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***ดูเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน  www.amarin.ac.th 

อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์กจิกรรม 
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม 
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ 
Website : http://www.amarin.ac.th 
E-mail  :  amarin_school@hotmail.com 
Facebook : โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม 

    ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากร 
ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว   

ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สนามโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

อัตลักษณ์ลูกอมรินทร ์   
 กายออ่นน้อม  วาจาอ่อนหวาน  จิตใจอ่อนโยน 



๕ เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ประสบความส าเร็จ 
   ๑. อย่าคิดว่าลูกผิด พ่อแม่ท่ีดีจะเช่ือมั่นว่าลูกเป็นคนดี 

มีเจตนาดี ไมไ่ดม้ีสิ่งใดผิดปกติ และเข้าใจว่าพฤติกรรมดื้อรั้น
เกเรเป็นเพียงสิ่งท่ีสะท้อนออกมาจากความพยายามที่จะใหไ้ด้
สิ่งท่ีตัวเองต้องการ เราจ าเป็นต้องยอมรับในตัวเด็กและค่อย 
ๆ ให้โอกาสเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

        ๒. เข้าใจมุมมองที่แตกต่างของลูก  ต้องเข้าใจว่า

เด็กมองโลกต่างจากผู้ใหญ่ พวกเขาพูดคนละภาษากับเรา คณุ
อาจจะคิดว่าคณุก าลังให้ค าแนะน าแต่เด็กอาจจะเห็นว่าคณุ
ก าลังบ่น การแสดงความเป็นห่วงในแบบของคุณอาจจะเป็น
การบังคับในสายตาของพวกเขาก็เป็นได ้
    ๓. เคารพในความคิดของลูก ถ้าคุณอยากให้ลูก

พูดคุยอย่างเปิดเผย และฟังคุณ คณุต้องสร้างความเชื่อใจ
เสียก่อน พยายามใช้ประโยคเช่น “แม่เห็นด้วยว่า…..” “พ่อ
เข้าใจว่า…..” เมื่อคุยกับลูก เพ่ือให้ลูกรูส้ึกว่าคณุฟังเขา  
     ๔. รู้จักยืดหยุ่น การจะเลี้ยงลูกให้ประสบความส าเร็จ

นั้น คุณต้องรู้จักผ่อนปรนและปรบัเปลี่ยนวิธีรบัมือให้เข้ากับ
สถานการณ์ เมื่อใดก็ตามที่คุณไมรู่จ้ักผ่อนปรนและท าตัวเดา
ง่าย ลูกคุณก็จะกลายเป็นคนคุมเกม และความยืดหยุ่นของ
เด็ก (โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ) นี่เองท่ีท าให้พวกเขาคุมพ่อแม่ได้
อยู่หมัด  
    ๕. สนับสนุนให้ลูกกล้าฝัน พ่อแม่ท่ีดีควรคอยกระตุ้น

ให้ลูกกล้าที่จะฝัน  ไม่ว่าความฝันนั้นจะหลดุโลกแค่ไหนกต็าม 
สิ่งส าคญัคือความฝันจะท าให้เด็ก ๆ ตื่นเต้นและกระตุ้นให้
พวกเขาอยากเรียนรู้    ความฝันของพวกเขาจะเปลี่ยนไป 
ตามอาย ุ

ที่มา : http://th.theasianparent.com/ 

แนะน าหนังสือน่าอ่าน 

  ชื่อผู้แต่ง : Yasunari  Tanaka 
  ชื่อผู้แปล :  
  ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ 
   ISBN : ๙๗๘๙๗๔๔๔๓๕๕๙๐ 
   ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook 
   จ านวนหน้า : ๒๒๔ หน้า 
   ราคา : ๒๐๐ บาท  

       ขอแนะน าเรื่อง "สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่
ประถม" การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องเดียวกับ 
“การแก้โจทย์คณิตศาสตร์” หากเร่งรัดสอนแต่สูตรส าเร็จ
เพ่ือแทนค่าหาค าตอบ แม้จะท าข้อสอบได้ มีผลคะแนนดี 
แต่เด็ก ๆ จะพลาดช่วงเวลาส าคัญในการฝึกฝนทักษะที่
จ าเป็นในอนาคต และหมดโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ
อย่างแท้จริง จึงขอแนะน าแนวทางการสอนเลขเพ่ือพัฒนา
ความคิดเชิงตรรกะให้เด็กประถม อธิบายระบบการคิดและ
การเรียนรู้เลขคณิตส าหรับเด็กตั้งแต่เริ่มต้น มีวิธีฝึกฝน
ทักษะที่เก่ียวข้องกับการแก้โจทย์อย่างเป็นกระบวนการ 
รวมถึงวิธีการให้แบบฝึกหัดและการบ้านที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้น 
ที่มา : http://my.dek-d.com/tpabook/blog/

  กิจกรรมเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๘ 
* ๑๔-๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนช้ัน ป.๑-ป.๖ สอบเกบ็คะแนนครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
* ๒๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนระดับปฐมวัย ทดสอบความพร้อมพัฒนาการ 
*  ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียน ป.๑ - ป.๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 
* ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียน ป.๓ เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด Day Camp  
* ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนช้ัน ป.๔ เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ๒ วัน ๑ คืน  
      ท่ี  ร.ร.วัดอมรินทราราม 
* ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนช้ัน ป.๕ เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ๒ วัน ๑ คืน  
      ท่ี  ร.ร.วัดอมรินทราราม 
* ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   - นักเรียนห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (MEP) และ    
     นักเรียน ป.๑-ป.๖  เข้าค่าย English Camp  
      ณ ปราณบุรีน้อยรีสอร์ท จ.ประจวบครีีขันธ์ 
 

ก าหนดสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๕๘    
* ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
        ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ ส่งงานเก็บ
คะแนน ภาคปฏิบัติ ให้ครบและรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้ดีอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ  

กำหนดการเปิดภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๕๘  
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปิดเรียนตามปกต ิ  

http://th.theasianparent.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e

