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  สวัสดปีีใหมํผู๎ปกครองทุกทํานนะคะ จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีพุทธศักราช 2563 ปีใหมํนี้ 

เราขออวยพรให๎ผู๎ปกครองทุกทํานจงมีแตคํวามสุข ความเจริญและขอให๎สุขภาพรํางกายแข็งแรงกันทุกคน

นะคะ ในเดือนมกราคมนี้โรงเรียนมีกิจกรรมวันเด็ก ขอให๎เด็กๆ ทุกคนเรียนเกํงๆ เป็นเด็กดีของคุณ

พํอคุณแมํนะคะ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรื่อง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย มาปลูกฝังเทรนด๑รักษ๑โลก ให๎เป็น lifestyle 

ของครอบครัวเรากันเถอะ 
2 

ใฝ่หาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 9 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 ระวัง! ไวรัสใหมํในจีน ทําให๎เกิด

ปอดอักเสบรุนแรง คล๎ายไวรัสโรคซาร๑ส 

เรื่องที ่2 รวม 70 นิทานสําหรับเด็ก 4-7 ปี 

กระตุ๎นจินตนาการ พัฒนาสมองลูกน๎อย 

14 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 23 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 26 

ควบคูํจริยธรรม MQ ของดีข๎างวัด 
สิทธิในความเทําเทียมกัน เรื่องท่ีพํอแมํต๎อง

สอนลูก 28 

นําพาสูํความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 36 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน๑+ครูอ๊ีดปิยมนัส,ครชูมพูํ,ครตูิ๊ก,ครจูอย,ครจู๐า/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 

 

 



 
 

2 

 

 

 

  ชํวงหลายปีท่ีผํานมา มีขําวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่รุนแรงและตํอเนื่องมากขึ้นเร่ือยๆ ท้ัง

มลพิษในอากาศ น้ําเนําเสีย ปัญหาขยะพลาสติกล๎นโลก ทําให๎เรารู๎วํา ท่ีสุดแล๎ว เมื่อสิ่งแวดล๎อมถูก

ทําลาย ผลร๎ายก็ย๎อนกลับมาทําลายมนุษย๑ได๎เชํนเดียวกัน 

  มนุษย๑แมํอยํางเราจึงอยากจะปลูกฝังให๎ลูกมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการบอก

เลําและให๎ความรู๎เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการละเลยสิ่งแวดล๎อม ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเร่ืองไกลตัว 

แตํเราเชื่อวําถ๎าเด็กๆ เข๎าใจและเรียนร๎ูการใช๎ชีวิตอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ การดูแลรักษาโลกของ

เรา ก็จะไมํใชํเรื่องยากและไกลตัวเด็กๆ อีกตํอไป 

  และชํวงเวลานี้ก็ถือเป็นฤกษ๑งามยามดี ท่ีเราจะเพิ่มการ ‘ทําให๎เทรนด๑รักษ๑โลกให๎เป็น lifestyle 

ของครอบครัวเรา’ เข๎ามาเป็นหนึ่งใน New Year Resolutions ของปี 2020 นี้ เพราะหลายคนอาจจะไมํ

รู๎วํา ในแตํละวัน เราทุกคนมีสํวนในการผลิตขยะอยํางน๎อยวันละประมาณ 1 กิโลกรัม ถ๎าครอบครัวเรามี 

5 คน แคํเวลาหนึ่งเดือนก็ผลติขยะได๎ถึง 1,050 กิโลกรัม* โอ๎โห!!! แคํบ๎านเดียวก็เยอะขนาดนี้แล๎ว 

อ๎างอิงจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1513470 

 

  เราจึงต๎องพยายามลดปริมาณขยะในแตํละวัน เริ่มจากการพาลูกไปเดินหาตัวชํวยที่ทําให๎การรักษ๑

โลกเป็นไลฟ์สไตล๑ที่ทําได๎จริงท่ี Paragon Department Store ซึ่งกําลังมีแคมเปญ Paragon Eco 

Hero ท่ีเต็มไปด๎วยสินค๎าท่ีนอกจากจะชํวยอํานวยความสะดวกในการรักษ๑โลกแล๎วยังเป็นแรงบันดาลใจ

ให๎เด็กๆ ได๎เห็นคุณคาํของสิ่งแวดล๎อมไดอี๎กด๎วย 
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  เริ่มจากเร่ืองอาหารการกินซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย๑ เพราะปฏิเสธไมํได๎เลยวําในหนึ่งมื้อ

อาหารของเราสร๎างขยะมากมาย แตํถ๎าเราหันมาใช๎ภาชนะใสํอาหารท่ีสามารถนํากลบัมาใช๎ซ้ําได๎เรื่อยๆ จะ

ชํวยลดการใช๎ถุงพลาสติกไปได๎มาก 

 

  กลํองข๎าว Simfun เห็นครั้งแรกแล๎วถูกใจชํองแบํงอาหารสแตนเลสเพราะสามารถล๎างทําความ

สะอาดคราบมันของอาหารออกได๎งําย แถมความพิเศษของกลํองใบนี้คือมีสองชั้น ทําให๎เราสามารถอํุน

อาหารได๎ด๎วยการใสํน้ําร๎อนไว๎ที่ชั้นลําง เลิฟเป็นท่ีสุด 
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  ป่ินโตหน๎าตาคุ๎นชิน แตํก็ชัดเจนในด๎านฟังก๑ชั่น ล๎างงําย แบํงอาหารได๎ชัดเจน ไมํต๎องกลัวอาหาร

ไหลมารวมกัน 

 

  มาตํอกันท่ีแก๎วน้ํา เมนูเครื่องดื่มหนึ่งแกว๎สร๎างขยะอยํางน๎อย 3 ชิ้น ท้ังตัวแก๎ว ฝาครอบแก๎ว 

หลอดพลาสติก แถมบางครั้งยังมีถุงหูหิ้วเพิ่มไปอีกหนึ่งชิ้นด๎วย เรามาปลูกฝังให๎เด็กๆ พกแก๎วน้ํา เพราะ

นอกจากจะชํวยลดขยะ แถมยังปลอดภัยในเรื่องสุขอนามัยอีกด๎วย 
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  คนท่ีชอบเมนูเครื่องดื่มเย็นจะเลิฟแก๎วลักษณะนี้เป็นพิเศษ เพราะนอกจากรักษ๑โลกแล๎ว ยังชํวย

เก็บความเย็นได๎นานกวําการใสํแก๎วพลาสติกใสจากร๎านด๎วย 

 

  แก๎วซิลิโคนพับได๎ เหมาะกับพกพา น้าํหนักเบา ไมํกินพื้นท่ีในกระเป๋า หยิบใช๎สะดวก 
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  อีกหนึ่งเร่ืองท่ีเราอยากปลูกฝังเด็กๆ ให๎เป็นนิสัยคือการพกถุงผ๎าแทนการรับถุงพลาสติก ซึ่งเอา

จริงๆ แล๎ว การพกถุงผ๎านี่ดตีํอใจแมํมาก เพราะเราสามารถใสํของทุกอยํางไว๎ในถุงผ๎าใบเดียว ไมํต๎องถือ

ถุงพะรุงพะรังหลายๆ ใบ 

 

 

  กระเป๋าเป้เด็ก Apple Park Bag ใบนี้ประทับใจเราเป็นพิเศษ เพราะนอกจากความนํารักของตัว

กระเป๋าแล๎ว กระเป๋าใบนี้ยังทํามาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 24 ใบ แถมทางแบรนด๑ยังใสํใจทุก

รายละเอียด ขนาดหัวซิปก็ยังเปลี่ยนจากพลาสติกมาเป็นเหล็กแทนด๎วย 
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  เอาลํะ ได๎เวลาดูของเลํนกันแล๎ว แนํนอนวํา PlanToys เป็นของเลํนท่ียืนหนึ่งในเรื่องของการท่ีใช๎

วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

  ของเลํนสํวนใหญํของ PlanToys จะไมมํีกฎตายตัวในการเลํน เด็กๆ สามารถออกแบบการเลํน

ของเขาเองได๎ ทําให๎การเลํนไมํนําเบื่อและสามารถเลํนซ้ําได๎อยูํเร่ือยๆ 

 

  ตํอไปนี้คือของในโหมดตกแตํงบ๎านที่ดีตํอใจแมํมาก เพราะทํามาจากวัสดุเหลือใช๎และการรีไซเคิล

ทรัพยากรตํางๆ ท่ีท้ังดีไซน๑และสีสันก็ถูกใจแมํมากๆ 
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  อุปกรณ๑แตํงบ๎าน แตํงสวน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในบ๎าน ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่แมํเพลินมาก 

เพราะแคํได๎มาเดินเลือกของในโซนที่มีสีเขียวเยอะๆ เลือกไปก็อ่ิมอกอ่ิมใจไปด๎วย 

  จะวําไป การเลือกซื้อข๎าวของท่ีทําให๎เราได๎นึกถึงประโยชน๑ ความคุ๎มคํา และการนาํกลับมาใช๎ตํอ

ได๎ ก็เป็นอีกหนึ่งชาเล๎นจ๑ท่ีสนุกดีเหมือนกันนะ 

  เอาลํะ แมํพร๎อมแล๎วที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงการรักษ๑โลกให๎เป็นไลฟ์สไตล๑ของครอบครัวเราแล๎ว! 

 

อ๎างอิงจาก https://aboutmom.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 
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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 
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 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ทาสีศาลพระภูมิ 

 ทาสีกําแพงโรงเรียน 

 ติดตั้งโอํงน้ําล๎นเพิ่ม 2 ชุด 

 

 ทางโรงเรียนได๎สํงตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการประกวดละครสั้น ในหัวข๎อเรื่อง ละครตลกรุํนเล็ก 

ในระดับอนุบาล กับทาง Funarium Bangkok ชํวยเป็นกําลังใจให๎กับเด็กๆ ด๎วยนะคะ 

 วันศุกร๑ท่ี 31 มกราคม 2563 นมตราหมี ยูเอสที โพรเท็กช๑ชัน สูตร 3 เข๎ามาแจกนมกลํอง 

สําหรับผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในเวลา 14.10 - 16.00 น. คํะ 

วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ๑ 2563 เอส-26 โกลด๑ โปรเกรส ยูเอชที เข๎ามาแจกนมกลํอง สําหรับ

ผู๎ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในเวลา 14.10 น. คํะ 

 

 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรม Happy to learn story โดยให๎ 

Teacher เลํานิทานให๎เด็กๆ ฟังหน๎าแถวในตอนเช๎าคํะ 

 โครงการ หนูเป็นเด็กไทย จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ และกีฬาสี ให๎กับเด็กๆ ในวันศุกร๑ ที่ 

10 มกราคม 2563 คํะ 

 โครงการติดตามพัฒนาหลักสูตร ได๎มีการประเมินผลนักเรียน โดยจัดการสอบกลางภาคของ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ดังนี ้

- จันทร๑ ที่ 20 – พุธ ที่ 22 มกราคม 2563 สอบของครูตํางชาติ 

- พฤหัสบดี ที่ 23 – ศุกร๑ ที่ 24 มกราคม 2563 สอบของครูไทย 

 

 วันศกุร๑ที ่10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนจดักจิกรรมวนัเดก็ และกฬีาสี ในวันงานเด็กๆ จะได๎แขํง

กีฬาสี และทานอาหารรํวมกันกับเพื่อนๆ โดยกิจกรรมกีฬาสีที่กําหนดให๎ ดังนี้ 

 

 
สมีวํง ตอ.2 อ.1/2 อ.1/4 อ.2/2 อ.3/1 อ.3/2 

สชีมพ ู ตอ.1 อ.1/1 อ.1/3 อ.2/1 อ.2/3 อ.3/3 
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รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน มกราคม พ.ศ.2563 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

พฤ.2 ม.ค. 

62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

เส๎นใหญํน้ําลูกชิ้นไกํ+

สาคูเปียกข๎าวโพด

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

ศ.3 ม.ค. 

62 

ข๎าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท๎า 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎ 

+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ มามําผัดไส๎กรอก 

 

จ.6 ม.ค. 

62 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

ปูอัดนึ่ง+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

อ.7 ม.ค. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
ก๐วยจั๊บ+รวมมิตรน้ําแดง ผลไม ๎ ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

พ.8 ม.ค. 

62 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+

แกงจืดฟัก+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

พฤ.9 ม.ค. 

62 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ๎ บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา 

ศ.10 ม.ค. 

62 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

โดนัท 

ข๎าวเหนียว+ไกํทอด 

(จัดกิจกรรมวันเด็ก) 

ผลไม๎+น้ําผลไม๎ป่ัน+ไอศกรีม 

ข๎าวสวย+ไขํเจียวใสํ

ต๎นหอม 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.13 ม.ค. 

63 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวมันไกํ+แกงจืดฟัก+

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 
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อ.14 ม.ค. 

63 
ข๎าวต๎มหมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

พ.15 ม.ค. 

63 

ข๎าวสวย+แกง

จืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+ 

แกงจืดสาหรําย+ 

รวมมิตรน้ําแดง 

ผลไม ๎ ซุปมักกะโรนี 

พฤ.16 

ม.ค. 63 
-----------------------หยุดวันครูแหํงชาต-ิ---------------------- 

ศ.17 ม.ค. 

63 

เส๎นหมี่น้ํา 

หมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎ไข ํ

+ไกํทอด+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดกุนเชียง+ 

น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.20 ม.ค. 

62 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 
ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+เฉาก๏วย ผลไม ๎

ข๎าสวย+ไส๎กรอกผัด

เปร้ียวหวาน+น้ําซุป 

อ.21 ม.ค. 

62 

เส๎นใหญํน้ํา

ลูกชิ้นปลา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลี+ไขํเจียว+ 

ข๎าวเหนียวเปียก 

ข๎าวโพดน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวผัดไกํใสํผัก

สามสี+น้ําซุป 

พ.22 ม.ค. 

62 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+ 

ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

พฤ.23 

ม.ค. 62 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดผักกาดขาว+ 

ไขํตุ๐น+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

ศ.24 ม.ค. 

62 

ข๎าวสวย+แกง

จืดเต๎าหู๎ไข ํ
นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ไส๎กรอกทอด+

แกงจืดหัวไชเท๎า+ 

มันต๎มน้ําตาล 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไขํเจียวใสํ

ต๎นหอม 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.27 ม.ค. 

62 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มยําไก ํ

ใสํเห็ด+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพรา 

ไกํสับ 

อ.28 ม.ค. 

62 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดบวบ

ใสํไขํ 

พ.29 ม.ค. 

62 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนม

ปังสอดไส๎ครีม 

ข๎าวราดหน๎าไกํ+น้ําซุป+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก 

กาดขาวหมูสับ 

พฤ.30 

ม.ค. 62 
บะหมี่น้ําลูกชิ้น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวอบกุนเชียง+น้ําซุป+

สาคูเปียกข๎าวโพด

น้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แกงจืด

ไขํน้ํา 

ศ.31 ม.ค. 

62 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ขนม

ปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

หัวไชเท๎า+หมูบะชํอทอด 

+ฟักทองแกงบวด 

ผลไม ๎
เส๎นใหญํน้ํา

เย็นตาโฟ 

 

 

 เรื่องที ่1 ระวงั! ไวรสัใหมํในจนี ทาํใหเ๎กดิปอดอกัเสบรุนแรง คลา๎ยไวรสัโรคซาร๑ส 
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  ครอบครัวที่ไปเที่ยวประเทศจีน ไต๎หวัน ฮํองกง และมาเก๏า ต๎องระวังกันเป็นพิเศษแล๎วนะคะ 

เพราะมีโรคปอดอักเสบระบาดหนัก ซึ่งคาดการวําเชื้อไวรัส อาจมีความเชื่อมโยงกับ โรคซาร๑ส (Severe 

Acute Respiratory Syndrome: SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร๎ายแรง อยูํใน

เมืองอํูฮั่น มณฑลหูเป่ย๑ ทางตอนกลางของประเทศจีน 

  ในขณะนี้มีจํานวนผู๎ป่วย 27 ราย (อัปเดตลําสุด) ซึ่งมีอาการรุนแรงจํานวน 7 ราย โดยมีอาการ

ไข๎ หายใจไมํสะดวก ซึ่งจากการสอบถามผู๎ป่วยมีความคลา๎ยกันคือได๎ไปเดินตลาดอาหารทะเล และตลาด

ท่ีมีการขายแมว สุนัข ง ูและสัตว๑ป่าอื่นๆ ด๎วย แตํยังไมํมีรายงานการแพรํเชื้อจากคนสูํคน และสาเหตุอยูํ

ระหวํางการสอบสวนโรค 

 

อาการปอดอกัเสบเปน็อยาํงไร 

 ไอมีเสมหะ 

 เจ็บหน๎าอกขณะหายใจหรือไอ 

 หายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจ

ลําบาก 

 มีไข๎ เหงื่อออก หนาวสั่น 

 คลื่นไส๎ อาเจียน หรือท๎องเสีย 

 อํอนเพลีย 

 ผู๎สูงอายุอาจมีอาการซึม รู๎สึกสับสน 

 เด็กเล็กอาจมีอาการท๎องอืด อาเจียน ซึม ไมํดูดนมหรือน้ํา 

  ท้ังนี้ ระดับความรุนแรงของอาการจะแตกตํางกันไปในผู๎ป่วยแตํละราย ขึ้นอยูํกับชนิดของเชื้อโรค

ท่ีทําให๎เกิดการติดเชื้อ อายุ และสุขภาพโดยรวมของผู๎ป่วย แตํถ๎าหากพึ่งเดินทางกลับมาจากเท่ียว

ประเทศจีน ควรสงสัยไวรัสตัวใหมํไว๎ด๎วยนะคะ และต๎องรีบไปพบแพทย๑เพื่อวินิจฉัยตํอไป หากมีความ

คืบหน๎าเกี่ยวกับไวรัสโรคปอดอักเสบตัวใหมํนี้ เราจะมาอัปเดตให๎อํานกันตํอไปคํะ 

 
ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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 เรื่องที ่2 รวม 70 นทิานสาํหรบัเดก็ 4-7 ป ีกระตุน๎จนิตนาการ พฒันาสมองลกูน๎อย 

 

  นิทานสําหรับเด็ก 4-7 ปี เป็นเรื่องราวที่มีจินตนาการ ผสมผสานกับความจริง การอํานหนังสือท่ี

เหมาะสมกับวัยของลูกจะทําให๎เด็กร๎ูจักชํางคิด ชํางสงสัย เกิดความอยากรู๎ อยากเลํน เป็นการกระตุ๎นและ

พัฒนาสมองของลูก ถือวําเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะตํอยอดพัฒนาการและได๎รับผลลัพธ๑ท่ีดีขึ้น 

  สําหรับเด็กในวัย 4-7 ปี ซึ่งอยูํในชํวงวัยท่ีกําลังอยากรู๎อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ธรรมชาติ

ใกล๎ตัว มีจินตนาการ มคีวามสงสัยวําทําไมถึงเป็นอยํางนั้นอยํางนี้ และเร่ิมเข๎าใจความแตกตาํงระหวําง

ความจริงกับเร่ืองสมมติ หนังสือนิทานที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยนี้จึงควรเป็นนิทานที่มีเรื่องยาวขึ้น แตํเนื้อ

เรื่องยังคงอํานเข๎าใจงําย ใช๎ภาษาที่งําย ไมํซับซ๎อน มีตัวหนังสือขนาดใหญํ สอดแทรกจินตนาการแตํอิง

ความจริงอยูํบ๎าง เชํน นิทานเกี่ยวกับเจ๎าหญิง เจ๎าชาย นางฟ้าแนวแฟนตาซี หรือนิทานที่แฝงด๎วย

คุณธรรม ศีลธรรม เสริมสร๎างสุขลักษณะนิสัยเกี่ยวกับในโรงเรียน เป็นต๎น เพื่อชํวยพัฒนาการอําน

หนังสือท่ีมีความหลากหลายสําหรับลูกมากขึ้น เป็นการสร๎างพื้นฐานพัฒนาการด๎านจินตนาการ เมื่อได๎ยิน

เรื่องราวจากในหนังสือ ดังนั้นชํวงนี้คุณพํอคุณแมํสามารถแนะนําหนังสือหรือเปิดโอกาสให๎ลูกได๎หา

หนังสือท่ีตัวเองชอบมาอําน โดยจะสังเกตเห็นวําลูกชอบหยิบหนังสือเลํมนั้นมาอํานซ้ําๆ บํอยๆ จนบางคน

สามารถจํารายละเอียดหรือพูดตามเนื้อเรื่องได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งจะเป็นประโยชน๑มากตํอพัฒนาการทางด๎าน

ภาษาของลูกในอนาคต ถ๎าคุณพํอคุณแมยํังนึกไมํออกวําจะเลือกหนังสือเลํมไหนให๎เจ๎าตัวเล็กดี ลองเลือก

รายชื่อจากหนังสือนิทานที่ทีมแมํ ABK นํามาฝากกันดูนะคะ 
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 กุริ กับ กุระ  

 กระตํายแตํงงาน  

 เก๎าอี้ของปีเตอร๑  

 กระตํายน๎อย เบนจามิน บันนี่  

 กุริ กับ กุระเดินทางไกล  

 กระตํายกับเตํา  

 กระตํายน๎อยปีเตอร๑  

 ขนมปังกลม กลิ้ง กลิ้ง  

 คุณตาร๎องเพลง  

 ความรักของต๎นไม๎  
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 ข๎าวเขียวผู๎เสียสละ  

 คามีเลี่ยนกิ้งกําเปลี่ยนสี  

 เจ๎าของโรงสีกับลา  

 เจ๎าหนูเมืองพิสดาร  

 จ๎อยตามหาพระจันทร๑  

 เจ๎าหนูน๎อย สตรอว๑เบอร๑รีสุกสีแดงก่ําและหมีใหญํผู๎หิวโซ  

 เจ๎าตัวเล็ก  

 ไดโนผจญภัย  

 ดินแดนแหํงเจ๎าตัวร๎าย  

 ดอกไม๎จากใครเอํย  



 
 

19 

 

 งานแรกของมี้จัง  

 ดอกไม๎ใกล๎ตัว  

 ดูซทํุิงหญ๎าตรงนี้สวยจัง  

 ต๎นไม๎ใกล๎ตัว, ต๎นไม๎ในสวน  

 ลูกแมวน๎อย ทอม คิดเทน  

 ลาร๑ส ลูกหมีขั้วโลก  

 ถนนสาย ฟ ฟัน  

 น๎องหนูอยูํไหน  

 พระจันทร๑อยากมีเพื่อน  

 พิก๎าตาลาย  

 ลูกกระตํายฟล็อปซี่ บันนี่  

 ปลาสายรุ๎ง  

 ปีศาจปากกว๎าง  

 พญาแถนขี้ลืม  

 แพะสามตัว  



 
 

20 

 

 มาเลํนด๎วยกันนะ  

 ไมํอยากเป็นควาย  

 แมํเป็ดเจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก  

 แมวยายปุ๋ง  

 แมํมดน๎อยกับคาถากํอนนอน  

 

 แมว 11 ตัว กับ ยักษ๑อุฮิอะฮะ  

 แมวน๎อยร๎อยหมื่นชาติ  

 แมํมดจิ๋วตีนโต  
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 สวิมมี่  

 เศรษฐี ชาวนา และจอมพลัง  

 สีเขียวหายไปไหน  

 ยายกะตา  

 หนังสือชุด ‚สื่อสนุก ลูกฉลาด‛  

 หนูเจ็ดตัว  

 หนูนิสัยไมํดีสองตัว  

 

 หนูน๎อยหมวกแดง  

 อสูรกายใต๎เตียง  

 อุบายเศรษฐี  

 เอ๏ะ ! อะไรนะ  

 เมื่อฉันกิน  

 ขอทางหนํอย ลูกเป็ดมาแล๎ว  

 คุณกัมปี้ไปเที่ยว  

 คุณยายหมาป่า  

 มีหมวกมาขายจ๎า  

 แมวล๎านตัว  
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 ปลา ก็ คือ ปลา  

 เรื่องวันแสนสุข  

 เรื่องของปิง  

 วันเยี่ยมไข๎ของเอมอส แมคกี  

 หนูน๎อยเมเดไลน๑  

 ในป่าใหญํ  

 มุม  

 ดวงใจใฝ่ธรรม  

 นักดนตรีส่ีสหาย  

 สี่สหายกับต๎นไม๎ 100 ต๎น  

  การเลือกหนังสือให๎เหมาะกับลูกในชํวงวัยเรียนนอกจากพัฒนาการด๎านตํางๆ แล๎ว จะทําให๎ลูกได๎

รู๎จักกับเร่ืองราวภายในสังคม การร๎ูจักการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน การชํวยเหลือตัวเอง รู๎จักหน๎าท่ี วินัย ฯลฯ ซึ่ง

ตัวละครท่ีโลดแลํนอยํูในหนังสือจะเป็นตัวชํวยที่ชํวยสอนลูกได๎ทางอ๎อมแทนท่ีจะสอนลูกแบบตรงๆ ได๎ดี

อีกวิธีด๎วยนะคะ. 

 

 

 

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

ให๎เด็กๆ ขีดเส๎นภาพสิ่งท่ีควรใช๎ด๎วยกัน 

 

 
 

‚ลับสมองคณุหน‛ู 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ โยงเส๎นจับคูํภาพสํวนของเครื่องใช๎ที่สัมพันธ๑กัน 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎หนูๆ ทับภาพท่ีมีในเนื้อเรื่องท่ีครูเลํา 

สถานการณ๑ : คุณแมํซื้อกระโปรง เสื้อ กระเป๋า รองเท๎าและถุงเท๎าใหมํให๎หนูนิดแตํงตัวไปโรงเรียน 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน รูปทรง (สี่เหลี่ยม) 

เจ๎าของ   ด.ญ.ชาลิสา นพเสถียร  (น๎องซูพรีม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 2 (ครวูา) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีอาหารแสนสนุก 

เจ๎าของ  ด.ญ.ผ๎าทอทอง ด๎วงชํวย  (น๎องมาเฟีย)   

หอ๎งอนบุาล 1/3 (ครอูอม) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน พระอาทิตย๑สร๎างสรรค๑ 

เจ๎าของ  ด.ญ.กัลย๑วรัฐ พิมพิรัตน๑ (น๎องปลายฝน) 

  หอ๎งอนบุาล 2/3  (ครตูิก๊) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน พิมพ๑ภาพธรรมชาต ิ

เจ๎าของ  ด.ช.เป็นไท รัตนผลิน  (น๎องมะตูม)  

หอ๎งอนบุาล 3/3  (ครอูีด๊ สดุา)  
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ตอน..  สทิธใินความเทาํเทยีมกนั เรือ่งทีพ่อํแมตํอ๎งสอนลกู 

 

  เมื่อความแตกตาํงยังเป็นเรื่องท่ีต๎องทําความเข๎าใจ การเคารพผู๎อ่ืนและเคารพตนเองก็เป็นสิ่งท่ีพํอ

แมํต๎องปลูกฝังเชํนกัน เพราะเมื่อลูกร๎ูจักคุณคําของตนเองลูกก็จะมองเห็นคุณคําของผู๎อื่น และปัญหาการ

กลั่นแกล๎งในโรงเรียนก็จะลดลง 

  เมื่อต๎นปี 2561 มีรายงานที่นําตกใจจากกรมสุขภาพจิต วํามีเด็กนักเรียนไทยถูกรังแกในโรงเรียน

กวํา 600,000 คน และมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก 

  การกลั่นแกล๎งรังแกหรือล๎อเลียนกันในโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต๎นและเป็นการปลูกฝังเรื่องความรุนแรง

ของเด็กๆ การทําร๎ายกันสํงผลกระทบท้ังสองฝ่าย เด็กท่ีถูกรังแกมักมีความเครียด เกิดภาวะซึมเศร๎า อาจมี

ปัญหาการเข๎าสังคมจนโต หรืออาจนําไปสูํการแก๎แค๎นและทําร๎ายผู๎อ่ืน บางคนหาทางออกไมํได๎ก็ทําร๎าย

ตนเอง และท่ีรุนแรงกวํานั้นคือการฆําตัวตาย 
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  ขณะท่ีนักเรียนท่ีรังแกผู๎อื่นเมื่อทําบํอยครั้งจนเคยชิน อาจเป็นคนนิสัยก๎าวร๎าว ชอบใช๎ความรุนแรง

แก๎ปัญหา ไมํรู๎จักผิดชอบชั่วดี อาจเป็นอันธพาล หรืออาชญากรได๎ในอนาคต 

  แนํนอนวําคงไมมํีพํอแมํคนไหนอยากให๎ลูกเที่ยวไปรังแกผู๎อื่น ขณะเดียวกัน ก็ไมํมีพํอแมํคนไหน

อยากให๎ลูกถูกรังแกเชํนกัน เราจะป้องกันปัญหาการกลั่นแกล๎งในโรงเรียนนี้ได๎อยํางไร เพราะหากการ

สอนวิธีรับมือการ Bullying และฝึกทักษะการแก๎ปัญหาให๎ลูกไมํเพียงพอ การปลูกฝังเร่ืองความแตกตําง 

และความเทําเทียมในสังคม จึงเป็นเรื่องท่ีพํอแมํควรสอนลูกใชํหรือไมํ 

คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร๑แอลจี (รักลูก เลิร๑นนิ่ง กรุ๏ป) ได๎โพสต๑ข๎อความใน 

Facebook สํวนตัวถึงกรณีขําวที่เกิดขึ้นวํา 

#พวกเขายังเป็นเด็ก .. 

  การรังแกกลั่นแกล๎ง ล๎อเลียนให๎อาย ในเด็กเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา เมื่อเด็กขาดโอกาสเรียนรู๎เร่ือง

พื้นฐาน (จากท้ังบ๎านและโรงเรียน) วํา 

“เราเป็นคนเหมือนกัน‛ 

# เขาก็คน เราก็คน เจ็บ ร๎อน เหนื่อย หิว อาย... เป็นเหมือนกัน ไมํวําเขาจะแตกตํางอยํางไร เขากค็น

เหมือนกัน 

# เราล๎วนมีจุดอํอนจุดแข็งเหมือนกัน เขามี เราก็มี ไมํแบบใดก็แบบหนึ่ง เขาทําผิด เราก็เคยทําผิด  ฯลฯ 
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  ดังนั้น เราไมํมีสิทธิไปละเมิด เหยียดหยาม ดูหมิ่นหรือรังแกใครท้ังนั้น. และนอกจากต๎องเคารพ

ความเป็นคนของเขาแล๎ว เรามีหนา๎ที่ชีวิต ที่ควรเมตตาเกื้อกูลเพื่อนรํวมโลกของเรา(ถ๎าเราเห็นวําเขาอํอน

ด๎อยกวําด๎วย) สงสารเด็กท้ังสองคน. ไมมํีใครควรถูกประนามตําหนิ 

พวกเขายังเป็นเด็ก .. 

  ระบบของสังคมเราตํางหากท่ีตัองถูกตําหนิหนักๆ และต๎องเรํงแก๎ไขจริงจัง อยําเอาเด็ก เอาพํอแมํ

เป็นเหยื่อ 

  ทําไมเราไมํให๎เด็กได๎เรียนร๎ูเรื่องพื้นฐานนี้. ที่บ๎านสอนไมํเป็น โรงเรียนต๎องสอนเป็น มี

ประโยชน๑อะไรท่ีจะ “จัดการศึกษา‛ แตํเด็กไมํได๎เรียนร๎ูเรื่องพื้นฐานชีวิต การเป็นพลเมือง และทักษะ

ชีวิต แตํก็ขอเน๎นวํา อยําเอาแคํสอนทักษะ ; ทักษะการเผชิญปัญหา ทักษะการรับมือ Bullying...ไมํพอ

คํะ ต๎องสร๎าง mindset เรื่อง‛คนเทํากัน‛ ให๎เกิดขึ้นให๎ได๎ นั่นคือฐานที่มั่นคงท่ีสุด ที่ป้องกันให๎ปัญหา

เหลือน๎อยท่ีสุดจาก mindset / attitude จึงเติมเรื่องทักษะท้ังหลาย ไมํใชํมุํงแตํสอนทักษะ แตํเลี่ยงท่ี

จะพูดเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดของความเป็นคน บ๎านเรามันยากก็ตรงนี้. จะสอนเรื่องmindset ชุดนี้อยํางไร..??? 

ในเมื่อสังคมใหญํไมํมี 
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  Mindset หรือ Attitude เรื่อง ‚คนเทํากัน‛ ท่ีคุณสุภาวดีกลาํวถึง ไมํใชํเรื่องใหมํแตํอยํางไร 

เพราะสิ่งนั้นก็คือการเคารพซึ่งกันและกัน หรือการเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน 

  ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ แพทย๑หญิง ชนกิา ตู๎จินดา เคยกลาํวเอาไว๎ในคอลัมน๑ ‚คลินิกคุณหมอ 

ชนิกา‛ นิตยสารรักลูก ถึงการเลี้ยงลูกให๎มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืนหรือ มี Empahty เอาไว๎ดังน้ี 

  “Empathy เป็นความเขา๎ใจความรู๎สึกผู๎อืน่ ความเห็นอกเห็นใจกัน นับเป็นก๎าวสําคัญแหํงมนุษย

สัมพันธ๑และปฏิสัมพันธ๑ของมนุษย๑ (human interaction) Empathy กํอให๎เกิด Humanity ซึ่งเกิดได๎

กับมนุษย๑ ซึ่งมีสมองพัฒนายิ่งนัก เราจะสั่งให๎ลูกเป็นคนดีมีจริยธรรมไมํได๎ แตํเราสอนให๎เขาเป็นได๎ 

และบทบาทพํอแมํสําคัญมาก‛ 
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แลว๎พอํแมตํอ๎งเลีย้งลกูอยาํงไรถงึจะมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ๎ืน่ 

1. ตอบสนองลูกตั้งแตํยังเล็ก เป็นการสร๎าง Family Attachment หรือสายสัมพันธ๑ครอบครัว

ระหวํางพํอ แมํ ลูก ให๎แข็งแรง เมื่อสายสัมพันธ๑แข็งแรง ลูกจะมีภูมคิุ๎มกันใจตั้งแตํเด็กไปจนโต 

 

 

2. พูดคุยเลําเรื่องกับลูก โดยเฉพาะเร่ืองดีๆ ที่นําชื่นชม เชํน การกลําวชื่นชมผู๎อ่ืนท่ีทําความด ี

ชํวยเหลือผู๎อื่น หรือมีน้ําใจตํอเพื่อนรอบข๎าง 

 

 

3. สอนลูกพูดไพเราะ มีปิยวาจา รู๎จักกลําวสวัสดี สาธุ ขอโทษเมื่อทําผิด และขอบคุณพร๎อมกับพนม

มือไหว๎สวยๆ และค๎อมตัวลง รวมถึงนอบน๎อมกับผู๎ใหญํ ลูกจะเป็นท่ีรักท่ีนิยมของผู๎พบเห็นและชม

วําได๎รับการอบรมที่ดี 
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4. ฝึกงานบ๎านให๎ลูกตามวัย นอกจากเป็นการฝึกความรับผิดชอบแล๎วยังเป็นการฝึกให๎ลูกมีจิตอาสา

และเมตตาผู๎อ่ืนเมื่อโตขึ้น 

 

 

5. สอนลูกให๎เข๎าใจความแตกตําง แม๎วําเราจะแตกตํางกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา รปูรํางหน๎าตา 

เพศ ผิวพรรณ การศึกษา ฐานะ ฯลฯ แตํเราทุกคนก็มีความเทําเทียมกันในฐานะมนุษย๑ ไมํมี

ใครเหนือกวําใคร การท่ีคนอ่ืนไมํเหมือนเรา ไมํได๎หมายความวําเขาจะแปลกแยก 
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6. สอนลูกให๎เข๎าใจเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ ในรํางกายของลูก ใครจะมาจับ 

ต๎อง ทําร๎าย หรือลํวงละเมิดไมํได๎ ขณะเดียวกันลูกก็ต๎องเคารพสิทธิของผู๎อื่น ไมํทําร๎ายผู๎อ่ืน

เชํนกัน 

 

 

7. ชายหญิงเทําเทียมกัน โดยเฉพาะเร่ืองบทบาท พํอแมํสามารถสอนลูกชายให๎ทํางานบ๎าน 

ทําอาหาร หรือเย็บผ๎าได๎ ขณะท่ีผู๎หญิงเองก็สามารถทํากิจกรรมโลดโผน เลํนกีฬาท่ีใช๎พละกําลัง 

เปลี่ยนหลอดไฟ หรือซํอมของใช๎เล็กๆ น๎อยๆ ได๎ 
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8. สอนลูกร๎ูจักการให๎ อาจพาลูกไปทํากิจกรรมจิตอาสา งานบริการสังคม หรือบริจาคสิ่งของให๎

ผู๎ด๎อยโอกาส เพื่อให๎เขาเกิดความเห็นอกเห็นใจ 

 

 

9. พํอแมํเป็นตัวอยํางท่ีดีให๎กับลูก ลูกจะไมํเข๎าใจความแตกตาํงของเพื่อนมนุษย๑เลยหากพํอแมํยังคง

มีอคติ เหยียด หรือมีพฤติกรรมกดต่าํผู๎อ่ืน เพราะลูกจะเลียนแบบและเรียนร๎ูจากพฤติกรรมของพํอ

แมํ อยากให๎ลูกเป็นแบบไหน พํอแมํกต็๎องเป็นแบบนั้น 
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  ท่ีสําคัญปัญหาเด็กแกล๎งกันในโรงเรียนไมํใชํเรื่องของเด็กคํะ พํอแมํและครูต๎องชํวยกันสังเกตและ

ชํวยเด็กแก๎ไข อยําปลํอยให๎เขาเผชิญปัญหาเพียงลําพัง 

 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 

 

 

 
หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......ก.ไก ํขนั !! 

ณ เช๎าวันหนึ่งเด็กๆ ทํองบทเรียนพยัญชนะ ก-ฮ 

เพื่อนๆ  : ก. เอ๐ย ก. ไก ํ

น๎องไนน๑ : ก. ไกํ เอ๎กๆ 

น๎องซัมเมอร๑ : ไมํใชํๆ นะคะ น๎องไนน๑ 

น๎องไนน๑ : ก็ ก. ไกํ ขัน เอ๎กๆ ตอนเชา๎ทุกวัน 

เพื่อนๆ  : 555 
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หอ๎ง Nursery 2 (ครวูา) 

ตอน......มนัหนกัมาก !! 

น๎องพอเพียง : คุณครูครับ ห๎องเรามีทีวีด๎วย 

ครูวา  : ใชํแล๎วคํะ เรามีไว๎เรียนหนังสือ 

เด็กๆ  : ดูการ๑ตูนกับ Teacher ด๎วย คํะ/ครับ 

น๎องพอเพียง : พอเพียงขอเป็นชํอง 89 หนํอยนะครับ (พร๎อมเอารีโมทไปกด)  

เพื่อนๆ  : ชํอง 89 กดไมํได๎นะพอเพียง 

น๎องพอเพียง : ถํานหมดใชํไหมครับ (พอเพียงหันมาถามครูวา) 

ครูวา  : ป่าวครับ ทีวีนี้สามารถดูการ๑ตูนในยูทูป และเรียนร๎ูเพิ่มเติมจาก USB ได๎คํะ 

น๎องพอเพียง : อ๐อ ทีวีพัง รีโมทก็ถํานหมด พรํุงนี้พอเพียงจะนําทีวีมาเองครับ (ผํานไป 1 วัน) 

น๎องพอเพียง : ครูวาครับ พอเพียงเอาทีวีมาไมํได๎นะครับ 

ครูวา  : คุณพํอคุณแมํดุใชํไหมคะ 

น๎องพอเพียง : ป่าวครับ มันหนักมากเลย เดี๋ยวมันหลํนทับพอเพียง 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน....... บาร๑บี ้หรอื บาร๑เบอร๑ !! 

T.Phillipe : Teacher วาดภาพอาชีพอะไร? 

น๎องผิงอัน : บาร๑บ้ี (ตอบเสียงดังฟังชัด) 

T.Phillipe : No! อาชีพอะไรดูใหมํ 

น๎องผิงอัน : บาร๑บ้ีชํางตัดผมไงคะ 

น๎องจีน  : มันไมํใชํนะผิงอัน 

T.Phillipe : Barber ชํางตัดผม นะเด็กๆ 

เด็กๆ  : 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ตวักระโดด  !! 

ขณะท่ีครูธุรการพาผู๎ปกครองใหมํเยี่ยมชมโรงเรียน ผู๎ปกครองเปิดประตูเข๎ามาห๎อง อ.1/2 ในขณะ

ท่ีเด็กๆ เรียนการบ๎านอยูํ 

ผู๎ปกครอง  : ทําอะไรกันคะ เด็กๆ 

น๎องบีริน   :   เขียนตัวกระโดดคํะ 

เพื่อนๆ   :  ไมํใชํตัวกระโดด เขาเรียกตัวโดด 

เพื่อน, ครชูมพูํ :  5555 
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หอ๎ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......วนัเดก็วนัไหน !! 

ครูออม  :  เด็กๆ คะ พรํุงนี้ วันเด็กใสํเสื้อสีอะไรคะ  

เด็กๆ   :  สีชมพูครับ/คํะ 

ครูออม  : แล๎วเราอยูํสีอะไรคะ 

น๎องมาเฟีย  :  สีแชมพูคํะ  

ครูออม  :  สีชมพูคํะ ไมํใชแํชมพ ู

เด็กๆ   :  555+ 

น๎องมํวนมํวน :  ครูออมคะ วันเด็กวันไหนคะ 

ครูออม  :  วันพรํุงนี้คํะ 

น๎องมํวนมํวน :  วันพรํุงนี้วันไหนคะ  

ครูออม  :  ก็วันศุกร๑ไงคะ 

น๎องมํวนมํวน :  แล๎ววันศุกร๑วันไหนคะ 

น๎องภิญกับน๎องเหม :  ก็วันพรํุงนี้ไง วันเด็กๆ 

เด็กๆ   :  555 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน.....แดรกคลูา !! 

เป้ยเป้ย : คุณครูคะแสตมป์เค๎าฟันหายไปคํะ 

แสตมป ์ : เราไมํได๎ฟันหายนะเป้ยแตํเราเป็นแดรกคูลาตาํงหากลํา แฮ!ํ! 

คร ู  : 55555 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......วนันีว้นัเดก็ !  

น๎องเล๎ง : ไบร๑ทพูดเบาๆ ได๎เปลําไมํมีสมาธิเรียนเลย  

น๎องลักก้ี : ใจเย็นๆ นั่งหลับตาทําสมาธิกํอนเล๎ง 

น๎องบีบี : ครูพงษ๑ขา วันนี้วันเด็กใชํเปลําคะ 

ครูพงษ๑ : ใชํคํะ 

น๎องออกัส, น๎องบีบี : พวกหนูขอเขียนการบ๎าน 2 ข๎อได๎เปลําคะ นะคะ ครูพงษ๑ขา 
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หอ๎ง K.2/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......ไมอํยากแก ํ? 

 หลังจากท่ีเด็กๆ กินนมแล๎ว คุณครูก็อบรมเกี่ยวกับเร่ืองมารยาท และการชํวยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจําวัน 

ครูอ๊ีด  : เด็กๆ คะ อะไรท่ีทําเองได๎ ก็ชํวยคุณครูทําได๎นะคะ ครูแกแํล๎ว 

น๎องแอนฟิลด๑ : คุณครูอ๊ีดไมํอยากแกํไหมครับ 

ครูอ๊ีด  : ทําไงคะน๎องแอนฟิลด๑ 

น๎องแอนฟิลด๑ : อําว! ก็กลับไปนอนแตํหัววันสิครับ 

 

หอ๎ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ สาคเูปยีกขา๎วโพด ”  

ครูติ๊ก  : เด็กๆ พนมมือแล๎วพูดตามคุณครูคํะ (เด็กๆ ทุกคนพูดตามครูหลังจากพูดเสร็จ) 

ครูติ๊ก  : อาหารกลางวันวันนี้ข๎าวสวย ต๎มจับฉําย ขนมหวาน 

น๎องมาร๑ติน : ขนมหวานคือแกงบวชสาคูข๎าวโพด 

ครูและเด็กๆ : 5555 

หอ๎ง K.3/1 (ครูปกุ) 

ตอน.......ก. ปุน่ !! 

 เช๎าวันศุกร๑ท่ีห๎องเรียน อ.3/1 น๎องทิกเกอร๑ อ.3/2 ได๎เปิดประตูเข๎ามาท่ีห๎อง อ.3/1 

น๎องทิกเกอร๑ : ครูปุกครับ มี ก.ปุ่น หรือเปลําครับ 

ครูปุก  :  อะไรนะคะ ก.ปุ่น 

(เด็กๆ ห๎อง อ.3/1 ทําหน๎างงกันท้ังห๎อง)  

น๎องดรากอน : เกลือป่นหรือเปลําทิกเกอร๑ 

ครูปุก  : ครูปุกไมํมี ก.ปุ่น คํะ มีแตํเกลือป่น 

น๎องทิกเกอร๑ : อ๐อ! เกลือป่นครับ 555 

เพื่อนๆ อ.3/1 : 555 
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หอ๎ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......เขยีนคาํศพัท๑และคาํแปล !!  

 ครูวาดภาพแมํน้ําบนกระดาน 

น๎องดรากอน : Father 

น๎องธีทัต :  River 

น๎องช๏อปเปอร๑ : Father แปลวําพํอนะ  

น๎องดรากอน : ขํากลิ้งเลย ทําไมไมํใสํขนมปังนะ 

 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน.......วธิเีลนํ! 

วันหนึ่งนศ.เกดสอนเด็กๆ เรื่องวิธีเลํนของเลํน 

นศ.เกด :   เด็กๆ วิธีเลํนสไลด๑เดอร๑เราทํายังไงคะ 

น๎องน้ํามนต๑ : เราไมํขึ้นทางที่เค๎าเลื้อยลงคํะ 

น๎องปุญ : ไมํใชํน้ํามนต๑พูดผิด ไมํได๎เลื้อย 

ครอ๊ีูด  : ทางที่เค๎าลื่นลงใชํไหมคะ  

น๎องปุญ : คํะ 

ครอ๊ีูด  : เค๎าไมํใชํงูเนอะเรียกวําเลื้อยไมํได๎ 

เด็กๆ  : 55555  
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กจิกรรมวนัครสิต๑มาสและวนัขึน้ปใีหม ํ

 

 

กจิกรรม ภาษาจนี 

 

 

กจิกรรม Little Lab 
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กจิกรรม นาฏศลิป ์

 

 

กจิกรรม Creative art 

 

 

 

กจิกรรม Electone 
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เคลอืบฟลอูอไรด๑ 

 

 

ตวรจสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน ครัง้ที ่1/63 13/12/62 

 

 

 


