
 
สวสัดคีะ่ทา่นผูป้กครองทกุทา่น 

โรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่การเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1          

ปีการศึกษา 2558  ในเดือนมิถุนายนน้ี  เป็นเดือนที่สองของการเปิดภาคเรียน  ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว  

ลูก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นล าดับค่ะ  จากที่ร้องไห้กระจองอแง พอน้ าตาแห้งก็สามารถปรับตัวได้ดีซึ่ง

ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่กรุณาให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และเข้าใจว่าเป็นเร่ืองปกติที่

ต้องใช้เวลาในการปรับตัวของเด็ก ๆ ค่ะ 

ส าหรับ “ข่าวสารถึงผู้ปกครอง” ฉบับต้อนรับปีการศึกษา 2558  น้ีคุณครูขอแจ้งเกี่ยวกับ 

หน่วยการเรียนรู้ในเดือนมิถุนายน  เร่ืองน่ารู้ส าหรับลูกรัก  และกิจกรรมประจ าเดือนน้ีใหไ้ดอ้่านกันค่ะ 

 

 ขอบคุณผู้ปกครองทุกทา่นค่ะ 

              งานประชาสัมพันธ์ 
  

 
 

สปัดาหท์ี ่/   หนว่ยการเรยีน เรือ่งทีเ่รยีน 

สัปดาหท์ี่ 3 

หน่วยรา่งกายของเรา 

1 -5 ม.ิย. 58 

-ส่วนประกอบของร่างกายหน้าที่ของอวัยวะ 

-การดูแลสุขภาพภายในการดูแลสุขภาพภายนอก 

-ประโยชน์ของการดูแลรา่งกาย 

สัปดาหท์ี4่ 

หน่วยประสาทสมัผัส 

8 -12 ม.ิย. 58 

-ประสาทสัมผสัของหนูผวิสัมผัสบอกความรู้สึก 

-ส ารวจการรับรู้รอบตัวเราส ารวจรสชาติอาหาร 

-ประโยชน์และโทษจากการรับสมัผัส 

สัปดาหท์ี่ 5 

หน่วยอาหารดีมีประโยชน ์

15 - 19 มิ.ย. 58 

-โปรตีนคาร์โบไฮเดรต 

-เกลือแร่ วิตามินไขมัน 

-การประกอบอาหาร 

สัปดาหท์ี่ 6 

หน่วยผลไม้แสนอร่อย 

22-26 ม.ิย. 58 

-ชื่อผลไม้ประเภทของผลไม้การเจริญเติบโตของผลไม ้

-ประโยชน์และโทษของผลไม ้

-การประกอบอาหารจากผลไม ้

สัปดาหท์ี่ 7 

หน่วยฤดูฝน 

29 มิ.ย.-3 ก.ค. 58 

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติการเกดิฝน 

- ประโยชน ์โทษของฝนโรคทีม่ากับฤดูฝน 

- การปฏิบัติตนในฤดูฝน 

 
 

 
 

การปลกูฝงัมารยาทส าหรบัเดก็วัย 3-6 ป ี
       “ค าพูดเพราะๆ การไหว้ สวัสดีผู้ใหญ่ รู้จักกาลเทศะ” เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กๆกลายเป็นเด็กน่าเอ็นดูส าหรับผู้ใหญ่

การสอนเด็กถึงการปฏิบัติตัวที่ดีนั้นไมย่ากเกินไป ค่อยๆ สอน ค่อยเป็นค่อยไปสอนในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็ก 

มีพื้นฐานชีวิตที่ดี  มนีิสัยน่ารักและเมื่อเด็กท าดี พ่อแม่ก็ควรชมเชย เด็กจะได้ท าเป็นประจ าจนเป็นนิสัย 

      รูจ้ักทกัทาย 

 สอนให้เด็กไหว้ผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้พบและพูดคุยกันและท าเป็นตัวอย่างใหเ้ด็กเห็น 

 พูดชมเชย หากเด็กไหว้ได้สวย และชมเด็กๆ คนอื่นด้วย เด็กจะได้มีก าลังใจ 

 หากอยู่ในสถานการณ์ เด็กคนอื่นๆ ก าลังโวยวาย ให้สอนเด็กว่าเป็นกิริยาที่ไม่ดีท าอย่างนั้นแล้วจะไมม่ีใครรัก 

 การพนมมือไหว้อย่างไทยๆ เป็นการท าท่าในการพัฒนาสมองทั้งสอง  ข้าง ในท่าของBrain Gym 

 วิธีที่ง่ายที่สุด ในการสอนมารยาทเบื้องต้น คือการสอนผ่านการกระท าที่มีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดี 

     พดูจามหีางเสยีง 

 ฝึกให้เด็กพูดมีหางเสียง มีครับ / ค่ะ ต่อท้าย ทุกๆ ครั้ง 

 พูดสวัสดี ขอโทษหรือขอบคุณ โดยการสอนให้เด็กรู้จักขอโทษ เมื่อเด็กท าผิดขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลอืไม่ว่า

เรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม 

 ให้เด็กเล่นกับเด็กวัยเดียวกันที่มีนิสัยน่ารัก พูดเพราะแล้วเด็กจะเลียนแบบและซึมซับลักษณะท่าทางรวมทั้งการ

พูดคุยมาอย่างไม่รูต้ัว 

     มารยาทบนโตะ๊อาหาร 

 ฝึกให้เด็กกินข้าวพร้อมกับพ่อแม่เพื่อให้เด็กได้ซึมซับพฤติกรรมของผู้ใหญ่ว่ากินอาหารกันอย่างไร 

 ให้เด็กกินข้าวเองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยกันเปื้อนเลอะเทอะ เช่น ผ้ารองจานและผ้ากันเปื้อน 

 ใช้นิทานและเพลงเป็นเครื่องมือในการฝึกมารยาท เพราะเด็กจะเข้าใจได้ง่าย สนุกและมีความคล้อยตามง่าย 

จาก : นิตยสารรักลูก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน  2558 

 วันศุกร์ท่ี 5 มิถุนายน 2558   กิจกรรมรับน้อง น้องรัก  

 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มิถุนายน  2558  กิจกรรมไหว้ครู 

 วันอาทิตย์ท่ี  21  มิถุนายน  2558  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า 

    ระดับชั้นอนุบาล 2-3 

แจง้กจิกรรมลว่งหนา้คะ่ 

 วันศุกร์ท่ี  3  กรกฎาคม  2558  กิจกรรมวันอาเซียน 

 ให้เด็ก ๆ แต่งกายด้วยชุดอาเซียน 10 ประเทศ มาร่วมงานด้วยนะคะ 

 

 

 

  หน่วยการเรียนรู้ประจ าเดือน  มิถุนายน  

ขอบคณุผูป้กครองทกุทา่น  ทีร่บั – สง่บตุรหลานบรเิวณรัว้สขีาวเทา่นัน้คะ่ 



 

 

วนัไหวค้ร ู2558 ปนีีม้บีทความ ประวตัวินัไหวค้ร ูดอกไมไ้หวค้รมูาฝากคะ่ 

          หลังจากเปิดเทอมใหญ่ในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนสถานศึกษาหลายแห่ง                            

จะจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ใดสปัดาห์หนึ่งในช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม-                      

กลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการก าหนดวันนั้นจะแตกต่างกันไปตามแตล่ะโรงเรียน แต่สิ่งที่ยึด                        

เหมือนกันก็คือต้องตรงกับวันพฤหัสบดี สงสัยไหมคะว่าท าไมวันไหว้ครูต้องเป็นวันพฤหัสบดีด้วยนะ 

         กอ่นอืน่มารูจ้กัความหมายของค าวา่ "คร"ูกนักอ่น "คร"ู มคีวามหมายวา่ ผูส้ัง่สอนศษิย ์ 

หรอืผูถ้า่ยทอดความรูใ้หแ้กศ่ษิย์ซึง่มีผูก้ล่าวว่ามาจากค าว่า ครุ (คะ-รุ)ท่ีแปลว่า"หนกั"อันหมายถึง 

ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเป็นภาระหน้าท่ีที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชา

ความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น"คร"ูจะต้องทุม่เทแรงกายและแรงใจไมน่้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดเลย ซึ่งในชวีิตของ

คน ๆหนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน"ครคูนแรก"ของเราแล้วการที่เด็ก ๆ จะด ารงชีพต่อไปได้ในสังคม จ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องม"ีคร"ูที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพ่ือปูพื้นฐานไปสู่หนทางท ามาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น 

"คร"ูจึงเป็นบุคคลส าคญัที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อทา่น 

         ดว้ยเหตนุี้เอง "การบชูาคร"ู หรอื "การไหวค้ร"ูจงึเปน็ประเพณสี าคญัทีม่มีาแตโ่บราณ และมอียูใ่นแทบทกุ

สาขาอาชพีของคนไทยถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคณุของบูรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิว์ิชา

ความรู้ให้ ท าให้เราสามารถน าไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แกต่นเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

          ในความหมายของ "การไหวค้ร"ูก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ 

ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวชิาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ

ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึง่การไหว้ครูนี้นอกจากจะ

เป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดีและชว่ยธ ารงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้วการที่

ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นก็มสี่วนท าให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชา

ความรู้ให้อย่างเต็มที่และศิษย์เองก็จะมคีวามรู้สึกผกูพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแลสั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่ง

ความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน 

          พธิไีหวค้ร ูหรอื การไหวค้ร ูนีม้หีลายอยา่ง เชน่การไหวค้รนูาฏศลิป ์ไหวค้รดูนตร ีไหวค้รโูหราศาสตร ์ไหว้

ครแูพทยแ์ผนไทย เปน็ตน้ซึง่แตล่ะอยา่งกจ็ะมรีายละเอยีดแตกตา่งกนัออกไป แตโ่ดยทัว่ไป เมือ่เอย่ถงึพธิไีหวค้ร ูเรามกัจะ

หมายถงึ การไหวค้รใูนสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆซึง่สว่นใหญจ่ะท าในชว่งเปดิภาคการศกึษา 

          ส าหรับการไหว้ครูในปจัจุบันตามโรงเรียนต่าง ๆมักจะเลือกวันในช่วงสปัดาห์แรก ๆ เพ่ือจัดพิธีไหว้ครูทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับตามสะดวกของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งซึ่งความต่างของวันไหว้ครใูนยุคนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าเคร่ืองสักการะที่

นักเรียนน ามาไหว้ครูน้ันนับวันจะหมดความหมายลงไปทุกท ี  

          นักเรียนส่วนใหญ่มักซื้อดอกไม้ที่สวยงามจากตลาดแทนการใช้เคร่ืองสักการะที่มีความหมายซึ่งใชก้ันมาแต่

โบราณและมักไม่ใช้ความสามารถของตนในการจัดพานเคร่ืองสักการะครูส่วนใหญ่จะจ้างผูม้ีฝีมือในทางด้านนี้ท าให้แบบ

ส าเร็จรูป 

          ถ้าหากเราจะรณรงค์ให้มีการตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริงโดยร่วมแรงร่วมใจกันจัดพาน ใช้

ดอกมะเขือหญ้าแพรกเป็นสื่อความหมายก็น่าจะเป็นเร่ืองดีไม่น้อยเพราะการปลูกมะเขือและหญ้าแพรกนั้นง่ายกว่าและ

ประหยัดกว่าการซื้อดอกไม้อื่น ๆ มากมายนัก         ขอขอบคุณข้อมูลจาก noknoi.com, dhammajak.net และ

culture.go.th 
 

 

 

 

 
 
 

   ประจ าเดือน  มถิุนายน  2558 ฉบับวันดอกยูงทองบานต้อนรับเปิดเทอม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอนบุาลแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอปุถัมภข์อง   

สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับใบอนญุาตจัดตั้งโรงเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 

เลขที่  99   หมู่  18  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

โทร. 0-2564–4440-79 ต่อ 1039, โทรสาร  0–2564- 2133 

 http://anuban.tu.ac.th, www.facebook.com/anubanTU ,E-mail anubantu@hotmail.com 
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