
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์ น้ีมาพบกับเรื่องราว
สาระดีๆ เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์กันค่ะ

“ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์”
ดนตรมีีส่วนในการพัฒนาทาง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม ช่วยให้การประสานงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
ความสามารถทางการเห็นและการได้ยินดีข้ึน นอกจากน้ียัง มี
ส่วนเ สริมสร้าง สมา ธิ ความจ า เ ชาว์ ปัญญา  คว ามคิด
สรา้งสรรค์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ อาทิ
1. ดนตรีกับการพัฒนาสติปัญญา การน าดนตรีเ ข้าไป
บูรณาการในเน้ือหาวิชาต่างๆ จะช่วยให้เ ด็กเรียนรู้ความคิด
รวบยอดของเน้ือหาวิชาน้ันๆ ได้ง่ายข้ึน
2. ดนตรีกับการพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีเป็นส่ิง เร้าที่
ส าคัญของการท างานของสมองในการะบวนการคิด ทั้ง น้ี
เพราะการรับรูท้างดนตรเีกิดจากการจินตนาการ ซ่ึง เ กิดข้ึน
ภายในสมองโดยตรง หากสมองได้รั บการกระตุ้นอย่า ง
สม่ าเสมอจากเพลงที่มีท านองง่ายๆ มีค ารอ้ง เพลงที่ มีเครื่อง
ดนตรน้ีอยช้ิน ไปจนถึงเพลงด้วยวงดนตรขีนาดใหญ่ สมองจะ
รับรู ้เข้าใจ จ าเสียงดนตรีต่างๆ ได้ สามารถวิเคราะห์แนว
ท านองของเครื่องดนตรแีต่ละแนว สัง เคราะห์คุณภาพของ
เสียงประสาน และประเมินคุณค่าของบทเพลง น้ันๆ ได้ ซ่ึง
เป็นทักษะที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการคิดอย่างแท้จรงิ
3. ดนตรีกับการพัฒนาอารมณ์ อารมณ์ทางดนตรีเป็น
สถานะการณ์จ าลองของอารมณ์ที่ เ กิดข้ึนในชีวิตจริงของ
มนุษย์ การที่สมองเรยีนรู ้(รู้จักคุ้นเคย) กับอารมณ์ลักษณะ
ต่างๆ เม่ือเวลาที่ต้องเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์ใดๆ ย่อมไม่
หว่ันไหวและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
4. ดนตรีกับการพัฒนาพลังสมาธิ คนที่มีสมาธิดี สามารถ
ที่จะท างานอะไรก็ตามอย่าง ต้ังอกต้ัง ใจจนกระทั่งประสบ
ความส าเร็จ

ที่มา : emagazine/emagazine1/musics

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 ประจ าวันที่ 20–24 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

อนุบาล)/054-228015(ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ดนตร ี...กับละออ

กิจกรรมดนตรี

วันท ี่
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อน ุบาล ประถม

27/11/6
0

ข้าวผัดไก ่ + ซุปกวางตุ้ง
ข้าวผัดไก ่ + ซุปกวางตุ้ง

+ เส้น เล็กหมูสับ
เฉาก ๊วย

ข้าวเหน ียวหมู
ห ยอง

28/11/6
0

เย็นตาโฟ
เย็น ตาโฟ

+ ข้าวไข่เจียวทรงเครือ่ง
ผลไม้ ขนมปงัหนา้หมู

29/11/6
0

ข้าวสวย + ต้มจับ ฉ่าย + 
ไข่ต ุ๋น

ข้าวสวย + ต้มจับ ฉ่าย +
ไข่ต ุ๋น + ผัดวุ้นเส้น

สับปะรดลอย
แก ้ว

กล้วยบวชชี

30/11/6
0

เส้นหมี่น  า้ไกต่ ุน๋
เส้นหมี่น  า้ไกต่ ุน๋ +

ข้าวสวย + ผัดข้าวโพดอ่อนหมูสับ
ผลไม้ ไส้กรอกลวก

1/12/60
ข้าวสวย + ซุปมัน ฝรัง่ + 

ก ุน เชียงทอด
ข้าวสวย + ซุปมันฝรัง่ + 
ก ุน เชียงทอด+ ย้าหมูยอ

ผลไม้
ลอดช่อง
สิงคโปร์

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

วันนี ้หาเวลามาท าของว่างทานกันดีกว่าค่ะ กับ
เมนู  “ขนมปังหน้าหมู”

เครื่องปรุง
1. ขนมปัง 2. หมูบด 3. หอมหัวใหญ่ 4. ผักชี 5. ซีอิว้ขาว 
6. น้ าตาลทราย 7. ซอสปรุงรส 8. น้ ามันหอย  9. เกลือ 
10. น้ าส้มสายชู 11. แตงกวา 12. น้ ามันพืช 
วิธีท า

1. น าน้ าตาลทรายประมาณ 1 ถ้วยตวง เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ าส้มสายชูประมาณ ¼ ถ้วยตวง เติมน้ าได้นิดหน่อยค่ะแล้วน า ไป
ตั้งไฟให้เดือดค่ะ ท้ิงไว้ให้เย็นแล้ว ห่ันแตงกวาใส่ลงไป ก็จะ เป็น
น้ าจ้ิมอาจาดค่ะ

2. น าหัวหอมมาสับให้เป็นช้ินเล็กๆ ค่ะจากนั้นน าส่วนผสม

ท้ังหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักท้ิงไว้ประมาณ ½ ช่ัวโมงค่ะ
3. น าหมูท่ีหมักไว้มาทาบนขนมปังท่ีเราน าไปตากให้แห้ง

จากนั้น น าไปทอดในน้ ามันท่ีตั้งด้วยไฟแรงปานกลาง จนเป็นสี
เหลืองสวยงาม แล้วตักขึน้มาให้สะเด็ดน้ ามัน แล้วตัดแบ่งเป็น ช้ิน
พอค าทานคู่กับน้ าจ้ิมอาจาดท่ีท าเตรียมไว้

เหมอืนจะยากแต่ไม่ยากนะคะ ลองท าทานกันดูนะคะ  
ส าหรับวันนีส้วัสดีค่ะ



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

ข้อดีของการกระตุ้น # พัฒนาการการสื่อสารของลูก #
ก่อน 2 ขวบ  เป็นที่รู้ กันดีของคุณแม่ว่า ช่วง 2 ขวบ คือ    
ช่ ว ง ที่ เ ด็ ก น้ อ ย จ ะ อ า ร ม ณ์ เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ได้ง่าย หรือ เรียกว่า Terrible ซ่ึงเป็นไปตามพัฒนาการของ
เด็ก วันน้ี BasicSkillTH จะมาแนะน าการที่ เราจะกระตุ้น
พัฒนาการของลูก ให้มีเหตุผลมากข้ึน เพ่ือจะได้ตกลงกับ 
ลูกได้ และลดการ งอแงแบบไม่มี #เหตุผล ของลูกในช่วง 
2 ขวบ
การกระตุ้นพัฒนาการของลูกในช่วง 1-2ขวบน้ันหากเรา
กระตุ้น
1.พัฒนาการการออกเสียง การพูด
2.พัฒนาการระบบความคิด ตรรกะเหตุและผล
3. พัฒนาการส่ือสารเป็นประโยค
จะช่วยท าให้เราสามารถพูดตกลงกับลูกด้วยเหตุและผลได้ 
ซ่ึงจะช่วยให้ลูกงอแงน้อยลง และยังส่งผลถึงพัฒนาการการ
มีเหตุและผลของลูก ท าให้ส่งดีต่อการพัฒนาการด้านอื่นๆ

ท่ีมา : basicskillth

คุณครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะ สัปดาห์น้ีครูจ๊ะจ๋ามีเทคนิคการคูณง่ายๆมา
ฝาก เป็นเทคนิคการคูณโดยใช้เส้น เทคนิคน้ีใช้ได้ดีกับ
จ านวนที่มีค่าในแต่ละหลักน้อยๆ เช่น 1 ,2 ,3 ถ้าใช้กับ
เลขที่ มีค่า ในแต่ละหลักมากอา จจะสับสน  เวลานับ
จุดตัด,ทดเลข และรวมเลขภายหลังแต่ถ้าในกรณีจ านวน
น้ันมีหลายหลัก แล้วในแต่ละหลักมีค่าน้อย ก็ยังนับว่า
สะดวกอยู่พอสมควร และจ านวนใดมีเลขศูนย์อยู่ ต้องใช้
เส้นประ เพ่ือไม่ให้สับสนตอนน ามารวมเลขภายหลัง

ตัวอย่าง การคูณเลขสองหลัก 21 x 32

การคูณโดยใช้เส้นเป็นวธีิการหน่ึงทีช่่วยประหยัดเวลาและ
ได้ผลลัพธ์ที่แม่นย า สามารถน าไปใช้ได้กับน้องๆที่ท่อง
สูตรคูณยังไม่คล่อง หรือคูณเลขยังไม่เป็น เพียงแค่นับเลข
ได้ก็สามารถหาผลคูณได้

ภัสสญา  แก้วสุภาพร, ดวงฤดี  ก าลังมาก ครูกรกนก ไชยพูน (ครูจ๊ะจ๋า)

ขีดให้ไขว้กันจะออกมาเป็นรูป 4 เหลี่ยมข้าวหลาม
ตัด

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
โรงเรียนสาธิตลอะออุทิศ ล าปาง ครบรอบ ๙ปี 

ขอเชิญร่วมท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป

**********  และ เชิญร่วมงาน******
“แอ่ว..ตลาด กาดหมั้ว ผ่อ..ครัวละออ”

ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
(แผนกประถมศึกษา)

ชม    การฟ้อนร า ดนตรีโฟล์คซอง
ชิม    อาหารและขนมพ้ืนเมือง
ลุ้น    แจกของรางวัล

และร่วมกิจกรรมภายในงาน

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙ ปี ๙ ไกล ก้าวไปกับละอออุทิศ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1186436931476860
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5?source=feed_text&story_id=1186436931476860
https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

