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วนัพธุที ่7 – วนัพฤหสับดทีี ่8 ตลุาคม 2563 

ทาํนผูป๎กครองมารวํมสงัเกตการสอนและ 

พบปะพดูคยุกบัครปูระจาํชัน้ ครผููช๎วํย และผูบ๎รหิาร 
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  สวัสดีคํะุจุลสารเดือนตุลาคมนี้ เป็นฉบบัสุดท๎ายของภาคเรียนท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2563 แล๎ว

นะคะ และชํวงนี้ฝนตกบํอยชํวยกันดูแลสุขภาพของเด็กๆด๎วยนะคะ ขอเชิญอํานสาระตํางๆ ที่มีประโยชน๑ได๎

แล๎วคํะ  

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สงํเสรมิความเปน็ไทย 

IQ 
ท่ัวทิศท่ัวไทย 

5 ขั้นตอนรับมือ 

เมื่อลูกถูกคุณครูทําโทษเกินกวําเหตุ 

2 

ใฝหูาความรู ๎

IQ AQ SQ 

ขําวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน 6 

สรรหามาเลํา 

เรื่องที ่1 4 รูปแบบการเลี้ยงดูของพํอแมํ  

บํงบอกวําลูกจะเป็นอยํางไรในอนาคต 
12 

เรื่องที ่2 5 สิ่งท่ีลูกเรียนรู๎จากความผิดพลาด 16 

ลับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 19 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 22 

ควบคูจํรยิธรรม MQ ของดีข๎างวัด คํานิยมทางศีลธรรมท่ีพํอแมํควรสอนลูก 24 

นาํพาสูคํวามสขุ EQ คณุหนคู้าํ..ขาํ หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 27 

บ.ก.+ครูจ๊ิบ/คอลัมน๑+ครพูงษ๑,ครปัูด,ครอ๎ูอ,ครปุู๋ย,ครก๎ุูง/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจทาน+ครูนก,ครูตู๐/โรเนียว+ครูปู 
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5 ขัน้ตอนรับมอืเมือ่ลกูถกูคณุครทูาํโทษเกนิกวาํเหตุ  

 

ไมํวําเวลาจะผาํนมานานเทําไหรํคุณพํอคณุแมํทุกยุคสมัยมักจะต๎องพบเจอกับเหตกุารณ๑ชวนให๎รู๎สึก

ไมํสบายใจเกี่ยวกับการถูกทําโทษของลูกซึ่งเราไมํสามารถรู๎ได๎เลยวํา สิ่งเหลาํนั้นเหมาะสมหรือถูกต๎อง

แล๎วหรือไมํกับการถูก

คุณครูทําโทษ และย่ิงมี

ขําวลงอยูํทุกวันวําโทษท่ี

ได๎รับอาจไมํใชํแคํการ

ตักเตือนแตํลามไปถึง

การละเมิดสิทธิบน

รํางกายของลูกเรา อาทิ

การตัดผม, ทําร๎าย

รํางกายเกินกวําเหตุ 

เชํนการตีจนเขียวช้ํา, 

เกิดห๎อเลือดถลอก, ริบของ

หรือทําลายข๎าวของท่ีเป็นสมบัติของลูก และวาจาเองก็เชํนกันในการละเมิดอยํางการล๎อเลียนรูปรํางและดู

แคลนสติปัญญาของเด็ก สํงผลให๎ความมัน่ใจในตัวลูกลดลงรวมไปถึงสภาพจิตใจที่บอบช้ํานําไปสูํสภาวะ

เศร๎าซึม, เก็บตัว, ไมํยอมเข๎าสังคมจนไมอํยากไปโรงเรียน แบบนี้คงต๎องทําอะไรซักอยํางแล๎ว เพื่อให๎ลูก

เรามีสุขภาพกายและจิตท่ีดีขึ้น มาลองดูวิธีชํวยเหลือลูกไปด๎วยกันเลยคํะ 

 
เมือ่รูว๎าํเกดิเรือ่ง ตอ๎งถามไถแํสดงความใสํใจ 

โดยปกติเมื่อเห็นลูกกลับมาแล๎วบอกวําถูกลงโทษหรือสังเกตได๎จากความเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย

และสีหน๎า สํวนมากเรามักจะถามลูกวําไปทําอะไรผิดมาลํะเลยโดน , เกเรอะไรมารึเปลํา, ทําเรื่องไมํดีมา

ใชํไหม ซึ่งจริงๆ แล๎วคําเหลํานี้เป็นคาํที่ไมํควรนํามาใช๎ถามนักเพราะแม๎สิ่งที่เราคิดวําเราถามไปเพราะ

อยากรู๎ข๎อเท็จจริงจะได๎พูดคุยตํอ มันกลับกลายเป็นการทําให๎ลูกร๎ูสึกต๎องผิดไปตั้งแตํแรกท้ังท่ีเขายังไมํมี

โอกาสได๎บอกเราวําเกิดอะไรขึ้น 
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ดังนั้นสิ่งท่ีควรถามควรใช๎ประโยคเหลํานี้แทน เชํน 

 เลํามาได๎ไหมวําเกิดอะไรขึ้น 

 เจ็บ/กลัวไหม มาให๎พํอ/แมํดูหนํอย 

 โอบกอดไว๎และถามวําเป็นอะไรรึเปลํา, 
อยากระบายไหม 

เมื่อลูกยอมพูดและเลําถึงเหตุการณ๑แล๎วตอ๎งไมํ

ซ้ําเติมหรือมองวําเป็นเรื่องเพียงเล็กน๎อยเพราะเขา

ยังเด็กและเรียนร๎ูโลกภายนอกมาน๎อยกวําเราที่เป็น

พํอเป็นแมํมาก ฉะนั้นแล๎วใช๎ความเข๎าใจเขาให๎

มากและบอกเสมอวําจะอยูํเคียงข๎างเพื่อให๎ลูกร๎ูสึกสบายใจที่มีเราเป็นท่ีพึ่ง 

 

เจาะลกึใหค๎รบทกุแงมํมุปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัลูก 

การรับฟังต๎องรับฟังให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ 

ไมํเพียงแคํถามมาตอบไปสั้นๆ เพราะไมเํชํนนั้น

ปัญหาจะไมํสามารถแก๎ไขไดจ๎ริง คุณพํอคุณแมคํวรท่ี

จะต๎องร๎ูท่ีมาท่ีไปท้ังหมดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น ไมํวํา

จะเป็นจุดเริ่มของการถูกทําโทษ, กฏข๎อระเบียบท่ี

เหตุของการถูกทําโทษ, สภาพหรือภาวะทางอารมณ๑ที่

แสดงออกมาของตัวครูหรืออาจารย๑ท่ีทําโทษและหาก

ถามเพิ่มเตมิได๎ อาจลองสอบถามด๎วยวํามีใครโดน

เหมือนลูกเราบ๎างไหมหรือมีเพียงคนของเราที่โดนเพื่อ

เก็บข๎อมูลท่ีละเอียดย่ิงขึ้น และในเวลาเดียวกันเมื่อ

สรุปเรื่องได๎ท้ังหมดแล๎วต๎องประเมินท่ีมาท่ีไปของการ

ทําโทษวําเหมาะสมหรือไมํเหมาะสมอยํางไรเพื่อนําไปจัดการในขั้นถัดๆ ไปของการเข๎าพบคุณครูเพื่อ

พูดคุย, ดูแลลูกของเราให๎เข๎าใจเรื่องราวมากขึ้นวําทําไมจึงเกิดการทําโทษขึ้น 
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ไมตําํหนหิรอืซ้าํเตมิ 

บํอยครั้งท่ีเรามักใช๎ความคิดแบบผู๎ใหญํ

ตัดสินไปกํอนแล๎ววําหากลูกถูกทําโทษมา 

แสดงวําลูกต๎องผิดแนํนอนหรือแม๎จะฟังแล๎ว ก็

รู๎ได๎วําเพราะลูกเรามีความประพฤติไมํดีกอํนจริง

จึงสมควรแล๎วที่ถูกครูทําโทษมา จึงทําให๎เรา

มักตําหนิเขาหรือสมน้ําหน๎าซ้ําไปอยูํดีแม๎จะร๎ู

เรื่องราวทั้งหมดแล๎ว แตํวําในความจริงนั้น แม๎

ลูกจะมีสํวนผิดหรือทําเรื่องไมํดีจริงจนถูกทํา

โทษรุนแรง คุณพํอคุณแมํก็ไมคํวรซ้ําเตมิ

เพราะมันจะเป็นการตอกย้ําวําตัวลูกนั้น ทํา

อะไรก็ผิดไปหมด ไมํเคยได๎รับการให๎อภัยและ

ไมํเคยมีใครเข๎าใจความรู๎สึกของเขา มันสงํผลให๎ลูกรู๎สึกเราไมํใชํที่พ่ึง และตํอไปมีอะไรเขาก็เลือกท่ีจะไมํ

บอกเราอีก  ดังนั้นสิ่งท่ีควรทําคือรับร๎ูเรื่อง กอดเขาไว๎ให๎แนํนๆ บอกวําไมํเป็นไร ไว๎เริ่มใหมํนะในกรณี

ท่ีลูกมีสํวนผิดจริง แตํหากลูกถูกทําโทษโดยไมํสมเหตุสมผล ต๎องคอยบอกวําเราอยูํข๎างเขา, เข๎าใจเขา 

  

 

สรา๎งความมัน่ใจกลบัมาใหล๎กู 

ไมํวําจะเป็นการลงโทษแบบไหน ก็มักจะสํงผลให๎

ลูกร๎ูสึกด๎อยคําในตนลง ไมํวําจะเป็นการถูกทําร๎าย

ตามรํางกายจนเกิดรอยฟกช้ํา, ทรงผมหรือของใช๎

บางอยํางท่ีแหวํงพังไป และสภาพจิตใจท่ีเจ็บปวด

หลังการถูกพูดจาไมํดีใสํ  

คุณพํอคุณแมํต๎องเรียกความมั่นใจเหลํานัน้

กลับมาเพื่อไมํให๎เขารู๎สึกวําสิ่งท่ีถูกกระทํามาเป็นเรื่อง

ท่ีสมควร ซึ่งการชํวยเหลือสามารถทําได๎ดัง้นี้ 
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 หากถูกตัดผม ให๎พาไปหาร๎านตัดผมให๎เข๎าทรงดีๆ ไมํปลํอยให๎อยูํแบบนั้นนาน 

 พูดและชมด๎วยเนื้อหาพลังบวกหากลูกถูกบอกวําเป็นเด็กไมํฉลาด, เป็นเด็กเกียจคร๎าน, 
ล๎อเลียนเร่ืองอ๎วนผอมดําขาว เชํน มีความพยายามในการเรียน ,มีความรับผิดชอบดีแล๎วใน

ระดับอายุนี้, เป็นคนที่สวยและหลํออยูํแล๎วต๎องภูมิใจในตนเอง 

 ถูกริบของหรือทรัพย๑สินต๎องรีบชํวยเหลือ บอกวําลูกมีสิทธ์ิท่ีจะขอของคืนเมื่อถึงเวลาท่ีถูก
กําหนดในการทําโทษ, ไมํต๎องกลัวหรือไมํกล๎าขอ 

 ถ๎าลูกถูกปฏิบัติอยํางไมํเทําเทียมหรือถูกกลั่นแกล๎ง เปิดใจรับฟังทุกครั้งเพื่อให๎รู๎วําไมํวําจะ
เกิดอะไรขึ้น เขาก็สามารถบอกคุณพํอคุณแมํได๎ทุกเร่ือง 

 

ไมปํลอํยใหเ๎หตกุารณ๑เกดิขึน้ซ้าํ 

หากเราสามารถชํวยเหลือให๎สภาพจติใจของลูกดีขึ้นแล๎ว อยําลืมวําอีกสิ่งหนึ่งท่ีต๎องปรับปรุงเพิ่มเติม

ก็คือเรื่องของสภาพแวดล๎อมและตัวบุคคลท่ีอาจสํงผลให๎ลูกเราต๎องร๎ูสึกเจ็บปวดหรือเสียใจในเรื่องซ้ําๆ คุณ

พํอคุณแมํต๎องไมํนิ่งเฉยในการเข๎าพูดคุยกับทางโรงเรียนหรือทางตัวบุคคลที่เป็นอาจารย๑เพื่อให๎ได๎มีความ

เข๎าใจตรงกันและบอกให๎รู๎ถึงข๎อท่ีควรปรับปรุง ทั้งนี้ก็เพื่อให๎คุณครูหรือบุคลากรในโรงเรียนนั้นได๎มี

โอกาสอธิบายมุมมองและความรู๎สึกของตนท่ีได๎ทําลงไปวําเป็นเชํนไร 

และในขณะเดียวกัน หากเหตุการณ๑ยังคง

ดําเนินตํอไป คุณครูหรือโรงเรียนไมํมีทําทางใสํใจ

มากเทําที่ควร ก็อาจต๎องมีการขอย๎ายโรงเรียนหรือ

การจัดการท่ีเด็ดขาดขึ้นในแงํมุมทางกฎหมาย

เพิ่มเติม ซึ่งเร่ืองราวเหลํานี้ก็จําเป็นต๎องถามความ

สมัครใจของลูกกํอนเสมอวําคิดเห็นอยํางไร และ

ต๎องการแบบไหนเพราะสิ่งท่ีเราต๎องคํานึงถึงมาก

ท่ีสุด คือความสบายใจของลูกในการเลําเรียน เขา

ต๎องอยูํกับสภาพแวดล๎อมและชีวิตในรั้วโรงเรียนไป

อีกหลายตํอหลายปี ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเป็นท่ีท่ี

ทําให๎เขารู๎สึกอยากไปใช๎เวลาอยูํเสมอ 

 

 

 

ท่ีมา www.parentsone.com 
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ขอเรียนทํานผู๎ปกครองทราบวํา หากวัดอุณหภูมิ แล๎วพบวําเด็กมีอุณหภูมิมากกวําหรือเทํากับ 

37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางเดินหายใจ ได๎แกํ ไอ น้าํมูก หอบเหนื่อย จมูกไมํได๎กลิ่น หรือ

ลิ้นไมํรู๎รสชาติ ทางสาธารณสขุมมีาตรการใหท๎างโรงเรยีนดาํเนนิการดงันี้ 

 โรงเรียนจะแยกเด็กนักเรียนไว๎ในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว๎ให๎ เด็กปูวยแตํละคนอยูํ

หํางกันอยํางน๎อย 1 เมตร 

 โรงเรียนจะบันทึกรายชื่อ อาการปูวย และประวัติเสี่ยง สํงให๎ทางสาธารณสุขทุกวัน 

 หากพบวําไมํมีประวัติเสี่ยง แจ๎งผู๎ปกครองมารับและพาไปพบแพทย๑ หรือถ๎าผู๎ปกครอง

ไมํได๎พาไปพบแพทย๑ ให๎หยุดเรียนอยํางน๎อย 7 วัน หรือจนกวําจะหายเป็นปกติ 

 

  
 

   ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเลําเรียน โดยผาํนชํองทางตํางๆ 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 

     กรณผีู๎ปกครองท่ีฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสรจ็รับเงนิจากบคุลากร

ทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

     ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระคําเรียนท้ังหมด

กํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ฉบับ หากต๎องการเพิ่มเติมจะมีคําใช๎จํายฉบับละ 
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100 บาทคํะ และสําหรับผูป๎กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อื่น ที่ต๎องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีคําใช๎จํายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทคํะ 

 

 

  วันเสาร๑ท่ี 3 ตุลาคม 2563 ครอ๎ูอและครูพัก เขา๎รบัการอบรมเรือ่ง “เจาะลกึการจดักจิกรรม

สาํหรบัเดก็ปฐมวยัในยคุ New Normal” ณ โรงแรม ที เค พาเลซ ตึกคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

  
  เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

 ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ท่ีประตูโรงเรียนท้ังฝั่งอนุบาล

และฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอดได๎ที่ (ลานตลาดนัดเกํา) ตามจุดที่มีปฺาย

ชื่อโรงเรียนเทํานั้นนะคะ ถึง 10.00 น.ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ตลอดแตํไมํจอดรถท้ังวันนะคะ โดยไมํ

มีคําใช๎จํายคํะ 

 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 เพื่อปฺองกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต๎องขออภัยเป็นอยํางสูงในความไมํสะดวกนะคะ 

       โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 
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    จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํงนักเรียนใน

บริเวณท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอขอบคุณในความรํวมมือคํะ 

   เวลารับ-สํงนักเรียน 

- กรณีเด็กเรียนพิเศษการบ๎านอยํางเดียว ดังนี้ 

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

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

- สําหรับเด็กท่ีเรียนกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ สามารถมารับเวลาหลังเลิกเรียนกิจกรรมนั้นๆ 

- สําหรับรถโรงเรียนท่ีสํงนักเรียนหลังเลิกเรียน มี 2 รอบ 

- รอบแรก รถออกเวลา 14.50 น. 

- รอบสอง รถออกเวลา 16.30 น. 

       โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตาํงๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 

 ปรับปรุงซํอมแซมทางเดินสระวํายน้ํา 

 แก๎ไขปรับปรุงกล๎องวงจรปิด 

 

 

  วันอาทิตย๑ ที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะครูรํวมทอดกฐินสามัคคี เพื่อชํวยเหลือผู๎ปูวยโรค HIV  

ณ วัดพระบาทน้ําพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  

   วันพุธท่ี 7 – วันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม 2563 ขอขอบพระคุณทํานผู๎ปกครองทุกทําน เข๎ารํวม

สังเกตการสอนและพบปะพูดคุยกับครูประจําชั้น ครุผู๎ชํวย และผู๎บริหาร 

 

 

   โครงการ หนูเป็นเด็กไทย จัดกิจกรรมมารยาทงาม ได๎แกํ มีการสอนการไหว๎สวย, เมื่อเดิน

ผํานผู๎ใหญํก๎มศีรษะ ให๎แกํเด็กๆ ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าคํะ 
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  โครงการหนนูอ๎ยพอเพยีง จัดกิจกรรมการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ได๎แกํ นํากลํองนมหรือกลํอง

น้ําผลไม๎ท่ีบริโภคแล๎วแกะล๎างให๎สะอาด เพื่อนําไปมอบให๎กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก

สภากาชาดไทย และนําขวดน้ําพลาสติกท่ีใช๎แล๎ว เพื่อนําไปรีไซเคิลเป็นไตรจีวรพระ บริจาคท่ีวัดจากแดง 

ตําบลทรงคะนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการคํะ 

   โครงการสํงเสริมอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ของโรงเรียน ได๎แกํ กิจกรรมดาวเด็กดี โดยมีการ

สอนความเคารพผู๎ใหญํ รู๎จักแบํงปันเอ้ือเฟื้อ มีความกตัญ๒ู พูดจาไพเราะและร๎ูจักประหยัดคํะ  

  โครงการหนูเป็นเด็กไทย กิจกรรมเด็กดีมีวินัยและมีจิตอาสา ได๎แกํ การเก็บของใช๎สํวนตัวให๎

เรียบร๎อย การเก็บของเลํนเข๎าท่ีให๎เรียบร๎อย การเข๎าแถวให๎เรียบร๎อย การควบคุมอารมณ๑และพฤติกรรม

ของตนเอง ชํวยเก็บโต๏ะเก๎าอี้ ชํวยเก็บอุปกรณ๑การเรียน ชํวยเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนคํะ  

 

 

  - 

 

 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน ตลุาคม พ.ศ.2563  

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

พฤ.1 ต.ค. 

63 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวหมูแดง+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

ศ.2 ต.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม+

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ 

โดนัท 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไชเท๎า+

ไกํทอด+มันแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

ไขํน้ํา 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.5 ต.ค. 

63 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

เต๎าหู๎ไข ํ

อ.6 ต.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ต๎มยําไกํใสํเห็ด 

พ.7 ต.ค. 

63 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนมปัง 

เวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+แกง

จืดสาหรําย+มันแกงบวด 
ผลไม ๎

เส๎นหมี่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

พฤ.8 ต.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดแฮม+แกงจืดเตา๎หู๎

ผักกาดขาว+สาคูเปียก

ข๎าวโพดน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

ศ.9 ต.ค. 

63 
ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวราดหน๎าไกํ+น้ําซุป+

เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาวหมูสับ 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.12 ต.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ําซุป 

อ.13 ต.ค. 

63 
----------------  หยุดวันคล๎ายวนัสวรรคต รัชกาลที่ 9  ---------------- 

พ.14 ต.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม+ 

หมูผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+กะเพราไกํสับ+ 

น้ําซุป+ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนีใสํ

ไส๎กรอก+น้ําซุป 

พฤ.15 

ต.ค. 63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไชเท๎า+

ปูอัดนึ่ง+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 
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ศ.16 ต.ค. 

63 

บะหมี่น้ํา 

ไกํสับ 
นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+สาคู

เปียกข๎าวโพดน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แกงจืด

กะหล่ําปลีแครอท 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.19 ต.ค. 

63 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดสาหรําย 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลี 

อ.20 

ต.ค. 63 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+ 

ไกํทอด+บัวลอยน้ํากะทิ 
ผลไม ๎ เส๎นใหญํผัดซีอิ๊ว 

พ.21 ต.ค. 

63 

ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํต๎นหอม 

นม UHT+ขนมปัง 

เวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืด

ผักกาดขาวลูกชิ้นปลา+ 

มันเชื่อม 

ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไส๎กรอก

ผัดเปร้ียวหวาน+

น้ําซุป 

พฤ.22 

ต.ค. 63 
โจ๏ก 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ผัดวุ๎นเส๎นใสํไขํ

ผักสามสี+แกงจืดเตา๎หู๎หมู

สับ+วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

ศ.23 

ต.ค. 63 
---------------------  หยุดวันปิยมหาราช  --------------------- 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ท่ี 5 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.26 

ต.ค. 63 

ข๎าวสวย+ 

ต๎มเลือดหมู

ใสํผักตําลึง 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิวหม ู

+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไขํยัดไส๎+น้ําซุป 

อ.27 

ต.ค. 63 
เกี๊ยวน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวผัดไส๎กรอกใสํผักสามสี+

แกงจืดกะหล่ําปลี+กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวใสํก๎ุง 
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พ.28 

ต.ค. 63 

ข๎าวสวย+

แกงจืดไขํน้ํา 

นม UHT+ขนมปัง 

สอดไส๎ครีม 

บะหมี่กรอบราดหน๎า+ 

สาคูเปียกน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดกุนเชียง+

น้ําซุป 

พฤ.29 

ต.ค. 63 

ข๎าวต๎ม+ 

กุนเชียงทอด 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวมันไกํ+แกงจืดฟัก+ 

มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ ผัดหมี่ซั่ว+น้ําซุป 

ศ.30 

ต.ค. 63 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 
นม UHT+โดนัท 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

หมูยอทอด+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ไขํลูกเขย+น้ําซุป 

 

 เรื่องที ่1  4 รปูแบบการเลีย้งดขูองพอํแม ํบงํบอกวาํลกูจะเปน็อยาํงไรในอนาคต 
รากฐานของการเลี้ยงดเูปน็สิง่ที่

สงํผลวาํลกูจะเตบิโตขึน้มาใน

ลกัษณะไหน ซึง่ Diana 

Baumrind นักจติวทิยาชาวอเมรกินั

ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธ๑

ระหวาํงพฤตกิรรมเดก็และรปูแบบ

การอบรมเลีย้งดมูาอยาํงยาวนาน 

เราลองมาดกูนัคะํวาํหากเราเลีย้งลกู

ใน 4 รูปแบบนีล้กูจะเตบิโตขึน้มาเปน็คนแบบไหน 
 

รูปแบบการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ํ(Authoritative Parenting Style) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การเลี้ยงดูแบบท่ีพํอแมํสนับสนุนให๎ลูกมี

พัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก คือให๎เด็กมีอิสระใน

การทําสิ่งตํางๆ แตํก็มีการกําหนดขอบเขตพฤติกรรม 

มีการใช๎เหตุและผลท้ังของพํอแมํและลูกมาประกอบ

กัน พํอแมํแบบนี้จะมีความคาดหวังสูงแตไํมํได๎

เครํงครัดจนเกินไป และมีการให๎ความรักความอบอํุน

และใสํใจตํอลูก สํงเสริมให๎ลูกเป็นตัวของตัวเอง ให๎

ลูกได๎แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเร่ืองตํางๆ 

ของครอบครัว 
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อนาคตของลกูการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ํ

 เป็นเด็กท่ีมีความสุขและโตมาเป็นผู๎ใหญํท่ีมีความสุข 

 ควบคุมอารมณ๑ตัวเองได๎ด ี

 เป็นคนจิตใจดี มองโลกในแงํดี 

 มีทักษะทางสังคมที่ดี สามารถปรับตัวตํอสถานการณ๑ตํางๆ ได๎ 

 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเห็นคุณคําในตัวเอง 

 มีระเบียบวินัย มีความอดทน พยายาม มีความรับผิดชอบและมีวุฒิภาวะ 

 

รูปแบบการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ (Authoritarian Parenting Style) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนาคตของลกูการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ 

 วํานอนสอนงําย มีความเป็นระเบียบ ซื่อสัตย๑ 

 ควบคุมตัวเองเกํง (แตํเมื่อควบคุมตัวเองไมํได๎ก็จะระเบิดอารมณ๑ออกมารุนแรง) 

 อยูํท่ีบ๎านดูเรียบร๎อย แตํพออยูํข๎างนอกจะแสดงความก๎าวร๎าวรุนแรง 

 ขี้กลัว หรือขี้อายมากๆ 

 ไมํมีความมั่นคงทางอารมณ๑ เพราะถูกกํากับอยูํตลอดเวลา 

การเลี้ยงดูแบบท่ีพํอแมํมีความ

เข๎มงวด มีระบบ ควมคุมและวางกฎเกณฑ๑ให๎

ลูกทําตามอยํางเข๎มงวด เตรียมทุกสิ่งทุกอยําง

ท่ีตนเองคิดวําดีที่สุดไว๎เพื่อลูก และคาดหวังให๎

เด็กต๎องทําตามโดยไมํมีข๎อโต๎แย๎ง อธิบาย

เหตุผลที่ทําน๎อยมากหรือแทบจะไมํอธิบายเลย 

พํอแมํในกลุํมนี้มักฝึกหรือสอนลูกด๎วยการ

ลงโทษ ดุ ดํา มากกวําการฝึกระเบียบวินัย มี

การเรียกร๎องสูงแตํกลับไมํเอาใจใสํหรือ

ตอบสนองความต๎องการจริงๆ ของลูก 
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 ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมํเห็นวําตนเองมีคุณคํา 

 ปรับตัวกับสถานการณ๑ตํางๆได๎ยาก เพราะท่ีผํานมาพํอแมํจัดการให๎ทุกอยําง 

 ขาดทักษะทางสังคม มีปฏิสัมพันธ๑กับคนอ่ืนๆ ได๎ไมคํํอยดี 
 

รูปแบบการอบรมเลีย้งดแูบบตามใจ (Permissive Parenting Style) 

 

อนาคตของลกูการอบรมเลีย้งดแูบบตามใจ 

 เป็นคนไมํมีวินัย ไมํมคีวามรับผิดชอบเพราะไมํเคยฝึก 

 คิดวําตนเองเป็นศูนย๑กลางของจักรวาล 

 ไมํเชื่อฟังคนอ่ืน ควบคุมอารมณ๑ตนเองไมํได๎ 

 ขาดทักษะท่ีต๎องใช๎ในการอยูํรํวมกับคนอ่ืน เชํน การแบํงปัน การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื๎น 

 เห็นคุณคําในตัวเองสูง 

 บางครั้งอาจรู๎สึกไมํมีความมั่นคงในชีวิต เพราะไมํมีกฎระเบียบให๎ทําตาม 

 

 

 

การเลี้ยงดูแบบท่ีพํอแมํสนับสนุนและ

รักลูกมาก ปลํอยให๎ลูกทําทุกอยํางท่ีต๎องการโดย

ไมํมีการกําหนดขอบเขต ไมํมีการฝึกระเบียบวินัย 

ใช๎การลงโทษน๎อยมาก พํอแมํอาจให๎คําปรึกษา

หรือพยายามใช๎เหตุผลกับลูก แตํไมมํีอํานาจใน

การควบคุมพฤติกรรม เมื่อมีการตั้งกฎมักจะให๎ลูก

ทําตามกฎไมํได๎เพราะตนเองใจอํอน เมื่ออยากให๎

ลูกทําอะไรมักจะใช๎รางวัลเป็นสิ่งลํอ  พํอแมํที่เป็น

แบบนี้มักพบบํอยในครอบครัวที่มีลูกยาก มีลูก

เมื่ออายุมาก ลูกเจ็บปูวยรุนแรงหรือปูวยบํอย 

เป็นต๎น 
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รูปแบบการอบรมเลีย้งดแูบบทอดทิง้ (Uninvolved Parenting Style) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนาคตของลกูการอบรมเลีย้งดแูบบทอดทิ้ง 

 เรียนรู๎ท่ีจะอยูํรอดด๎วยตนเอง 

 มองโลกในแงํร๎าย มักตํอต๎านสังคม 

 รู๎สึกวําตนเองไร๎คํา ไมํเห็นคุณคาํของตนเอง 

 รู๎สึกไมํไว๎วางใจคนอ่ืน และกลัวเมื่อต๎องพึง่พาคนอ่ืน 

 ขาดทักษะทางสังคมที่ดี ไมํสามารถสร๎างความสัมพันธ๑ท่ีดีกับคนอ่ืนได๎ 

 อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อโตขึ้น เชํน ติดยา ยุํงเก่ียวกับอาชญากรรม 

 

แตํอยํางไรก็ดีการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหนึ่งเทํานั้นท่ีสํงผลตํออนาคตของลูก เพราะยังมีปัจจัยแวดล๎อมอื่นๆ ท่ี

สํงผลตํอพฤติกรรมของเด็กในอนาคตเชํนกัน 

 

ท่ีมา www.parentsone.com 

อ๎างอิงจาก โครงงานความสัมพันธ๑ระหวํางรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความพึงพอในใจชีวิตและการเห็น

คุณคําในตนเองในวัยรํุนตอนต๎น, จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

 

 

การเลี้ยงดูแบบท่ีพํอแมํใสํใจลูกน๎อย

มาก ไมํให๎ความสนใจหรือตอบสนองความ

ต๎องการใดๆ ของลูก เชํน ไมํเลํนด๎วย ปลํอยให๎

เลํนเองคนเดียว เมื่อลูกเข๎าหาก็ไมํสนใจ หรือ

สนใจแบบให๎ผํานไปที ไมํสนใจท่ีจะแก๎ไข

พฤติกรรมท่ีไมํดีของเด็กเพราะร๎ูสึกเป็นเรื่อง

เสียเวลาและยํุงยาก โดยสํวนมากพํอแมท่ีํเป็น

แบบนี้มักจะไมํรู๎ตัววํากําลังทอดท้ิงลูก เพราะ

สนใจแตํหน๎าท่ีการงาน หรือปัญหาในชีวิตตัวเอง

เป็นต๎น  

http://www.parentsone.com/
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 เรื่องที ่2 5 สิง่ทีล่กูเรยีนรูจ๎ากความผดิพลาด 
 

ความสําเร็จมักจะมาคูํกับ

ความผิดพลาดเสมอ เพราะ

ความผิดพลาดเป็น

จุดเริ่มต๎นท่ีชํวยให๎เกิดการ

เรียนรู๎ท่ีจะแก๎ไข ปรับปรุง 

หากมองในบทบาทของ

พํอแมํที่ต๎องการสร๎าง

ทักษะพ้ืนฐานของชีวิต

ให๎กับลูก “ความผิดพลาด” เป็นหัวข๎อดี ๆ ที่เราสามารถสอนลูกเรียนรู๎อะไรได๎หลายเรื่องทีเดียวเลยคํะ 

 

1. ความรบัผดิชอบ 

เมื่อลูกทําผิดพลาด

อะไรไป เราไมํควร

ปกปฺองหรือลงโทษ 

แตํชีแ้นะอธิบายถึง

เหตุผลให๎เขาเขา๎ใจ 

วําต๎องยอมรับการ

กระทําของตัวเอง 

รับผิดชอบสิ่งท่ีทําไป 

เชํน เมื่อลูกท้ิงขยะลงพื้น “ลูกดูสิ ถนนโรงเรียนสะอาดๆ แตํพอลูกท้ิงถุงขนมลงพื้น โรงเรียนก็ดูไมํ

สะอาดเลย เราเอาขยะไปท้ิงในถังขยะกันดีกวํานะจ๏ะ โรงเรียนจะได๎สะอาด แล๎วลูกก็จะเป็นตัวอยํางท่ีดีให๎

คนอ่ืนเห็นอีกด๎วยนะ” 
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2. การแกไ๎ขปญัหา 

หากลูกทําผิดพลาด ทางที่ดี

ท่ีสุดของคนเป็นพํอแมํอยําง

เราก็คือ ปลํอยให๎ลูกได๎

แก๎ปัญหาด๎วยตัวเองกํอน 

เพื่อให๎เขาได๎เรียนร๎ูวําเขาควร

จะแก๎ปัญหายังไง โดยมีเรา

คอยชี้แนะอยูํหําง ๆ เพื่อให๎

ลูกร๎ูจักการจัดการกับปัญหาอยําง

เหมาะสม เชํน ลูกทําน้ําหกลงพื้น ก็สอนให๎เขาเก็บกวาด ทําความสะอาดให๎เรียบร๎อย ระมัดระวังเวลา

ต๎องถือแก๎วน้ํา หรือเรื่องความปลอดภัย ไมํลื่นล๎ม เจ็บตัวจากน้ําที่หกลงพ้ืน เป็นต๎น ให๎เขาได๎รู๎จักการ

แก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นเป็นตอนด๎วย 

 

3. การทดลอง 

การทดลองในท่ีนี้ หมายถึงการท่ี

ลูกได๎ลองทําในสิ่งตําง ๆ ที่เขา

อยากจะทําได๎อยํางอิสระ โดยท่ี

พํอแมํอยํางเราไมํไปก๎าวกํายมาก

จนเกินไป เพื่อสํงเสริมให๎ลูกได๎

เรียนรู๎โดยมีเราคอยไกด๑นําให๎กับ

เขา ชํวยให๎เขากล๎าท่ีจะลงมือทํา 

และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

ถึงแม๎จะเกิดความผิดพลาดขึ้นบ๎างก็ตาม เชํน ลูกอยากรู๎วําสีแดงผสมกับสีเหลืองแล๎วจะกลายเป็นสีอะไร 

สีนั้นผสมกับสีแล๎วสวยหรือไมํสวย ก็ให๎ลูกได๎ลองทําเพื่อหาคําตอบด๎วยตัวเอง ลกูก็จะเกิดความภาคภมูิใจ

ในตัวเองอีกด๎วยคํะ 
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4. การรูจ๎กัทีจ่ะเรยีนรู๎อยูเํสมอ 

การเรียนร๎ูท่ีดีท่ีสุด คือ

การเรียนร๎ูจากความ

ผิดพลาดที่ได๎ลองทํา 

เพราะฉะนั้นหากไมํมี

อะไรอันตรายร๎ายแรง

มาก ลองปลํอยให๎ลูกได๎

เรียนรู๎ ได๎ลองทํา จะ

เป็นสิ่งดีกับตัวเขา เชํน 

ลูกอยากจะลองฝึกป่ัน

จักรยาน 2 ล๎อ แตํป่ันแล๎วลม๎

ทําให๎เขาต๎องเจ็บตัว หากลูกอยากทําใหส๎ําเร็จหรืออยากจะป่ันจักรยาน 2 ล๎อ ให๎ได๎ ลูกก็ต๎อง

ฝึกฝน และเรียนร๎ูเทคนิคท่ีจะป่ันไมํให๎ล๎มด๎วยตัวเองให๎ได๎ เป็นต๎น 

 

    5. ประสบการณ๑ 

ประสบการณ๑จะเกิดขึ้นไมํได๎

เลยหากไมํเคยทําผิดพลาดมา

กํอน เพราะฉะนั้นความ

ผิดพลาดจากสิ่งตาํง ๆ ท่ีลูก

ได๎ทํา จึงไมํใชํข๎อเสียเสมอไป 

ความผิดพลาดสามารถสอนให๎

ลูกได๎รู๎วําอะไรควรทํา หรือไมํควรทํา ใช๎สติให๎มากขึ้นในการจะทําอะไรก็ตามในครั้งตํอไป และลูกจะ

รับมือได๎จากประสบการณ๑ท่ีผํานมาได๎ดียิ่งขึ้นหากทําผิดพลาดซ้ําอีก ซึ่งประสบการณ๑ตําง ๆ ถือเป็นครูชั้น

ยอดให๎กับลูกของเราเลยคํะ 

ท่ีมา www.parentsone.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให๎เด็กๆ โยงเส๎นจับคูํสีและคําศัพท๑นะคะ 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให๎น๎องๆ โยงเส๎นจับคูํภาพและคําศัพท๑คํะ 
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ฝึกสมองประลองปัญญา อนุบาล 3  

ให๎น๎องๆ เติมคําศัพท๑ใสํในชํองวํางคํะ 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ครอบครัวหรรษา 

เจ๎าของ   ด.ญ.นันท๑นภัส   นิลมํวง  (น๎องต๎นหอม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนบุาล 2 (ครอู๎อ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพโรงพยาบาล 

เจ๎าของ  ด.ญ.ปริยากร สวยสม  (น๎องละไม)   

หอ๎งอนบุาล 1/3 (ครจูิบ๊) 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน ปะติดรูปภาพ 

เจ๎าของ  ด.ช.ภาคิน ทิพย๑มงคล (น๎องออสติน) 

  หอ๎งอนบุาล 2/1  (ครปูกุ) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน สร๎อยคอแสนสวย 

เจ๎าของ  ด.ญ.จันทกานต๑   เจนวุฒิดา  (น๎องวีนัส)  

หอ๎งอนบุาล 3/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั)  
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ตอน..  คาํนยิมทางศลีธรรมทีพ่อํแมคํวรสอนลกู 

      รูจ๎กัใหค๎วามเคารพ  

พํอแมํหลายคนสั่งสอนลูกให๎เคารพผู๎ใหญํ สิ่งท่ีคุณพํอคุณแมํสอน

อยูํนั้นเป็นสิ่งท่ีผิดคํะ คนทุกคนสมควรจะได๎รับความเคารพไมํวําจะอายุ

เทําไหรํหรือมีสถานะทางสังคมอยํางไร การให๎ความเคารพตํอผู๎อ่ืนเป็น

คํานิยมทางศีลธรรมท่ีลูกควรเรียนร๎ูตั้งแตยํังเด็ก เพราะสิ่งนี้มีบทบาท

สําคัญตํอพฤติกรรมของลูกท่ีแสดงตํอคนแปลกหน๎าหรือผู๎ใหญํ เด็กท่ี

เรียนรู๎ถึงการแสดงการให๎ความเคารพตํอผู๎อ่ืน เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้น มักจะ

มีความระมัดระวังตํอการปฏิบัติตนตํอผู๎อ่ืน 

 

รูจ๎กัปรบัตวัและประนปีระนอม 

ลูกควรจะได๎เรียนร๎ูวําทุกสิ่งทุกอยํางไมํจําเป็น

จะต๎องเป็นไปตามท่ีลูกต๎องการ การให๎ลูก

รู๎จักปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน ๆ และ

การประนีประนอมเพื่อลดความขัดแย๎ง จะ

ชํวยให๎ลูกเป็นท่ีรักของคนในสังคมได๎ไมยําก 

แนํนอนวําการสอนให๎ลูกรู๎จักปรับตัวและ

ประนีประนอม นั้นยากสําหรับเด็กเล็ก 

เพราะเด็กเล็กมักจะยังมีตัวเองเป็นจุด

ศูนย๑กลาง และการประนีประนอมที่มากเกินไปอาจทําให๎ลูกสูญเสียความมั่นใจได ๎ดังนั้นการ

ประนีประนอมในเด็กเล็ก จึงไมํควรให๎ลูกยอมคนอ่ืนๆ ในทุกๆ อยําง สิ่งใดท่ีเป็นสิทธ์ิของลูก ก็ควรท่ีจะ

ให๎ลูกได๎เป็นคนตัดสินใจวําจะยอมให๎หรือแบํงสิ่งๆ นั้นให๎กับเพื่อนหรือไมํ เชํน การแบํงของเลํน หาก

ของเลํนชิ้นนั้นเป็นของๆ ลูก เมื่อเพื่อนต๎องการจะเลํนบ๎าง คุณพํอคุณแมํควรถามความยินยอมของลูกกํอน 

วําจะแบํงให๎เพื่อนเลํนหรือไมํ หากลูกไมตํ๎องการแบํง ก็ไมํควรบังคับให๎ลูกแบํง เป็นต๎น 
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     มจีติอาสา 

สอนให๎ลูกรูจ๎ักชํวยเหลือผู๎อื่น โดยชํวยทุกๆ คนท่ีต๎องการความชํวยเหลือ ไมํจําเป็นวําคนๆ นั้นจะต๎องเป็น

คนยากไร๎ หรือไร๎โอกาสมากกวําเรา ก็สามารถชํวยเหลือได๎ นอกจากนี้ คุณพํอคุณแมํยังสามารถสอนลูก

ตํอได๎วําสิ่งท่ีได๎รับหลังจากชํวยเหลือผู๎อ่ืนนั้น 

ไมํใชํสิ่งของหรือสิ่งตํางๆ ตอบแทน แตคํือ

ความสุขใจที่ได๎ชํวยเหลือผู๎อื่นน่ันเอง การ

ปลูกฝังการมีจิตอาสาในตัวลูกนั้น จะชํวยให๎ลูก

เติบโตมามคีวามเห็นอกเห็นใจ และเข๎าใจผู๎อ่ืน

ได๎ดี 

 

  

    มคีวามเคารพตอํศาสนาของตนเองและศาสนา

อืน่ๆ 

ความเคารพตํอศาสนาของตนเอง คือ การปฏิบัติ

ตามหลักคําสอนในศาสนาท่ีตนเองนับถือ 

นอกจากนี้ยังควรสอนให๎ลูกเข๎าใจวําทุกๆ คนมี

สิทธ์ิท่ีจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได๎ การมีเพื่อน

ตํางศาสนา ไมํใชํเรื่องแปลก 

 

 

     มคีวามซือ่สตัย๑ 

ความซื่อสัตย๑ หมายถึง มคีวามซื่อตรง 

มั่นคงอยูํในศีลธรรม มีความซื่อสัตย๑ตํอ

ตนเองและผู๎อ่ืน มีความสุจริตทางกาย 

ทางวาจา และทางใจ ซึ่งความซื่อสัตย๑นี้จะ

ไมํทําให๎บุคคลรอบข๎างของเราเดือดร๎อน 

ความซื่อสัตย๑ เป็นศีลธรรมข๎อสําคัญท่ีควร

สอนลูกตั้งแตํยังเล็ก โดยการสอนให๎ลูก
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พูดความจริง แม๎วําความจริงน้ันจะเกิดจากความผิดพลาดของตนก็ตาม เชํน เมื่อลูกทําผิด และกล๎ายอมรับ

วําสิ่งที่ทําไปเป็นสิ่งท่ีผิด คุณพํอคุณแมคํวรวํากลําวตักเตือนในเรื่องท่ีลูกทําผิดได๎ แตํก็อยําลืมที่จะกลําว

ชื่นชมที่ลูกมีความซื่อสัตย๑ กลา๎ยอมรับความจริงด๎วย เป็นต๎น 

 

ไมทําํรา๎ยผูอ๎ืน่ 

การทําร๎ายผู๎อ่ืนในท่ีนี่ ไมํได๎หมายถึง

การทําร๎ายทางกายเพียงอยํางเดียว การ

ทําร๎ายทางจิตใจและอารมณ๑ผู๎อ่ืนก็ถือเป็น

การทําร๎ายเชํนกัน ดังนั้น จึงควรสอนลูก

ไมํให๎ทําร๎าย ไมํวําร๎ายหรือกลําวโจมตี

ใคร ไมํเบียดเบียนผู๎อื่น และอยําลืมที่จะ

สอนลูกให๎รู๎จักขอโทษทันทีท่ีลูกไปทํา

ร๎ายผู๎อ่ืนท้ังทางกายหรือวาจา และไมํวํา

จะโดยตั้งใจหรือไมํตั้งใจก็ตาม 

 

ไมนําํของของคนอืน่มาเปน็ของตนเองโดยผูอ๎ืน่ไมยํนิยอม 

เมื่อต๎องการยืมหรือใช๎ของของผู๎อื่น ไมํวําคนคนนั้นจะ

เป็นคนที่สนิทกันเพียงไร ก็ต๎องขออนุญาตกํอนทุก

ครั้ง โดยคุณพํอคุณแมํควรใช๎กฎเกณฑ๑นีก้ันเองใน

ครอบครัวด๎วย ควรสอนให๎ลูกๆ รู๎วําของชิ้นไหนเป็น

สํวนตัว ของชิ้นไหนเป็นของสํวนรวม และกํอนท่ีจะ

ใช๎ของสํวนตัวของพํอหรือแมํ ควรขออนุญาตกํอนใช๎

ทุกครั้ง สิ่งนี้จะทําให๎ลูกๆ รู๎จักเคารพสิทธ์ิของผู๎อื่น

และสิทธ์ิของตนเอง 

 

 

https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/toddler/teach-toddler/3-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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      ปลกูฝงัใหร๎กัการศกึษา 

การศึกษาทุกชนิด เป็นอาวุธท่ียิ่งใหญํท่ีสุดท่ีเราจะมีได๎ และเป็นสิ่งท่ีจะอยูํติดตัวเราไปตลอดชีวิต ดังนั้น

การปลูกฝังให๎ลูกรักการศึกษา ไมํวําจะเป็นการเรียนจากท่ีโรงเรียน หรือการศึกษาสิ่งตําง ๆ นอก

ห๎องเรียน ล๎วนแล๎วแตํเป็นประโยชน๑ทั้งสิ้น ดังนั้น คุณพํอคุณแมํจึงควรสอนให๎ลูกรู๎ถึงความสําคัญของ

การศึกษา ท่ีสําคัญควรเน๎นไปท่ีลูกจะได๎เรียนรู๎อะไรจากการศึกษานั้น ๆ ไมํใชํลูกจะได๎คะแนนเทําไหรํ 

ควรเร่ิมปลูกฝัง ศีลธรรม ให๎ลูกตั้งแตํลูกยังเล็ก 

เพราะยิ่งสอนเร็วเทําไหรํ ลูกก็จะทําจนตดิเป็น

นิสัยได๎เร็วเทํานั้น เมื่อ ศีลธรรม เข๎าไปเป็น

สํวนหนึ่งของบุคลิกภาพของลูก ลูกก็จะสามารถ

กําหนดรูปแบบชีวิตของตนเองให๎ไปในทางที่

ถูกต๎องได๎ 

 

ทีม่า : www.amarinbabyandkids.com 

 

 
หอ๎ง Nursery 1 (ครนูุมํ) 

ตอน......รถยนต๑เตมิน้าํมนั !! 

น๎องสโนว๑ : เพื่อนๆ เรามาเลํนตลาดกันเถอะคํะ 

น๎องเบนซ๑ : ได๎ๆ  

น๎องณิชา : น๎องณิชาเป็นรถยนต๑นะ 

น๎องเบนซ๑ : น๎องเบนซ๑จะเป็นคนเติมน้ํามันให๎นะ 

น๎องณิชา : รถยนต๑เติมน้ํามันกํอนนะคะ 

น๎องนันท๑ตา : รถยนต๑กินข๎าวไหมคะ 

น๎องเพื่อนๆ : รถยนต๑เติมน้ํามันไมํได๎กินข๎าว 555 

น๎องนันท๑ตา : ลืมๆ 555 

หอ๎ง Nursery 2 (ครอูอ๎) 

ตอน......พดัลม !! 

 เช๎าวันหนึ่ง ณ ฝั่งเตรียมอนุบาล เด็กๆ กําลังยืนเข๎าแถว ครูอ๎อได๎ยินเสียงร๎องไห๎เลยหันไปมอง 
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ครูอ๎อ  : น๎องต๎นหอม ร๎องไห๎ทําไมคะ 

น๎องต๎นหอม : เดินร๎องไห๎มาหาคร ู

ครูอ๎อ  : เป็นอะไรคะน๎องต๎นหอม 

น๎องต๎นหอม : ก็ครูอ๎อไมํเปิดพัดลม ต๎นหอมไมํเห็นมันหมุน 

ครูอ๎อ  : ครูอ๎อขอโทษนะคะ ท่ีไมํเปิดพัดลมให๎หนู 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......Mask หนูอยูไํหน !! 

น๎องกระถิน : ครูเหมคะ Mask หนูอยูํไหนคะ 

ครูเหม  : อําว! หายไปไหนคะ 

น๎องกระถิน : ไมํรู๎หายไปไหนคํะ 

ครูเหม  : ลองหาดีๆ กํอนนะคะน๎องกระถิน 

น๎องกระถิน : หนูหาไมํเจอคํะ 

ครูเหม  : น๎องซัมเมอร๑ลองบอกน๎องกระถินหนํอยได๎ไหมคะวํา Mask น๎องกระถินอยูํไหน 

น๎องซัมเมอร๑ : อยูํใต๎คางไงกระถิน 

น๎องกระถิน : 555 (ดึง Mask ขึ้นมาใสํ) 

หอ๎ง K.1/2 (ครชูมพู)ํ 

ตอน.......ปลกุไมยํอมตืน่  !! 

 ขณะนอนหลับกลางวัน เมื่อถึงเวลาตื่น 

ครชูมพูํ  : เด็กๆ ตื่นไดแ๎ล๎วคํะ 

เด็กๆ  : เริ่มตื่นและลุกออกจากท่ีนอน 

ครูชมพู ํ : น๎องเอ้ือนเอํยตื่นได๎แล๎วคํะ เพื่อนๆ ตื่นกนัหมดแล๎ว 

น๎องจินจิน : หนูชํวยปลุกคํะ เอ้ือนเอํย ตื่นๆ 

น๎องเอ้ือนเอํย :  ไมํยอมลุก 

น๎องจินจิน : เห๎อ! ให๎นอนไมํยอมนอน ให๎ตื่นไมํตื่น  

เพื่อนๆ  : 5555 

หอ๎ง K.1/3 (ครจูิบ๊) 

ตอน.......แมลงวนัลา๎งมอื !!  

น๎องนาวาส  :  ครูจิ๊บครับ แมลงวันชอบล๎างมือหรอครับ 

ครูจิ๊บ   :  แมลงวันล๎างมือยังไงคะ ครูจิ๊บไมํเคยเห็น 

น๎องนาวาส  :  ก็หนูเห็นแมลงวันเอามือถูกัน (น๎องนาวาสทําทําเหมือนแมลงวัน) 

ครูจิ๊บ, เพื่อนๆ  :  555 
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หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน.....หยดุพดูกํอนไดไ๎หม !! 

น๎องมีดี  :  จีนตุ๏กตาตัวนี้คือตัวอะไรหรอ 

น๎องจีน  :  ก็ฮัคไงเลํา ไมํรู๎จักหรอ มันแข็งแรงมากๆ เลย  

น๎องมีดี  :  แล๎วตุ๏กตาตัวนีม้ันเลํนยังไงหรอ ไหนๆ เลํนให๎ดูหนํอยสิ 

น๎องจีน  :  นี่ไมํเหนื่อยบ๎างหรอ หยุดพูดกํอนได๎ไหม จีนพูดเยอะจนหิวน้ําหมดแล๎วเนี่ย 

น๎องมีดี  :  มีดีไมํเหนื่อย 

ครูพัก   :  555 

 

หอ๎ง K.2/1 (ครปูกุ) 

ตอน......ไมห๎นัอาเกดิ !  

ครูปุก  : เด็กๆ คะ มาเข๎าแถวรับสมุดคํะ  

น๎องเทมโปฺ : ครูปุกครับ (ชี้ที่สมุด) ค.ควาย ไม๎หันอาเกิดรอใชํไหมครับ 

น๎องภิญ : ครูจ๐าคะ เทมโปฺพูดอะไรคะ 

ครูจ๐า  : ชี้ ค.ควาย ไม๎หันอากาศคํะ 

น๎องภิญ : เห็นไหมเทมโปฺพูดผิด ไม๎หันอากาศ ไมํใชํไม๎หันอาเกิดนะเทมโปฺ 

น๎องเทมโปฺ : อ๐อ เข๎าใจและ 555 

หอ๎ง K.2/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......เปน็ Covid ? 

น๎องซันเดย๑  เดิินวนรอบตัวครูติ่งแล๎วหยดุดูเสื้อด๎านหลังแล๎วพูดวํา คุณครตูิ่งเป็นโควิด 

ครตูิ่ง   :  คุณครไูมํได๎เป็นโควิดนะคะ 

น๎องซันเดย๑ :  เป็นครับเพราะคุณครมูี s อยูํท่ีด๎านหลังเสื้อ 

ครตูิ่ง  :  คําวํา covid 19 ไมํม ีs นะคะ 

น๎องซันเดย๑  :  อําวหรอครับ งงเลยครับ 

ครตูิ่ง   :   งงคํะ 

เพื่อน   :    555 

หอ๎ง K.2/3 (ครอูี๊ด สดุา) 

ตอน........“ หุนํยนต๑ ”  

วันหนึ่งน๎องจีนเอาของเลํนจากบ๎านมาเลํน 

ครอ๊ีูด  : นี่ตัวอะไรคะ 

น๎องจีน  : หุํนยนต๑ครับ มันบินได ๎
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ครอ๊ีูด  : ไมํเห็นมีปีกเลยบินยังไงคะ 

น๎องจีน  : มันมีไฟท่ีขากับท่ีมือครับแล๎วมันก็บิน(ทําทําบิน) 

ครอ๊ีูด  : แล๎วน๎องจีนบินได๎ไหมคะ 

น๎องจีน  : โอ๎โหถา๎คนบินปูานนี้คงไมํรอดแล๎วครับ ตกลงมาหัวแตกแน ํ

เด็กๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน......วาดรปูสตัว๑มพีษิ !! 

น๎องเสือน๎อย : ครูพงษ๑ครับ วันนี้การบ๎านเสือน๎อยไมํเหมือนเพื่อนครับ 

น๎องบีบี :  ข๎อนี้เขียนกับวาดรูปสัตว๑มีพิษเสือน๎อย 

น๎องเสือน๎อย : เสือน๎อยจะวาด “เหา” ดีกวํา 

น๎องเล๎ง : เสือน๎อยเหาไมํใชํสัตว๑มีพิษนะ 

น๎องเสือน๎อย : เป็นสิเหากินเลือดบนหัวเป็นอาหาร 

น๎องเล๎ง : เหาไมํมีพิษ มันกินเลือดแตํไมํใชํสตัว๑มพีิษ เชื่อเราสิ 

น๎องเสือน๎อย : พิษของเหาทําให๎ผมรํวงนะเล๎ง 

 

หอ๎ง K.3/2 (ครอูี๊ด ปยิมนสั) 

ตอน.......ใชไ๎ดด๎ว๎ยหรอ !!  

 ในตอนบําย ขณะท่ีเด็กๆ กําลังนั่งรับประทานของวํางอยูํนั้นก็ได๎ยินเสียงเถียงกันเบาๆ เพราะกลัว

ครูจะได๎ยิน 

น๎องซูกัส :  ครูอ๊ีด พอลใช๎พินต๎าแกะหลอดครับ 

น๎องพอล : ก็มือเราเลอะนี่ 

ครูอ๊ีด  : ทําไมไมํใช๎ครูลํะคะ 

น๎องพอล :  อําว! ใช๎ได๎ด๎วยหรอครับ  

หอ๎ง K.3/3 (ครตูิก๊) 

ตอน.......ไตขํึน้บนัได 

ครูติ๊ก   : เด็กๆ เก็บรองเท๎าแล๎วเดินไปหาครูเดียคะํ 

น๎องปายฝน : ไปเข๎าแถวใชํไหมคะ 

ครูติ๊ก  : ใชํคํะ 

น๎องมิริน  :  หนูจะแอบดูน๎องหนูอยูํห๎องครูนุํมคํะ 

ครูติ๊ก  : เด็กๆ ตามครูเดียไปเลยคํะ 
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น๎องคิว  :  พวกเราไตํขึ้นบันไดตามกันมาเลย 

น๎องฟิน : อันนี้มันคนนะไมํใชํมด5555 

น๎องสมาร๑ท : คนต๎องเดินขึ้นบันไดไมํใชํไตํขึ้นบันได555 

 

กจิกรรม Little Lab 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Play & Learn 
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กจิกรรม The cutie chef 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Creative art 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม Electone 
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กจิกรรมนาฏศลิป ์

 

 

 

 

กจิกรรม Music orff fun 

 

 

 

 

 

  

กจิกรรม Clever creator 
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กจิกรรมภาษาจนี 

 

 

 

 

 

กจิกรรมเทควนัโด 

 

 

 

 

 

 

ฝกึซ๎อมชวํยเหลอืตนเองเมือ่ตดิในรถและการคาดเขม็ขดันริภยั  
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ทาํนผูป๎กครองมารวํมสงัเกตการสอนและพบปะพดูคยุกบัครูประจาํชัน้ ครผููช๎วํย และผูบ๎รหิาร 

 


