 2 รอบทกุครั้งแหละค่ะ 

น้องออก้าร ์ : ก็นึกว่าไม่อร่อย 

น้องไบรท์ : แล้วทําไมต้องร้องไห้ไมก่ินข้าว 

น้องออก้าร ์ : ก็จะได้ไม่ต้องกินไง 

น้องออกัส : ก็เห็นกินทุกที ขอเพิม่ขา้วทุกทีแหละ 

หอ้ง K.3/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน.......ตอนนบั 1-1,000 !!  

 หลังจากที่เดก็ๆ ดูนิทานเรื่องเป็ดอินด้ีขีโ้มโห ครเูลยเลือกให้เดก็ๆ หาวิธีทําให้หายโมโห มี นับ 

1-1,000 เดินหนีไป หรือนั่งเงยีบๆ 

ครูอี๊ด  :  ถ้าเป็นเด็กๆ จะเลือกวิธีไหนที่ทําให้เราหายโมโหคะ 

น้องแอนฟิลด ์: นับ 1-1,000 ครับ 

น้องชุน :  นั่งอยู่เฉยๆ ครับ 

น้องพอล : แล้วครูอี๊ดล่ะครับ 

ครูอี๊ด  :  นับ 1-1,000 ค่ะ 

น้องซูกัส : โห!! ทําไมครูอี๊ดนับนานล่ะครับ 

น้องชุน :  อ้าว!! ก็ครูอี๊ดโมโหนานไงครับ 
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หอ้ง K.3/3 (ครตูิก๊) 

ตอน.......ตะลงิปลงิไมใ่ชส่ปรงิ 

ครูติก๊  : เด็กๆ เรามาเล่นปรศินาคําทายกันคะ่ 

น้องปลายฝน :  ผลอะไรโคง้ๆ คะ 

น้องเอมิ  : มะขามคะ่ 

น้องเจ  : เพื่อนๆ ผลอะไรสีเหลืองๆ 

น้องคิว  : ส้มครับ  

น้องพอดี  : นี่คือผลอะไรเพือ่นๆ 

น้องมาร์ติน : เรารู้ มันคอืผลสปรงิ 

ครูติก๊  : ผลตะลิงปริงคะ่ ไม่ใส่ผลสปริง 555 

 

กจิกรรมเดอืน พฤศจกิายน (Play&Learn) 
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ทาํความสะอาดหอ้งเรยีน หอ้งกจิกรรม และบรเิวณโรงเรยีน 
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ทาํความสะอาดรถโรงเรยีน 

 

 

 

 

โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มด มาทาํการพน่ยาฆา่เชือ้ไวรสัและแบคทเีรยีหอ้งเรยีนทกุหอ้งเรยีน 
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