บก.ทักทาย

เดือนมิถุนายนเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องจากในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
สวัสดี....ผู้ปกครองทุกท่าน ในยุคที่ทุกสิ่งเข้าสู่โลกของดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตทั้งที่บ้าน
ที่ทางาน การติดต่อสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ต่างๆ รวมทั้งภาคการศึกษาจาเป็นต้องเตรียมการ
รับมือให้พร้อมเพื่อปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตที่มีการยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้โรงเรียนดวงวิภาของเรา
จึงนาหลักสูตรการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) หรือที่เรียกว่า การเรียนภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องปูพื้นให้นักเรียนได้มีทักษะ
ในด้านการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ การจัดลาดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนเลือกใช้เพื่อฝึกทักษะด้าน
ภาษา สิ่งสาคัญที่สุดคือการได้ทาชิ้นงานจากภาษาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ และมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง สู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพในอนาคต
ในช่วงเดือนมิถุนายน โรงเรียนดวงวิภาได้มีการจัดกิจกรรม หลายกิจกรรมที่สอดคล้องกั บมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
เช่นกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคม และวัฒนธรรมอันดีของสังคม รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนเปิดสอนพิเศษวันเสาร์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถม 6 เริ่มสอนในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 15.00 น. เน้นการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ อีกทั้ง ว่ายน้า ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ
ฟุตซอล และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเรียนในทุกกิจกรรม)

3 มิ.ย. หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
4 มิ.ย. เปิดเรียน Gifted ป.3-6
- ป.3 อังคาร , พุธ
- ป.4 อังคาร , พฤหัสบดี
- ป.5 จันทร์ , พฤหัสบดี - ป.6 จันทร์ , พุธ
5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก
6 มิ.ย. เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
7 มิ.ย. นักเรียนเลือกเรียนชมรมวิชาการ
และชมรมเสริมทักษะ
8 มิ.ย. เรียนพิเศษวันเสาร์
20 มิ.ย. พิธีไหว้ครู
24 มิ.ย. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2 สาหรับนักเรียน
ที่อายุต่ากว่า 9 ปี จากโรงพยาบาลนครธน
25 มิ.ย. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
- ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก
และหยอดโปลิโอนักเรียนชัน้ ป.1
- ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยักนักเรียนชัน้ ป.6
26 มิ.ย. - วันต่อต้านยาเสพติดโลก / วันสุนทรภู่
- Day Camp วันสุนทรภู่ วิชาการ (ไทย-สังคม)

"ท้องเสีย" ในเด็ก พบได้บอ่ ยแต่อย่านิ่ งนอนใจ เสีย่ งอันตราย
เด็กเล็กเสี่ยงท้องเสียจากมือไม่สะอาด - ความต้านทาน
โรคตา่ ท้องเสียเป็ นกลไกการกาจัดเชื้อโรคออกจากร่ างกาย พบว่า
ประมาณ 70% ในเด็กเล็กอายุไม่เกิน 10 ปี เกิดจากการได้รบั เชื้อโรค
เข้าไปในร่างกาย ซึ่งมักจะเข้าทางปากโดยการกินอาหารหรือดื่มนมซึ่ง
ปนเปื้ อนเชื้อโรค แม้กระทัง่ การหยิบจับสิ่งของ คลานเล่นรับเอาเชื้อ
โรคเข้าปากโดยยังไม่รูจ้ กั วิธีป้องกันตัวเอง รวมทัง้ เด็กมีภูมติ า้ นทาน
โรคตา่ ซึง่ ภูมติ า้ นทานโรคส่วนหนึ่งอาจได้รบั มาจากการกินนมแม่และ
การได้รบั วัคซีน อีกส่วนหนึ่งร่ างกายสร้างขึ้นโดยการสัมผัสเชื้อโรค
ตามธรรมชาติและสร้างภูมติ า้ นทานจากระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกาย
ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลา อาการท้องเสียของเด็กที่ควรสังเกต หากเด็กมี

อาการท้องเสีย พ่อแม่ผูป้ กครองสามารถดู ความผิดปกติได้จาก
ลักษณะและความถี่ของอุจจาระที่เปลีย่ นแปลงไปจากปกติ เช่น
เป็ นเนื้อเหลว ความถี่ 3 ครัง้ ขึ้นไป เป็ นมูกเลือด 1 ครัง้ หรือเป็ น
นา้ ปริมาณมาก 1 ครัง้ ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 24 ชัว่ โมง

ในเดือนมิถนุ ายน มีวนั สาคัญอะไรบ้าง สาคัญอย่างไร? (ส่งคาตอบได้ที่ครู
บรรณารักษ์ ทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถม) แจกรางวัลในวันศุกร์สปั ดาห์ท่ี 3 ของเดือน

ทำอย่ำงไรให้ลูกเรียนเก่ง
คำว่ำ “เรียนเก่ง” ในทีน่ ้ไี ม่ได้หมำยถึงกำรเรียนรูด้ ำ้ นวิชำกำร
ในห้องเรียนเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ แต่ยงั หมำยถึงกำรเรียนรูใ้ นด้ำน
อื่นๆ รวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคมอีกด้วย
เช่นปลูกฝั งให้ รกั กำรอ่ำน ไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องบังคับให้ลูกอ่ำน
หนังสือ หรือท่องตำรำเรียน แต่นิสยั รักกำรอ่ำน ต้องเริม่ สร้ำงกันตัง้ แต่
เด็กเริม่ สื่อสำรได้เลย ควรอ่ำนนิทำนให้ลูกฟั งบ่อยๆ อ่ำนชื่อร้ำนอำหำร
หรือป้ ำยโฆษณำให้ลูกฟั ง ฝึ กสมำธิ คุณพ่อคุณแม่สำมำรถเริม่ ฝึกให้ลูก
ทำสมำธิได้ตงั ้ แต่อำยุ 5-6 ขวบ จึงฝึกได้ง่ำยกว่ำตอนโต กำรให้เด็กฝึ ก
นัง่ สมำธิเ พีย งแค่ว ัน ละ 15 นำที โดยก ำหนดลมหำยใจเข้ำ ออก จะ
สำมำรถช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นำกำรทีด่ ี กำหนดเวลำนอนของลูก อำจจะ
ปล่อยให้นอนดึกขึน้ ได้สกั ชัวโมงในวั
่
นหยุด อย่ำงน้อยจนถึงอำยุ 10 ขวบ
เด็ก ควรนอนประมำณ 9-10 ชัว่ โมงทุก วัน และเข้ำ นอนไม่เกิน 3 ทุ่ม
เพื่อให้โกรว์ธฮอร์โมนซึ่งช่วยในกำรเจริญเติบโตทำงำนได้อย่ำงเต็มที่
ทำให้สมองปรอดโปร่ง
ทำกิ จกรรมหลำกหลำย อย่ำมัวให้ลูกน้อยอยูแ่ ต่กบั มือถือ
แท็บเลต ทีวี เกมคอมพิวเตอร์ ควรมีโอกำสได้ทำกิจกรรมทีห่ ลำกหลำย
เช่ น ดนตรี กีฬ ำ สัน ทนำกำร เพื่อ ที่เ ขำจะได้พ ัฒ นำทัก ษะทัง้ ด้ำ น
ร่ำ งกำย สัง คมและจิต ใจอย่ำ งเหมำะสมแต่ไ ม่ค วรพำลูก ไปอยู่แ ต่ใ น
ห้ำงสรรพสินค้ำ ลองเปลีย่ นบรรยำกำศไปสวนสำธำรณะ สนำมกีฬำใกล้
บ้ ำ น วั ด พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ สถำนที่ อ่ื น ๆ ดู เ ด็ ก ๆ อำจจะค้ น พบ
ควำมสำมำรถหรือควำมสนใจเฉพำะด้ำนเพิม่ เติมจำกกิจกรรมเหล่ำนี้ก็
เป็ นได้ ช่วยทำงำนบ้ำน หลำยคนอำจจะสงสัยว่ำกำรช่วยทำงำนบ้ำน
จะทำให้ลูก เรียนเก่งขึ้นได้อย่ำงไร แต่กำรมอบหมำยหน้ ำที่ให้ลูกช่วย
ทำงำนบ้ำนง่ำยๆ นะคะ
นำงงสำวนงนุ ช สิงหนำท (ผูป้ กครอง)
ด.ญ.ณฐพร เสมำ ชัน้ ป.4/4

Seasons

Kate : Hello Mike! How many seasons are
there in your country?
สวัสดี ไมด์...ที่ประเทศของคุณมีกี่ฤดู
Mike : We have four seasons in our country?
เรามี สี่ ฤดู
Kate : And what are they?
มีฤดูอะไรบ้าง
Mike : They are winter, summer , autumn
and spring.
มีฤดูหนาว , ฤดูร้อน , ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบไม้ผลิ
Kate : What is your favourite season ?
แล้วเธอชอบฤดูอะไรมากที่สุด
Mike : My favourite season is Winter and
you ?
ฉันชอบฤดูหนาวมากที่สุดแล้วเธอละ
Kate : My favourite season is Summer.
ฉันชอบฤดูร้อนมากที่สุด.

โรงเรียนดวงวิภา จะทาการเลือกตั้งสภานักเรียนใน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัคร การหาเสียง และการนาเสนอ
นโยบายของแต่ละพรรค ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสภา
นักเรียนทั้งหมด 3 พรรคดังนี้
1. พรรครอยยิม้ ของ DVP.
หมายเลข 1 เด็กหญิง ธนิสรา สาลี
2. พรรคความหวังใหม่ของดวงวิภา
หมายเลข 2 เด็กหญิง สุภร เฉิน
3. พรรคการเรียนรู้สอู่ นาคต
หมายเลข 3 เด็กหญิง จิตติมา ตติยประภา
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ขอเป็นกาลังใจให้ทั้ง
สามพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนมุ่งมั่น และทุ่มเท
ต่อหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบในขณะนี้ให้ดีที่สุด
นายพงศกร มหาชน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

