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คำพูด..ทำรายลูกได!

MONA LISA ใครคือ โมนาลิซา ?

การดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง



สวัสดีคะ ทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ท่ีรักทุกคน ภาคตนผานไป

อยางรวดเร็ว ยางเขาเดือนท่ี 3 โดยไมรูตัว นักเรียนผานการสอบกลางภาคมาเรียบรอย

และคงไดทราบผลการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางเปนทางการแลว

คะแนนเปนเพียงตัวเลขท่ีบอกใหนักเรียนไดรูวาเรามีความรู ความสามารถ และความเขาใจ

ในบทเรียนมากนอยเพียงใด แตที่แนนอน คือความมุงมั่นตั้งใจ และความพยายาม

มากกวา ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของนักเรียนคือการตั้งใจศึกษาเลาเรียน

และคนควาหาความรูตามศักยภาพของแตละคนจะเปนสิ่งสำคัญที่จะบงบอกถึงความ

เปนตัวตนของเราไดอยางแทจริงและนำไปสูการศึกษาตอในระดับสูงตอไป

กิจกรรมสำคัญของเดือนท่ีผานมามีท้ังกิจกรรมวันไหวครูประจำปของโรงเรียน ซ่ึงเปน

ประเพณีวัฒนธรรมของไทยท่ีปฏิบัติกันมาชานาน เพ่ือตองการสอนใหนักเรียนไดระลึก

ถึงพระคุณของครู ผูท่ีถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ทำใหนักเรียนเปนคน

อยางสมบูรณ การไดแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณของผูมีพระคุณเปนส่ิงท่ีเด็กทุกคน

ควรกระทำอยางสม่ำเสมอ รวมไปถึงคุณพอ คุณแมซ่ึงเปรียบเสมือนครูคนแรกท่ีเด็ก

ไดรูจักและไดรับการอบรมส่ังสอน เด็กๆจะตองปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดีของคุณพอคุณแม

กอนเขาโรงเรียนตองยกมือไหว (สวัสดี) และกลับจากโรงเรียนก็ตองยกมือไหว (สวัสดี)

ตามประเพณีไทยท่ีเราพูดกันติดปากวา “ไปลา มาไหว” น่ันเอง เด็กๆ ลองคิดดูดวยนะ

วาเราไดปฏิบัติอยางนี้หรือไมถายังควรตองรีบปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สวนกิจกรรมวันแม โรงเรียนไดจัดใหมีพิธีถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงถือเปนแมของทุกคนในแผนดินไทยท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิไดแกพสกนิกร ประชาชนคนไทยทุกคน ปน้ีนักเรียนทุกคนมีความต้ังใจ

และปฏิบัติตนไดถูกตองและเหมาะสม ในพิธีการมีการรำถวายพระพรและการแสดง

ดนตรีทั้งของนองเล็กระดับอนุบาลและพี่ระดับชั้นประถม - มัธยม ครูตองขอบคุณ

ทุกคนท่ีทุมเทเสียสละเวลามารวมฝกซอม เปนท่ีช่ืนชมของครู พ่ีๆ เพ่ือนๆ และนองๆ

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ทำหนาที่ไดอยางสมบูรณ ซึ่งการจัดงานครั้งตอไปหวังเปน

อยางย่ิงวานักเรียนทุกคนจะปฏิบัติไดดีเชนน้ี และตองขออภัยทานผูปกครองท่ีมีความ

ตั้งใจจะมาถายรูปบุตรธิดาที่แสดงในวันนั้นและไมไดรับความสะดวก ซึ่งในการจัด

กิจกรรมคร้ังตอไปโรงเรียนจึงวางแผนไววาจะใหนักเรียนท่ีรำและเลนดนตรีแสดงใหดู

อีกคร้ังหลังเสร็จพิธีการแลว เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครองสามารถบันทึกภาพไดอยาง

ใกลชิด สำหรับครั้งนี้โรงเรียนไดจัดทำ CD บันทึกการแสดงของนักเรียนแจกใหกับ

นักเรียนที่แสดงไวเปนที่ระลึกแลวดวย
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Message from Director

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการโรงเรียน

บอกเลาเกาสิบ
จากผูอำนวยการ

โรงเรียนขอแจงการเปลี่ยนแปลงนมดื่มสำหรับนักเรียน

จากนมเมจิซึ่งเปนนมพาสเจอรไรสและตองจัดเก็บใน

ความเย็นตลอดเวลา มาเปนนมยูเอชทีไทยเดนมารก

รสจืดที่สามารถจัดเก็บในอุณหภูมิธรรมดาได ทำให

สะดวกตอการจัดสงใหกับนักเรียนโดยไมตองหวงเรื่อง

การเส่ือมคุณภาพของนมเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไป ท้ังน้ีจะเร่ิม

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เปนตนไป

ในชวงท่ีผานมาโรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก

ถึงความสามารถเพื่อสงเสริมศักยภาพและความเชื่อมั่น

ในตนเอง โดยการจัดสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมหรือ

แขงขันที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น แมวาจะไมไดรับรางวัล

หรือไดรับรางวัลก็ตาม ท้ังน้ีเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเกิด

การเรียนรูใชความสามารถ ความต้ังใจ มุงม่ัน ขยัน อดทน

และเรียนรูท่ีจะทำงานรวมกับผูอ่ืน รวมไปถึงความมีน้ำใจ

เสียสละ และยอมรับผูอื่น ซึ่งลวนแลวแตเปนทักษะชีวิต

ที่สำคัญมากกวารางวัลหรือการแขงขันเพื่อการชนะเลิศ

การใหโอกาสดังกลาวจะเปนประสบการณตรงท่ีนักเรียน

ทุกคนทุกระดับช้ันไดรับขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีเสียสละ

เวลาสวนตัวมารวมฝกซอมกิจกรรมตางๆ ขอบคุณ

ผูปกครองที่ใหการสนับสนุนและเสริมอีกแรงหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาลูกของทานและลูกศิษยของเราใหเกิด

ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตนเองรวมไปถึงมีความ

แข็งแกรงในการเผชิญปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ไดเสมอ แลวพบกันใหมในฉบับหนา
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Editor talk

กองบรรณาธิการ

ฉลอง อารียจิตต

คุยกับ
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ
รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม
ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร
รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง
อาจารยรุงทิพย โพอุทัย
  
บรรณาธิการ
ฉลอง อารียจิตต

ผูชวยบรรณาธิการ
กิตติพร รอดรุงเรือง
ฝายอนุบาล ยุพาภรณ ลาวเกษม
ฝายประถมศึกษา วิฑูรย ทั้งสนธิ์
ฝายมัธยมศึกษา เอกสิทธ์ิ เอ้ืออาดูลยกุล 

กองบรรณาธิการ 
เรวัต ทองมา
ผกาวรรณ ทองมา
รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
พิมพศิริ สุขประเสริฐ       
วิฑูรย ทั้งสนธิ์
เอกสิทธิ์ เอื้ออาดูลยกุล
นที เทพหัสดินทร ณ อยุธยา
Raymond Harte

พิสูจนอักษร
สิริพร บัวงาม

แบบรูปเลม
เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สวัสดีครับทานผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา

จดหมายขาวฉบับที่ 3 นี้มีเร�องราวที่นาสนใจหลากหลาย ใหติดตามกันครับ

เริ่มจาก ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม เรื่องเลาของชาวอนุบาล สรรสาระเพื่อการเรียนรู

มีความรูดีๆ เกี่ยวกับโมนาลิซามาฝาก สวนสรรหามาเลาเปนเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับโขน

ตอน ศึกมัยราพณ ซ่ึงเปนการนอมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ที่ทรงอยากใหคนไทยรูถึงคุณคา ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาแตโบราณและทรงตองการฟนฟูศิลป

การแสดงแขนงนี้ อันเปนเอกลักษณของชาติใหกลับมาเปนความภาคภูมิใจของชาวไทยอีกครั้ง..

สวนเรื่องเลาดีๆ  ของชาวประถม คนดีศรีมัธยม เต็มไปดวยเรื่องราวเด็กดีใหติดตามชื่นชมกัน

มุมมองความคิดของฉันฉบับนึ้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาลองติดตาม

แงมุมความคิดของเด็กๆ โรงเรียนสาธิตพัฒนากันบางวาคิดอยางไรกัน Teacher’s talk มีเรื่องราว

มาบอกเลาเชนเคย ปดทายดวยคอลัมน ฝกสมองประลองปญญา มาฝากใหชวยกันขบคิดอีกเชนกัน

พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรมพิธีไหวครู กิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ กิจกรรม

เดินเทิดพระเกียรติและกิจกรรมเรียนรูโลกกวางของนักเรียนระดับชั้นตางๆ

สุดทายนี้ขอนำขอความของทาน ว.วชิรเมธี มาฝากชาวสาธิตพัฒนาทุกคนและขอใหมีความสุขและ

พรอมที่เรียนรู ในทุกๆ วันครับ 

“แกวที่คว่ำอยูกลางสายฝน ตอใหฝนตกกระหน่ำทั้งคืน ก็ไมอาจเต็มไปดวยน้ำ

คนที่ไมยอมเปดใจเรียนร� ตอใหคลุกคลีอยูกับนักปราชญทั้งคืนทั้งวัน ก็ยังโงเทาเดิม” 
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News

ฝายมัธยมศึกษา

นางสมัชญา จะดอม

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคมี

เจาหนาที่วิทยาศาสตร

นางสาวสมใจ ดวงโสมา

สาขาการจัดการ

เจาหนาที่พัสดุ

นายรัฐนนท สวางผล

ศิลปบัณฑิต

สาขาออกแบบนิเทศศิลป

เจาหนาที่โสตทัศนศิลป

ฝายสำนักงาน

ระหวางวันจันทรที่ 29 สิงหาคม ถึงวันศุกรที่ 2 กันยายน 2554 ทางฝายกิจการนักเรียนจะนำของที่เก็บได

ของนักเรียนที่หายมาจัดนิทรรศการ ขอใหทานผูปกครองที่มารวมกิจกรรมคุยกับคุณครูไดชวยตรวจสอบ

ดวยวามีส่ิงของของบุตร-ธิดาของทานหรือไมและเซ็นรับคืน หลังจากสัปดาหน้ีแลวฝายกิจการนักเรียนจะขอ

นำสิ่งของที่ไมมีผู ใดเปนเจาของหรือไมมารับคืนบริจาคใหหนวยงานการกุศล

ทั้งนี้โรงเรียนขอความรวมมือผูปกครองชวยกำชับใหนักเรียนเขียนชื่อของใชทุกชิ้นและฝกความรับผิดชอบ

ใหนักเรียนไดดูแลสิ่งของของตนเองใหมากขึ้น ขอบคุณความรวมมือเปนอยางดี

เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูปกครองในการรับสงนักเรียนและบรรเทาปญหารถติดในโรงเรียน

โรงเรียนจะเปดประตูเขา - ออก
บริเวณดานหลังโรงเรียนเพิ่มอีก 1 ประตู (ประตู 6)

ระหวางเวลา 7.00 - 8.30 น. และ 15.00 - 17.30 น.

ทั้งนี้เริ่มตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายนนี้เปนตนไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอเชิญนักเรียนชม

มหกรรมภาพยนตรการตูน 5 วัน 5 เรื่อง
ในสัปดาห “คุยกับคุณครู”

ขณะรอผูปกครอง (15.30 - 17.00 น.) ณ หองประชุมช้ัน 1

ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายนนี้ 

นิทรรศการ ของหาย..!!

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ

SATITPATTANA CINEMA
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Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2554

1. กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

ระดับอนุบาล
วันจันทรที่15 - วันศุกรที่ 19 ส.ค.54  อนุบาล 2 ศูนยการคาบิ๊กชี สาขาสายไหม
วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 ก.ย.54 อนุบาล1 (โครงงาน)
วันจันทรที่ 19 - วันศุกรที่ 23 ก.ย.54 อนุบาล2 (โครงงาน)
วันจันทรที่ 26 - วันศุกรที่ 30 ก.ย.54  อนุบาล3 (โครงงาน)

ระดับประถมศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 54 ป.4 - ป.6 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป 2554

  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  (งานสัปดาหวิทยาศาสตร)
วันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 24 ส.ค.54  ป.3 (ครั้งที่ 2)  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช)
วันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 54 ป.2 (ครั้งที่ 2)   ทำนาบานครูธานี จ.ปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 54 ป.1 (ครั้งที่ 2) สวนสัตวดุสิต

ระดับมัธยมศึกษา
วันศุกรที่ 19 ส.ค. 54 ม.1 - 5 งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป 2554

  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  (งานสัปดาหวิทยาศาสตร)

2. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันพุธที่ 3 ส.ค. 54 ซอมพิธีไหวครู

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.54 พิธีไหวครู

วันพุธที่ 10 ส.ค. 54 ซอมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 54 พิธีถวายพระพรสดุดี สมเด็จพระนางเจาฯ เนื่องในวันแม

วันศุกรที่ 12 ส.ค. 54 กิจกรรมรวมเดินเทิดพระเกียรติกับ 30 ชุมชนหมูบานเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 54 วันวิทยาศาสตรแหงชาตินำนักเรียนไปชมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

 ประจำป 2554   

วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 54 โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี

วันจันทรที่ 29 ส.ค.- 2 ก.ย.54 รายการคุยกับคุณครู (ประถม - มัธยม) ณ โรงอาหารใหม

วันจันทรที่ 29 ส.ค.- 9 ก.ย.54 รายการคุยกับคุณครู (อนุบาล) ณ อาคารตนกลาสาธิต1 และ 2

วันพุธที่ 31  ส.ค. 54 โครงการวัดสูโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ป.4 ป.5 และ ป.6)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 54 - โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี

 - สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 28 ก.ย.54 โครงการวัดสูโรงเรียน (ป.1 ป.2 และ ป.3)

วันศุกรที่ 30 ก.ย.54 กิจกรรมเปดโลก กอท. (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

วันจันทรที่ 3 - วันศุกรที่ 7 ต.ค.54 สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 ต.ค. 54  นิทรรศการผลงานโครงงานอนุบาล 1 - อนุบาล 3

วันศุกรที่ 7 ต.ค.54 วันสุดทายของการเรียนภาคตน ปการศึกษา 2554
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เก็บขอเขียนมา

ขอให ชวยกันคิด

คำพูด..

ทำรายลกูได!

คุณเคยทำรายลูกไหมคะ?

คำพูดไมดีมีผล...?

     แนนอน คงไมมีพอแมคนไหนคิดจะทำรายลูกของตัวเอง แตก็อาจ

มีบางครั้งที่เราเผลอตัวและหลงลืม ไมเวนแมแตตัวดิฉันเอง

     ฉบับนี้จึงอยากชวนคุณมาทบทวนกันสักนิดวาที่ผานมาเราเคย

“ทำรายลูก”หรือเด็ก ๆ ดวยคำพูดบางหรือเปลา…

     ใชคะ ดิฉันกำลังจะบอกคุณวา คำพูดก็ทำรายลูกได! แตวันนี้เรา

จะตองหยุด…หยุดคำพูดเหลานั้นซะ เพราะ…

     “เสื้อผาที่ขาดยังปะชุนได แตถอยคำรุนแรงจะทิ้งรอยแผลไวในใจ

ลูกเสมอ” ดิฉันอานเจอขอความน้ีในหนังสือ “พลังแหงชีวิตพอ” โดนใจ

มากคะท่ีคำพูดของพอแมมีผลกับลูกมากมายขนาดน้ี ก็เพราะพอแมคือ

บุคคลที่มีอิทธิพลกับลูกมากที่สุด ดังนั้นคำพูดของพอแม จึงมีอิทธิพล

ตอลูกมากที่สุดดวยเชนกัน

     แลวถอยคำแบบไหนสงผลรายตอใจลูก

     • การพูดออกคำส่ัง พอแมหลายคนคงคุนชินกับคำพูดแบบน้ี เชน

“หนูตองทำการบานเดี๋ยวนี้” หรือ “เลิกเลน…แลวไปอาบน้ำซะ”

คำพูดแบบนี้นอกจากไมสรางสรรครังแตจะสรางความกดดัน และฝาก

รอยแผลฉกรรจไว ในใจลูก

     • การพูดคำหยาบ หรือพูดไมเพราะ สวนใหญจะเกิดข้ึนเม่ือพอแม

อยูในภาวะอารมณโกรธ จึงหลุดคำพูดเชนนี้ออกมา เชนการดาวาลูก

เอาลูกไปเปรียบเทียบกับสิงสาราสัตว ซ่ึงคำพูดเหลาน้ีนอกจากจะทำให

ลูกเสียใจ รูสึกไมดีแลว ยังเปนการบั่นทอนกำลังใจลูกซ้ำแลวซ้ำอีก

จนลูกตอตานและทำสิ่งไมดีนั้นจริง ๆ ขึ้นมาคะ

     • การพูดดานลบ หรือจองจับผิดลูกตลอดเวลา เพื่อจะไดสั่งสอน

ในสิ่งที่ถูกที่ควร แตชากอนคะ…การมองพฤติกรรมดานลบของลูก

ก็เหมือนคุณเปดตามองลูกเพียงขางเดียว คุณก็จะเห็นเพียงวา “วันนี้

ไปทำอะไรมาเส้ือสกปรกจัง” หรือ “ทำไมหนูไมเคยทำส่ิงท่ีดี ๆ ไดเลย”

อยาลืมเปดตาอีกขางมองดานดีและพูดชมลูกดวยนะคะ

     ที่คนโบราณบอกวาคำพูดของพอแมนะศักดิ์สิทธิ์ สามารถชี้เปนชี้

ตายใหลูกได คุณคิดอยางไร สวนดิฉันเช่ือสุดใจคะ ช้ีเปน คือการแนะนำ

สิ่งที่ถูกที่ควร ดวยคำพูดไพเราะ ไมพูดตะคอก เสียงไมดังเกินควร

เพื่อใหลูกมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง สวน ชี้ตาย ก็คือเห็นลูกทำผิด

อะไรไมไดตองรีบเขาไปจัดการ พูดจาไมดีใส หรือจองจับผิดลูกอยู

ตลอดเวลาถาเปนเชนนี้ ไมนานคะ ลูกก็จะเปนในสิ่งที่คุณพูด

     ที่ดิฉันหยิบเรื่องนี้มาเมาท…เพราะอยากใหพอแมไดลองทบทวน

ดูสิวาเราใชคำพูดแบบไหนกับลูกของเราคะ
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คำพูด..

ทำรายลูกได!

หยุด..คำพูดที่ ไมดี

คำพูดที่ดี

เหมือนเขียนการดอวยพร

อยาลืมนะคะ ลูกคุณอยากไดยินคำพูดไพเราะ เสนาะหู

กอนพูดกับลูกทุกครั้ง สำรวจสภาวะอารมณและความพรอม

ของตัวเอง...ดวยรักและหวงใยคะ

ดิฉันอยากใหคุณนึกถึงภาพและอารมณตอนเขียนการดอวยพรนะคะ

วาคุณมีความสุขมากแคไหน ท่ีสำคัญคุณยังนึกไปถึงผูรับวาตองมีความสุข

เมื่อไดรับมัน ดิฉันอยากใหคุณพูดกับลูก เหมือนตอนคุณเขียนการด

อวยพรปใหมหรือการดวันเกิดใหกับคนที่คุณรัก เพราะเปนที่สิ่งที่ออก

จากใจ บรรจงเขียน เลือกใชถอยคำที่งดงาม กอนเขียนก็ตองคิดวา

เขียนอะไร และยังคิดตอไปอีกวาผูรับจะรูสึกอยางไร

แนนอนที่สุด ถาลูกไดรับถอยคำที่ดีๆ แบบนี้ ลูกตองรูสึกดี มีกำลังใจ

       ที่จะทำสิ่งตางๆ มากมาย เพราะปนคำพูดที่กลั่นจากใจของคน

           ที่เขารักที่สำคัญถาปดทายดวยคำชื่นชมลูกบางก็จะเริ้ด

              เลยละคะ เชน

              “วันนี้หนูทำอะไรไมได ไมเปนไรจะ พรุงนี้ลองพยายาม

               อีกครั้งนะ”

              “วันนี้หนูทำอะไรที่โรงเรียนบางจะ ลองเลาใหแมฟง

               หนอยสิ” หรือ

              “โอโห วันนี้ลูกแมกินขาวหมดจานดวย อยางนี้ตองหอม

               แกมเปนรางวัลแลว”

                   คำพูที่ดีมีพลังในตัวเองอยูแลว ไมตองอธิบายอะไร

                   ใหมากก็สามารถสรางความรัก ความอบุอน ความเขาใจ

                                สรางกำลังใจและความรูสึกดีๆใหเกิด

                                   ขึ้นกับคนในครอบครัวโดยไมรูตัว

                                   ที่สำคัญถาลูกไดฟงแคคำพูดดีๆ

                                   แบบนี้ไมตองมีการบรรยายตอ

                                   คุณก็คงจะเห็นภาพ…จริงไหมคะ

ทุกคำพูดที่ออกมาจากใจของผูพูดก็ยอมจะนำไปสูใจของผูฟงเชนกัน

เพราะฉะนั้นกอนจะพูดสิ่งใดกับลูก คุณตอง…

     • มีทัศนคติที่ดี เพราะจะทำใหคุณใชคำพูดกับลูกดานดีดวยคะ

และไมวาลูกจะเคยทำผิดอะไรมาก็ตาม โปรดอยาเอาขอผิดพลาดเหลาน้ัน

มาบวกกับสิ่งที่ลูกกำลังจะทำในตอนนี้ เพราะจะทำใหลูกรูสึกแย

ไมอยากทำที่สำคัญยังบั่นทอนกำลังใจลูกอีกดวย

     • มองมุมบวก ไมวาลูกคุณจะทำส่ิงใดผิดมาก็ตาม โปรดอยาซ้ำเติม

ความผิดน้ัน แตควรมองมุมบวกวา “ไมเปนไรลูกทำผิดแลวก็ทำใหมได”

หรือ “ความผิดพลาดถือเปนประสบการณเดี๋ยวครั้งตอไปหนูก็ทำได”

     • คิดกอนพูด เหมือนกับสำนวนสุภาษิตโบราณท่ีสา ปากเปนเอก

เลขเปนโท ซึ่งก็หมายถึง จะพูดสิ่งใดก็ตองคิดใหรอบคอบกอน วาจะ

กระทบกับใครบาง เพราะคำพูดที่ผานการคิด และกลั่นกรองมาอยาง

ถ่ีถวนจะไมมีการกระทบกัน ไมตองทำใหใครเสียใจ หรือถูกทำรายดวย

คำพูดคือ ผูพูดก็พูดดวยความสบายใจ ผูฟงก็ฟงอยางสบายหู

     • มีสติ ไมวาคุณจะคิดหรือจะทำอะไร การมีสติรูเทาทันความคิด

และสภาวะอารมณของตัวเองตลอดเวลา จะทำใหเราควบคุมสถานการณ

ตางๆ ไวได เรียกวา “รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” กันเลยละคะและเมื่อ

รูวาโกรธก็ยังสามารถระงับอารมณของตัวเองได ดังคำพระทานวา

“สติมาปญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปญหา”

     • ขอโทษและยอมรับผิด เมื่อรูตัวเองวาทำผิดเนื่องไปดวยความ

โมโห โกรธ หรือ ทะเลาะกับลูกหรือสามีภรรยาก็ตาม การกลาวคำขอโทษ

หรือยอมรับผิดจะเปนทางหนึ่งที่จะชวยผสานรอยราวในใจลูกได ซึ่งถา

คุณยังไมพรอมที่จะพูดในตอนนั้น การกลาวขอโทษในภายหลัง พรอม

บอกเหตุผล จะทำใหลูกเรียนรู ในเรื่องการยอมรับความจริง และรูจัก

ขอโทษเมื่อทำผิด

     • เดินไปทางอื่น ถายังไมสามารถควบคุมอารมณโกรธของตัวเอง

ไดก็ทำส่ิงเหลาน้ีอีกคะ เชน นับ 1-10 หรือ 1-100 ถายังควบคุมไมได

ก็ตองใชวิธีเดินออกไปจากที่ตรงนั้น เพื่อไปสงบสติอารมณขางนอก

เมื่อไมอยูในสถานการณสักพักจะทำใหควบคุมสติและคิดไดคะ

ที่มาของเรื่อง : คอลัมน เคท…ขอเมาท จากหนังสือ ครอบครัวของเรารักลูก
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เร�องเลา อนุบาล
ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตนกลาแหงความดี

ลูกหลานของเราในวันนี้จะเปนเด็กที่มี

จิตใจเขมแข็งมีคุณธรรม มีจิตอาสา

เพราะเราชวยกันปลูกตนกลา

แหงความดีตั้งแตวัยเด็ก..

ชื่นชมคนเกงที่ชวยนำรองเพลงชาติ นำสวดมนต ประจำเดือนสิงหาคม คือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/1  อนุบาล 1/5 อนุบาล 1/4 อนุบาล 1/3

และอนุบาล 1/2

เด็กดีที่นาชื่นชม เด็กชายจิรวัฒณ เตโชจิรภัค (ออตโต) ต.อ.1 ชวยเก็บของเลน เปนผูชวยครูในการดูแลเพื่อนมีน้ำใจกับเพื่อนและคุณครูเสมอ

เด็กชายอริยธัช เมนะคงคา (กันส) ต.อ.2 มีความพยายามในการชวยเหลือตนเอง ถอดเส้ือผาและเก็บของเรียบรอย เด็กชายตฤณ เพชรพิเชฐเชียร

(เจแปน) ต.อ.3 มาโรงเรียนแตเชาเก็บของใชของตนเองไดอยางเรียบรอยและมีน้ำใจชวยเหลือท้ังเพ่ือนและคุณครู เด็กชายปญญ บุญแท (ปน) อ.1/1

เช่ือฟงคุณครูและปฏิบัติตามขอตกลงตางๆไดอยางดี เด็กหญิงแพรวา ศรีคุณ (อัน อัน) อ.1/2 มาโรงเรียนแตเชา เก็บของใชเขาท่ีอยางเรียบรอย

และยังมีน้ำใจชวยเพื่อนเก็บของเลนเขาที่อีกดวย เด็กชายคฑาธร นีลธนากุล (มารค) อ.1/3 มีน้ำใจชอบชวยเหลือคุณครูและเพื่อนเก็บที่นอนทุกครั้ง

เด็กหญิงปนปนัทธ ธรรมยุติการ (ปน) อ.1/4 นอกจากมีน้ำใจแลวยังไหวสวยและพูดมีหางเสียงนุมนวลนาฟง เด็กชายปริยวิศว บุญทรงไพศาล (พอดี)

อ.1/5 มีน้ำใจทั้งกับเพื่อนและคุณครู รูจักแบงปนสิ่งของใหเพื่อนและคอยชวยเหลืองานตางๆของหอง เด็กชายกฤติน เลี้ยงศิริกูล (พั้นช) อ.2/1

ชวยดูแลความเรียบรอยของหองเรียนเมื่อเห็นของเก็บไมเรียบรอยก็รีบเก็บทันทีโดยไมตองบอก เด็กชายภูดิศ เกษจันทร (ปน) อ.2/2 มีน้ำใจ

ชวยเหลือคุณครูและเพ่ือนและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองเปนอยางดี เด็กชายเบญจมินทร พิริยพนิชย (เมมโม) อ.2/3 จะชวยปูท่ีนอน

เก็บท่ีนอนใหเพ่ือนและยังดูแลการแตงกายของตนเองไดเปนอยางดี เด็กชายธีรพฤทธ์ิ ดวงอุดม (สอง) อ.2/4 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

มีความพยายามในการทำกิจกรรมตางๆ ดีเย่ียมเม่ือทำภาระกิจของตนเองเสร็จก็จะเขาไปชวยเพ่ือนๆทันที เด็กชายอริยพงษ คีตวัชรานันท (ไตต้ัน) อ.2/5

คอยดูแลเพื่อนๆ เวลาเห็นเพื่อนตื่นนอนจะชวยเก็บที่นอนและชอบดูแลแจกผากันเปอนใหเพื่อนอีกดวย เด็กหญิงพราวสุข ศิริพงศสิน (ฟวว) อ.3/1

เปนเด็กดีคอยชวยเหลือคุณครู เวลาวางจะจัดโตะ จัดเกาอ้ีใหเปนระเบียบโดยครูไมตองบอก เพ่ือนๆลงความเห็นวาเปนเด็กน้ำใจงามท่ีสุดคนหน่ึง

เด็กหญิงพิมญาฎา วงศเจริญยิ่ง (พิม) อ.3/2 เปนเด็กสุภาพเรียบรอยมีน้ำใจทั้งกับคุณครูและเพื่อน เวลาเพื่อนทำงานไมไดจะชวยดูแลสอนเพื่อน

มีความต้ังใจเรียนและเช่ือฟงคุณครูเปนอยางดี เด็กชายมนัสพันธน เตโชจิรภัค (เตเต) อ.3/3 เปนเด็กมีน้ำใจชวยเหลือเก็บส่ิงของในหองเปนประจำ

เวลาเรียนต้ังใจเรียนมากและยังทำงานเรียบรอยอีกดวย เด็กหญิงวณิชนันท คงเกิดลาภ (เอิรน) อ.3/4 มีมารยาทงาม ทุกวันจะยกมือไหว กลาวสวัสดี

คุณครูโดยไมตองบอกเม่ือไดรับส่ิงของหรือการชวยเหลือจากคุณครูจะพูดขอบคุณทุกคร้ัง เด็กชายศรุต สุภพันธ (สมารท) อ.3/5 คอยชวยครูยกกลอง

ของวางทุกครั้งโดยไมตองรองขอ รูและทำหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี
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โรงเรียนสาธิตพัฒนานอกจากจะมีเด็กเกง เด็กดีที่ไดนำมาใหชื่นชมขางตนแลว ยังมีเด็กที่มีจิตอาสา มีความตั้งใจ ความอดทน เพียรฝกซอม

การแสดงตางๆเพื่อรวมกิจกรรมในวันแม ทั้ง 2 ชุด ไดแก

การบรรเลงดนตรี ไซโลโฟน เพลงอิ่มอุน ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน17 คน พรอมนักรองเพลง อิ่มอุน ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 5 คน

ดังรายชื่อตอไปนี้

การแสดงรำถวายพระพร เพลงฟอนอวยพร ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 9 คน ดังรายชื่อตอไปนี้

นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรำถวายพระพร เพลงเทพบันเทิงและนักดนตรีของระดับประถม-มัธยม รวมแสดงดังรายชื่อตอไปนี้

1. เด็กชายภูริ จิระสุนทร  อ.3/1

2. เด็กชายสารัช เตชะวลิตพงษ  อ.3/1

3. เด็กหญิงพราวสุข ศิริพงศสิน อ.3/1

4. เด็กหญิงปวรินทอร วงศหทัยไพศาล อ.3/1

5. เด็กชายพกร ทิพากร อ.3/2

6. เด็กชายภูมิ พันธเพ็ง อ.3/2

7. เด็กหญิงญานิชดาภา พรวิเศษกุล อ.3/3

8. เด็กหญิงพิชชาภา  แสงทอง อ.3/3

9. เด็กหญิงศุภาพิชญ  อภัยโส อ.3/3

10. เด็กชายณภัทร วัฒนโรจนาพร อ.3/3

11. เด็กชายพริมา ลิมปฐาภรณ อ.3/3

12. เด็กหญิงพรรณพนัช บุญเจริญ อ.3/3

13. เด็กหญิงปริมา ศิริชัยนฤมิตร อ.3/4

14. เด็กหญิงโยษิตา สระอุบล อ.3/4

15. เด็กหญิงเรมิกาญจน หาญจังสิทธิ์ อ.3/4

16. เด็กหญิงพรรณภัทร บุญเจริญ อ.3/5

17. เด็กหญิงปราณิสา นิ่มไพศาล อ.3/5

18. เด็กชายกฤติน รอดรัตน อ.3/1

19. เด็กชายยศพัทธ อมรรตัยกุล อ.3/2

20. เด็กหญิงปารณีย โซวิกุล อ.3/3

21. เด็กชายภคนาวิน ใชมีระ อ.3/3

22. เด็กชายณัฏฐทธรรม ศรีภักดี อ.3/5

1. เด็กหญิงจารุพร กัลยาวัฒนเจริญ  ป.4/1

2. เด็กหญิงดลลดา สุทธิโอสถ  ป.4/1

3. เด็กหญิงญดา โอกาวา ป.4/2

4. เด็กหญิงกุณฑีรลักษณ ตอประเสริฐ ป.5/1

5. เด็กหญิงอันน ชโยธิน ป.5/1

6. เด็กหญิงกัลยกร อนันตศิริประภา ป.5/1

7. เด็กหญิงบุญญาณี วัชรวสุนทรา ป.5/1

8. เด็กหญิงธนวัน  กสิวัฒน ป.5/1

9. เด็กหญิง ณ มน  นุกูลสุขศิริ ป.5/3

10. เด็กหญิงอตืญา หิรัญบูรณะ ป.5/3

พิธีกร

1. นายญาณวัตร วรพิศาล ม.4

2. นางสาวจุฑารัตน รื่นเริง ม.4

11. เด็กหญิงเกวลิน อภินิลบงกช ป.6

12. เด็กหญิงนันทินาฒย บูชาบุพพาจารย ม.1

13. เด็กชายกฤตเมธ สื่อมโนธรรม ม.2

14. เด็กชายกฤติพจน หอมสุวรรณ ม.2

15. เด็กชายภคพงษ โตะทอง ม.2

16. เด็กชายวชิรวิทย บุญชุม ม.2

17. เด็กชายวีรบุรุษ วรพิศาล ม.2

18. เด็กหญิงนภาฏา วันชัย ม.2

19. เด็กหญิงศนิชา ชำนิบรรณการ ม.2

20. เด็กหญิงฐิติภัสร ปรีชารุจิโรจน ม.2

1. เด็กหญิงณัฐนิชา เจริญลาภดิลก อ.3/1

2. เด็กหญิงกัลยภรณ ตรรกบุตร อ.3/2

3. เด็กหญิงฮอลลี่ โฮลคอรฟท อ.3/2

4. เด็กหญิงจิรัชญา ปญญาพินิจกูร อ.3/3

5. เด็กหญิงดุจดาว เสารเพชร อ.3/3

6. เด็กหญิงอัยยา ชโยธิน อ.3/3

7. เด็กหญิงบุญธรรม ขุนสันเทียะ อ.3/4

8. เด็กหญิงณหฤทัย ทองเจิม อ.3/5

9. เด็กหญิงเอฟเวอรเรสท อัณณา คูร อ.3/5
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เลาสูกันฟง
ถายทอดโดย : ครูกมลวรรณ อังศรีสุรพร

Kindergarten talk

เลนอยางไร…ดี

เด็กๆ ทุกคนเกิดมาพรอมกับศักยภาพภายในตนเอง อันเปนพื้นฐาน

สำหรับการปรับตัว และเรียนรูส่ิงแวดลอมตางๆ เม่ือเติบโตข้ึน ศักยภาพ

ภายในของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับพันธุกรรม

และประสบการณการเรียนรูศักยภาพหรือความฉลาดที่กลาวขางตน

มีทั้งสิ้น 8 ดาน (Multiple Intelligences) คือ ดานภาษา (Linguistic)

การรูจักใชเหตุผลเชิงคณิตศาสตร (Logical-Mathematic) ดานมิติสัมพันธ

(Spatial) การเคล่ือนไหวของรางกาย (Bodily-Kinesthetic) ดานดนตรี

(Music) ดานการติดตอสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal) การรูจัก

ตนเอง (Intrapersonal)และดานความเขาใจธรรมชาติ (Natural)

พอแมทุกคนยอมมุงหวงัใหลูกของตนเติบโตเปนเดก็ทีฉ่ลาดมศัีกยภาพ

สมบูรณครบทุกดาน เด็กจะมีศักยภาพที่สมบูรณมากนอยเพียงใดนั้น

ไมไดขึ้นอยูกับตัวเด็กเพียงฝายเดียว พอแมมีสวนสงเสริมและผลักดัน

เด็กใหเกงและฉลาดรอบดานดวยเชนกัน โดยธรรมชาติเด็กตองการ

“การเลน” มากกวาการนั่งเรียน เนื่องจากการเลนเปนสิ่งที่เด็กพอใจ

สุขใจ และไมจำเปนตองมีหลักสูตร สงผลใหเด็กเกิดกระบวนการคิด

ที่กวางไกลและอิสระ สมองมีการเรียนรูและพัฒนากระบวนการคิด

อยางตอเน่ืองอันเปนความฉลาดท่ีเกิดจากการเลน (Play Quotient : PQ)

เพื่อกาวสูความเปนอัจฉริยะ

ความเหมาะสมของการเลนเปนส่ิงสำคัญ เม่ือเด็กๆ เลน คุณพอคุณแม

ตองคำนึงถึง สิ่งเหลานี้เชนกัน

1. บทบาทของพอแม พอแมคือคนสำคัญ โดยหลักการเลนที่ดีนั้น

“พอแมควรเลนกับลูก เพราะพอแมเปนของเลนที่ดีที่สุดสำหรับลูก”

ดังนั้นจึงไมควรปลอยลูกใหเลนเองตามลำพังเพราะนอกจากจะไดดูแล

ความปลอดภัย สงเสริม สนับสนุนวิธีการเลนตามสมควรแลวยังเปน

โอกาสในการสรางความผูกพันและความสัมพันธที่ดีกับลูกในระหวาง

เลนไปดวย พอแมควรใหคำชมเชย และการแสดงออกซึ่งความภูมิใจ

ช่ืนชมเม่ือลูกสามารถทำไดดี ใหกำลังใจยามท่ีลูกเลนไมไดอยางท่ีตองการ

เพ่ือใหลูกมีความสุข ความภาคภูมิใจและไดรับประโยชนสูงสุดจากการเลน

2. โอกาสในการเลน ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระ ควรเปนการ

เลนที่เด็กริเริ่มคิดที่จะลองเลนเองตามความสนใจ และใชวิธีเลนตาม

ความสามารถที่มีของเขา ไมควรยัดเยียดบังคับใหเด็กเลนตามแบบ

ท่ีเราตองการ เพราะจะทำใหเด็กรูสึกเครียด ไมม่ันใจ กลัว ไมกลาริเร่ิม

ความคิดที่แหวกแนว การเปดโอกาสใหเด็กไดเลนอยางเหมาะสม

ในขณะเลนพอแมอาจสาธิตถึงวิธีการเลน การรวมเลนไปกับเด็กจะเปน

วิธีท่ีทำใหเด็กไดซึมซับ เห็นตัวอยางการเลนท่ีเหมาะสม เขาใจวิธีการเลน

และยังสรางความรูสึกผูกพัน ความเขาใจการยอมรับซึ่งกันและกัน

ระหวางพอแมและเด็ก อยางไรก็ตามควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลนเอง

ตามความคิดอิสระของเขาบาง เพราะการเรียนรูที่แทจริงเกิดจากเด็ก

ไดคนพบความรูดวยการปฏิบัติจริงไมใชจากคำบอกของผูอื่น

3. ความเหมาะสมตอพัฒนาการตามวัย การเลนตองเหมาะสมกับระดับ

อายุและวัยของเด็ก เพื่อชวยในการเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก

อยางเต็มที่เด็กไมควรเลนของเลนที่ยากหรืองายเกินไปตอทักษะ

ความสามารถของแตละวัยเพราะถายากไปจะทำใหบั่นทอนกำลังใจ

ของเด็กทำใหรูสึกเบื่อกับการเลน หากงายไปเด็กจะไมรูสึกทาทาย

และทำใหเบื่อที่จะเลนกับสิ่งนั้น การใหเด็กไดฝกเลนซ้ำๆเลนบอยๆ

จนเกิดความชำนาญและมีความม่ันใจในการเลนจะชวยใหเด็กสนุกสนาน

เขาใจตนเองและรูจักตนเองมากขึ้นจากการไดคนควา พัฒนาการเลน

ไปตามศักยภาพของตนเอง ไมใชเกิดจากท่ีไดรับการกระตุนมากเกินไป
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หากมุงหวังใหเด็กมีพัฒนาการ
ที่รุดหนาฉลาดรอบดาน และอัจฉริยะ
สามารถเริ่มตนงายๆ ดวยการเลน

ที่มาของเรื่อง : หนังสืออัจฉริยะเริ่มตนจากการเลน

เร�องดีๆจากนองอนุบาลเร�องดีๆจากนองอนุบาล

4. การจัดส่ิงแวดลอม สรางบรรยากาศใหเหมาะกับการเลน เชน จัดหา

ของเลนหรืออุปกรณการเลนหลากหลายท่ีเอ้ือตอการไดใชประสาทสัมผัส

สวนตางๆ ของรางกาย เลือกและจัดหามุมใดมุมหนึ่งของบานใหเปน

บริเวณสำหรับการเลนพรอมกับการจัดหมวดหมูของเลนใหเปนระเบียบ

มีระบบท่ีเด็กสามารถจัดเก็บไดดวยตนเอง เปนการฝกวินัยใหเด็กไปในตัว

ขณะท่ีเลนควรปลอยใหเด็กไดเลนอยางอิสระโดยอยูในสายตาของพอแม

ที่ตองคอยดูแลความปลอดภัย การเลนถูกวิธี และเปนไปตามกติกา

ความสำคัญของของเลนไมใชอยูที่ปริมาณหรือราคา แตอยูที่คุณภาพ

ที่ผูเลนไดรับ จึงไมจำเปนตองเตรียมของเลนไวมากๆ แตสามารถใช

วิธีการนำมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใหเด็กไดเลนเปนคราวๆ  ไป

การหมุนเวียนแตละครั้งทำใหเด็กไมเบื่อของชิ้นนั้นเร็ว

และเกิดการตื่นตัวที่จะเรียนรูผานการเลนของเลน

ชิ้นนั้นๆ ดวยวิธีการใหมๆ แตกตางไปในแตละครั้ง

โรงเรียนสาธิตพัฒนาตระหนักถึงคุณคาของการเลน

และของเลนเสมอมาจึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผาน

การเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ

อารมณ สังคม และจินตนาการโดยไมละท้ิงคุณธรรมและ

จริยธรรมใหกับเด็กๆ การเลนของเด็กไมจำเปนตอง

ซ้ือหาก็ไดเพราะครูจะสามารถนำส่ิงรอบตัวมาเปนของเลน

ตามธรรมชาติท่ีเปนประโยชนตอพัฒนาการของเด็กๆได

ขอสำคัญ คือเขาจะไดเลนไดแบงปนท้ังของเลนความคิด

การเลนกับเพื่อนๆ ไดสื่อสาร ไดรูจักควบคุมอารมณ

ความตองการของตนเองโดยอยูในสายตาของคุณครู

ผูซ่ึงจะคอยดูแล และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตางๆ

เชนความเอื้อเฟอความมีน้ำใจการเอื้ออาทรตอเพื่อน

ตอนองที่เล็กกวาการทำตามขอตกลง ระเบียบวินัย

ความรับผิดชอบ การรูจักขอโทษและการอภัยผูอื่น

เปนตน เด็กๆจะไดรับการกลอมเกลา วันละเล็กวันละนอย

คอยเปนคอยไปอยางสม่ำเสมอจนเกิดเปนนิสัย ทำให

เปนเด็กที่นารักนาชื่นชมไดเหมาะสมกับวัย

หลังจากเด็กชายภูริ จิระสุนทร (ภูริ) ไดสรางช่ือเสียงและไดรับรางวัล

จากการแขงขันโครงการ Recycle World นองภูริไดมอบเงินรางวัล

ท้ังหมดจำนวน 2,000 บาท ใหแกโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณ

ครอบครัวนองภูริที่ใหการสนับสนุนนองภูริ มา ณ โอกาสนี้ดวย

โรงเรียนสาธิตพัฒนาปลาบปล้ืมใจอีกคร้ัง เม่ือทีมตนกลาสาธิต
ซึ่งประกอบดวยนักเรียนระดับอนุบาล 3 จำนวน 9 คน ไดรับรางวัล

ชนะเลิศระดับภูมิภาค 1 ใน 6 ทีม จากทีมเขาประกวดท้ังหมด 33 ทีม

จากโครงการ “ดัชมิลลคิดส ขยับ สนุก สุขภาพดี ปที่ 2” เมื่อวันที่

6 สิงหาคม 255 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ไดรบเงิน

รางวัล จำนวน 6,000 บาท โดยไดมอบเงินจำนวนดังกลาวใหกับ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาทางโรงเรียนตองขอขอบคุณนักเรียนท้ัง 9 คน

ผูปกครอง และคุณครูทุกคนที่เกี่ยวของที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับ

โรงเรียน นอกจากการประกวดครั้งนี้แลวพวกเราชาวสาธิตพัฒนา

คงตองรวมเปนแรงกายแรงใจใหกับเด็กๆ ตอไปในรอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ ในวันเสารท่ี 22 ตุลาคม 2554 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา พระราม 3 เด็กๆทั้ง 9 คน ไดแก

     เด็กหญิงชลิดา บุษยพันธ (พราว)

     เด็กหญิงปวรินทอร วงศหทัยไพศาล (ฟวเจอร)

     เด็กหญิงปาณิสรา อุดมเลิศสกุล (จินนี่)

     เด็กหญิงณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร (มีมี่)

     เด็กหญิงพิชชาภา แสงทอง (แบมแบม)

     เด็กหญิงศุภาพิชญ อภัยโส (พิม)

     เด็กหญิงญานิชดาภา พรวิเศษกุล (แองจี้)

     เด็กหญิงนิรินธนา มาชู (นิริน)

     เด็กหญิงชนกนันท ลอทวีสวัสดิ์ (อะแนส)



เร�องเลา ชาวประถม
ถายทอดโดย : ครูนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เด็กดีที่ประถม

Primary talk
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ฝงประถมศึกษานักเรียนแตละหองยังคง

ปฏิบัติตนเปนนักเรียนท่ีดี รวมมือกับกิจกรรมตางๆ

ในโรงเรียนไดเปนอยางดีเสมอ
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เด็กชายกฤตภาส เด็กหญิงเฌอปราง และเด็กหญิงแพงพลอย ป.1/1 หลังเลิกเรียนมักมีกิจกรรมพิเศษ คือชวยครูทำความสะอาดหอง จัดโตะ

จัดหนังสือและกวาดหอง ขยันแบบนี้นาชื่นชมจริงๆ

เด็กหญิงแทนหทัย สุขไทย ป.1/3 เปนนักเรียนที่ขยัน ตั้งใจเรียน พูดจาไพเราะ มีมารยาทเรียนรอย เปนนักเรียนตัวอยางที่ครูขอชื่นชม

และเด็กชายกนกภัณฑ สีลานาแก มีน้ำใจชอบชวยเหลืองานตางๆ ในหองเรียน อารมณดี จึงเปนที่รักของเพื่อนๆ ในหองเรียน

เด็กชายศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ป.1/4 มีน้ำใจ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบดี มีความเปนผูนำ เพื่อนๆ ลงความเห็นใหเปนนักเรียนที่มีความ

ประพฤติดีของหอง

เด็กหญิงธนวรรณ ลีตระการ ป.1/5 ท่ีมีมารยาทงามเรียบรอย ชวยเหลืองานของสวนรวมสม่ำเสมอ ต้ังใจเรียน ลายมือเรียบรอย รับผิดชอบดีมาก

เด็กหญิงปาสิตา เด็กหญิงญานินดา และเด็กหญิงแพรพลอย ป.2/1 มีน้ำใจ  อาสาชวยครูจัดหอง ลบกระดาน เก็บปากกา เปล่ียนวันท่ีบนกระดาน

ทุกวันดวยความเต็มใจ

เด็กชายยสพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ป.2/2 ทำงานไดเรียบรอยและเสร็จตามเวลาเสมอ อาสาชวยครูแจกสมุด หนังสือเรียนที่จะเรียนในคาบตอไป

เด็กชายศิวกร ดาวพิเศษ เมื่อเลิกเรียนจะชวยดูแลหองเรียน โดยชวยกวาดหองกอนกลับบานเสมอ

เด็กชายปาณอุ เศรธรินทร ป.3/1 แตงกายเรียบรอย ตั้งใจเรียนทุกคาบ  มีความรับผิดชอบสงงานที่ไดรับมอบหมายไดตรงเวลาทุกครั้ง

เด็กหญิงณภัทร ปาลิวนิช ป.3/2 ชวยเปลี่ยนวันที่บนกระดาน และชวยแจกสมุดกอนกลับบานใหเพื่อน นารักมากๆ และเด็กหญิงไอดิน กมลชัย

รวมกิจกรรมแตงกลอนและแสดงความคิดเห็นในวันสำคัญตางๆ ไดอยางยอดเยี่ยมมาก

เด็กหญิงกัญกนิษฐ ศุภธราธร ป.3/3 มีน้ำใจ ชวยเหลืองานครูเสมอ ต้ังใจเรียน ลายมือเปนระเบียบเรียบรอย วาจาสุภาพกริยา มารยาทเรียบรอย

เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ ในหอง

เด็กหญิงน้ำใส เฮอรไมโอนี่ วอง ป.3/4 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหองไดดีมาก ดูแลเพื่อนๆในขณะดื่มนมและเรียงขวดนมไดเปนระเบียบเรียบรอย

มากนาชื่นชม

เด็กชายชยุต ปนสกุลชัย ป.4/1 มีความตั้งใจเรียน ชวยเหลือเพื่อนเสมอ และสามารถทำหนาที่หัวหนาหองชายไดเปนอยางดี

เด็กชายวิชชกร อังธิภัทร ป.4/2 มีน้ำใจกับครูและเพื่อนๆ ชวยดูแลความเรียบรอยภายในหองเปนอยางดี

เด็กชายภูวิศ หลักบุญ ป.5/1 เปนเด็กที่มีจิตใจดี ชวยเหลือครูและเพื่อนๆ กลาที่จะอาสาทำในสิ่งตางๆที่เปนประโยชน โดยไมตองใหครูบอก

ถือเปนพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีมาก

เด็กหญิงณิชา เด็กหญิงชนิสรา เด็กหญิงนิธิดา และเด็กหญิงเบญจณี ป.5/2 ท่ีเปนผูอาสาในการจัดบอรดวันแมหนาหองเรียนท้ังหมด และไดขอ

ความรวมมือจากเพื่อนๆ ในหองเรียนทุกคนใหนำรูปคุณแมมาจัดบอรด ครูและเพื่อนๆ ขอชื่นชมในความดี และมีน้ำใจของทั้ง 4 คน

เด็กชายกานต กอแกวปฐมกุล ป.6 อาสาเก็บจานใสผลไม และคอยนำกระดาษทิชชูท่ีใชแลวเก็บไปท้ิงโดยครูไมตองบอก ขอช่ืนชมในความดี มีน้ำใจ

และรับผิดชอบตอสวนรวมของกานตดวย



ถายทอดโดย : ครูเรวัต ทองมา
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MONA LISA ใครคือ โมนาลิซา ?

หาคำตอบกันอยางมากมาย

ก็คือ โมนา ลิซาคือใคร?

ตามคำบอกเลาของ "จิออรโอ

วาซารี" (Giorgio Vasari 1511

-1574) จิตรกร สถาปนิกและ

ผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ

ในสมัยนั้น เขากลาวไววา

โมนา ลิซา คือภรรยาของ

ฟรานเชสโก เดล จิโอกอนโด

ซึ่งเปนพอคาไหมที่มั่งคั่งแหง

เมืองฟลอเรนซ ขณะท่ี ดาวินซ่ี

เขียนภาพนี้ซึ่งใชเวลานานถึง

4 ป เขาไดไปวาจาง นักรอง

นักดนตรี และตัวตลกมาให

ความบันเทิงแกหญิงงามผูเปน

แบบของภาพเขียน เพ่ือใหเธอ

มีรอยยิ ้มที ่ปราศจากความ

เศราหมอง อยางไรก็ตามจาก

คำบรรยายของ วาซารี ก็เปน

เพียงขอมูลจากผูที่ไมเคยเห็น

ภาพเขียนนี้ของ ลีโอนารโด

แตอยางใด

จากหลักฐานอีกแหลงหนึ่งจาก

"อันโตนิโอ เดอ เบอาทิส"

ผูบันทึกปากคำของ ลีโอนารโด

ใน ค.ศ. 1517 วาผูเปนแบบใน

มาเปรียบเทียบกับภาพของ

โมนา ลิซา แลวก็สรุปเอาด้ือๆ

วาภาพเขียนอันลือชื่อนี้แทที่

จริงคือภาพของ ลีโอนารโด

ดาวินซ่ี เองท่ีแปลงกายแตงตัว

เปนสตรีเพศ

อันท่ีจริงแลว ลักษณะรอยย้ิม

ของ โมนา ลิซา ท่ีมีการตีความ

ไปตางๆนานานั้น สามารถ

พบเห็นได ในภาพเขียนอื่นๆ

ของ ดาวินซี่ เอง เชนรอยยิ้ม

แฝงความออนโยนและการุณย

ของเซนตแอนน หรือพระแม

มารี หรือแมกระทั่งรูปปน

ในยุคโบราณของกรีก ใน

ศตรวรรษที่ 19 มีผูเห็นวา

ภายใตรอยยิ้มยากที่จะหยั่งลึก

ของโมนา ลิซาน้ีกลับแฝงดวย

ปริศนาอมตะแหงอิสตรี สวน

นักจิตวิเคราะหอยาง ซิกมันด

ฟรอยด (Sigmund freud)

ก็ตีความหมายวา "ลีโอนารโด

หลงไหลรอยยิ้มของ โมนา

ลิซา"เพราะคือสิ่งที่หลับไหล

ภายในจิตใจและความทรงจำ

ในอดีตของเขาที่ผานมานาน

แลว รอยยิ้มนี้ถอดแบบพิมพ

กวา 500 ปมาแลวกับคำถามท่ีวาโมนา ลิซา (Mona Lisa) น่ันเปนใคร

ซึ่งยังเปนปริศนา และยังไมมีคำตอบที่ชัดเจนและแนนอนวาบุคคลใน

ภาพเขียนของ ลีโอนารโด ดา วินซ่ี (Leonardo da vin Ci 1452-1519)

คือใครกันแน ภาพนี้วาดขึ้นราวๆ ค.ศ. 1503-1506 โดยแฝงรอยยิ้ม

ที่ลึกลับนาเคลือบแคลง ไปดวยปริศนามากมายลงบนใบหนาของ

โมนา ลิซา ใหผูคนไดนึกคิดจินตนาการกันไปตางๆ นานายาวนานถึง

5 ศตรววรษ จวบจนกระทั่งปจจุบันคำถามที่ผูคนสงสัยและไดคนควา

จูลีอาโน เดอ เมดิซี่ ทั้งนี้ เพราะได ปรากฎวามีโมนา ลิซา (เปลือย)

หลายภาพในศตรววษท่ี 16 ซ่ึงเปนท่ีโดงดังมากกับภาพเปลือยของสาวผูน้ี

นอกจากน้ีจากการท่ีลีโอนารโดเองมีช่ือท่ีถูกกลาวขานกันวาเขาเปนพวก

รักรวมเพศจึงเกิดการสันนิษฐานวา โมนาลิซา ไมใชผูหญิงแตเปนภาพ

เหมือนจำแลงเพศของเด็กหนุมรูปงามคนใดคนหน่ึง ซ่ึงศิลปนมักเล้ียง

ไวติดสอยหอยตามในสตูดิโอ บางก็มีการนำภาพเหมือนของ ลีโอนารโด

ภาพคือสตรีชาวฟลอเรนซและจูลีอาโน เดอ เมดิซี่ เปนผูวาจางใหเขียน

ภาพนี้ จากการที่ไมมีหลักฐานปรากฎที่แนชัด วาใคร เปนแบบใหกับ

ลีโอนารโด วาดภาพนี้ จึงทำใหมีการตั้งขอสันนิษฐานกันไป ตางๆ

นานาไมวาจะเปนบุคคลใน ภาพอาจเปน คอนสตันซา คาวารอส หรือ

อาจจะเปน อิสซาเบลลา เดสเต  ผูอื้อฉาวหรืออาจเปนภรรยาลับของ

มาจากคาเตรีนาผูเปนมารดา สำหรับนักสุนทรียศาสตรอยาง วอลเทอร

เพเทอร (Walter Pater) พรรณนาไววา "เธอมีอายุแกกวาหินผาที่

หอมลอมเธอ ประดุจหนึ่งปศาจดูดเลือดเธอไดตายมาแลวหลายครา

และหยั่งรูความลึกลับแหงหลุมศพ"

ที่มาของเรื่อง : www.baanmaha.com



คนดีศรีมัธยม 

คุยเฟ�องเร�อง...มัธยม

ถายทอดโดย : ครูนที เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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Secondary talk

เด็กหญิงณิชมน  ศรีพยัพ ม.1 มีน้ำใจตอเพื่อนๆ และมีความสนใจใฝเรียนรูที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ

เด็กชายสรสิช สันติวัฒนา ม.2 เปนนักเรียนที่มีน้ำใจ คอยชวยเหลือ ดูแลเพื่อนๆ ในหองเรียน ทั้งเรื่องเรียน ที่จะชวยอธิบายบทเรียนใหเพื่อน
ที่สงสัยไดเขาใจ โดยไมคิดวาเปนการเสียเวลา รวมทั้งความเรียบรอยตางๆของหอง ครูและเพื่อนๆ ในหอง ขอชมเชยในความมีน้ำใจ

เด็กชายพลวัต พรหมเอื้อ ม.3 ขอชื่นชมในความรับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตอาสา และปฏิบัติหนาที่หัวหนาหองไดดีมาก

นางสาวสุวพัชร ตรัยวรรณกิจ ม.4 เปนนักเรียนที่เปนแบบอยางที่ดี ใหกับเพื่อนๆ และนองๆ ทั้งทางดานการแตงกายที่ถูกตองตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน และมีมารยาทนาชื่นชมในเรื่องการใชคำพูดที่ไพเราะ รวมถึงความมีน้ำใจตอเพื่อนๆและครู

นายชลวรรษ บูรณสิงห ม.5 ขอปรบมือใหที่นอกจากจะเปนตัวแทนสภานักเรียนแลว ยังเปนผูกอตั้งชมรมดนตรีสากล โดยทำหนาที่เปน
ประธานชมรม คุณครูทุกทานขอเปนกำลังใจและขอใหทำหนาที่ตอไปอยางเต็มกำลังความสามารถ
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ที่มาของเรื่อง : http://www.thaiticketmajor.com , http://www.school.net.th

ถายทอดโดย : ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ

สรรหามาเลา

นานาสาระ

การแสดงโขน ชุด ศึกมัยราพณ
รามเกียรติ์ ตอนศึกมัยราพณ จากบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ลักษณะคำประพันธ แตงเปนกลอนบทละคร
จุดมุงหมายในการแตง เพ�่อรวบรวมวรรณคดีเกาตั้งแตสมัยกรุงศร�อยุธยาไวมิใหสูญหาย
ที่มาของเร�่อง นำมาจากวรรณคดีเกาแกของอินเดียชื่อ “คัมภีรรามายณะ”

เกร็ดความรู
โขนเปนนาฏศิลปชั้นสูงที่เกาแกของไทย มีมานานตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช ไดกลาวถึงการเลนโขนวา เปนการเตนออกทาทางเขากับเสียงซอและเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ผูเตนสวมหนากากและถืออาวุธ
โขนเปนที่รวมของศิลปะหลายแขนงคือ โขนนำวิธีเลนและวิธีแตงตัวบางอยางมาจากการเลนชักนาคดึกดำบรรพ โขนนำทาตอสูโลดโผน มาจาก
กระบี่กระบอง โขนไดนำทาทางการเตนมาจากการเชิดหนังใหญและโขนนำศิลปะการพากยการเจรจา หนาพาทยเพลงดนตรี การแสดงโขน
ผูแสดงสวมศีรษะคือหัวโขน ปดหนาหมด ยกเวน เทวดา มนุษย และมเหสี ธิดาพระยายักษ มีตนเสียงและลูกคูรองบทใหและมีคนพากยและ
เจรจาใหดวย เรื่องที่แสดงนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุฑ ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงโขนใชวงปพาทย

เร�่องยอ
มัยราพณ พญายักษเจาเมืองบาดาลหนาสีมวงออน มงกุฎยอดกนก รูมนตสะกดทัพ และสรรพยาเปากลอง เปนพันธมิตรกับทศกัณฐ ทศกัณฐไดใช
ใหนนยวิก วายุเวก สองกุมารไปเชิญมาชวยทำศึกกับพระราม มัยราพณประกอบพิธีหุงสรรพยา เพ่ือลอบเขาไปสะกดทัพพระราม ทางฝายพระราม
มีลางบอกเหตุ พิเภกทูลเตือนวามีพระเคราะหราย พระรามจึงส่ังใหสุครีพบัญชาการใหทหารแวดลอมปองกัน และหนุมานอาสาอมพลับพลาไวอีก
ชั้นหนึ่ง มัยราพณแปลงกายเปนพญาวานรลอบเขามาฟงขาว

ครั้นรูวาพิเภกทูลวาพระเคราะหรายจะหมดสิ้นไป เมื่อดาวประกายพรึกขึ้น มัยราพณจึงขึ้นไปบนอากาศ แลวกวัดแกวงกลองแกวใหบังเกิดแสง
เหมือนดาวประกายพรึก แลวลอยเขามาเปาสรรพยาทำใหพลวานร รวมท้ังหนุมานท่ีอมพลับพลาอยูสลบลง มัยราพณจึงเขาไปแบกพระรามกลับ
ไปกรุงบาดาล เมื่อพระลักษณฟนขึ้น พิเภกทูลใหใชหนุมานลงไปพาพระรามกลับมา หนุมานลงไปกรุงบาดาล ตองผานดานตางๆ ดานแรกคือ
ดานยุงเทาแมไก ดานที่สองเปนภูเขาไฟกระทบกันเปนประกายเพลิง ดานสุดทายคือ สระโบกขรณี ที่มัจฉานุรักษาอยู หนุมานตอสูกับมัจฉานุ
จนในที่สุดรูวาเปนพอลูกกัน

หนุมานหักกานบัวใหญ แทรกตัวไปยังกรุงบาดาล พบนางพิรากวน พ่ีสาวมัยราพณท่ีถูกถอดยศและใชใหมาตักน้ำ เพ่ือไปตมพระรามกับไวยวิก
ลูกชายของนาง หนุมานแปลงเปนใยบัวติดชายสไบเขาไปในเมืองบาดาลได หนุมานลอยเขาไปถึงปราสาทท่ีมัยราพณและชายาบรรทมอยู หนุมาน
ตอสูกับมัยราพณ มัยราพณทาใหไปรบกันท่ีดงตาลทายเมือง หนุมานใชตนตาลเปนกระบองฟาดมัยราพณส้ินชีวิต แลวอัญเชิญพระรามเสด็จกลับ
เหลาเทพบุตรเทพธิดาพากันโปรยขาวตอกดอกไมแซสรองสรรเสริญ 



August saw the birthday of Her Majesty Queen Sirikit on the 12th

of this month.  As the Queen is also regarded as mother to all
Thai people, this day is also celebrated as ‘Mother’s Day’ in Thailand.

Since 1976 celebrations for Queen and for mother have been held
every year in Thailand. Thai people unanimously commemorate
this day because of the queen’s benevolence towards needy
and poor in the nation.
For this occasion, foreign visitors to Thailand often note many
Thai people all around the country raise national flags whilst
buildings are decorated with the portrait of Her Majesty the Queen,
garlands, and colorful lights. 
Not only limited to birthday celebration of the Queen, Thai people
also take this day as an opportunity to thank their dear mother
for her unconditional love.

‘Mother’s Day’ is celebrated in many other countries around
the world. 
In all locations it is viewed as an occasion for children to express
gratitude towards our mothers and to let them know they are
special and cared for.

Britain has a long tradition of celebrating ‘Mothering Sunday’.
This holiday falls on the forth Sunday in Lent, usually in March.
Lent being the period of six weeks preceding Easter. On
‘Mothering Sunday’, children in the UK will present to mothers
red roses as well as ‘Mothering Cake’, a rich almond cake. 

In the United States, Mother’s Day is celebrated on the second
Sunday in May. In the U.S. children will give gifts of pink carnation
flowers to mothers.

A common theme on Mother’s Day around the world is for children
to create gifts for their mothers. Craft activities would not only be

entertaining for the children, but also help them to learn in the
process. My own classes at Satit Pattana spent a lesson designing
English language Mother’s Day cards to be presented to mothers
as gifts. 

All students at Satit Pattana School participated in the Mother’s
Day Ceremony at the Satit Pattana Indoor Stadium on Thursday

11th August. 
On this occasion, students participated in the ceremony by singing
traditional Thai songs, performing traditional Thai dance as well
as playing traditional Thai music. 

A child maintaining respect for the wishes of both parents can be
crucial in a child’s development. As teachers we understand
the huge role parents can play in improving the student’s academic
performance.

Teachers welcome parents taking an active role in monitoring
their child’s progress.  Parents can play a significant role in
motivating their children to set and achieve academic goals. 
Teachers are aware a student’s performance can greatly improve
when the child is aware their progress will be reported back to
the parents.

These matters bring to light the significance of teacher/parent
communication.
The school’s Parent Evening events scheduled towards the end
of August 2011 can provide an excellent platform for these issues
to be addressed.

All of the foreign teachers in the English Program welcome parents
to approach staff at these events in order to discuss student
progress. 
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Kindergarten News

KG1 students have learnt about objects which use electricity. Students also learnt about the use of common household tools. 

KG2 students have been learning how to ask and answer questions. Students have also been learning about occupations.

KG3 students have learnt to describe their families and homes in English. In Science, they have been taught basic water displacement.

Primary News

The second half of semester one started on the Monday 1st August. 

Students in all classes from P1 to P6 have settled in well and are becoming familiar with teaching practices and what is expected of them. 

During August, primary students participated in both the schools Wai Kru and Mother’s Day activities.

P2 students recently participated in a Rice Paddy Field Trip to learn about Thai farmers, rice fields and buffalos, cooking rice and

how to row a boat!

P3 students enjoyed a visit to the National Science Museum Pathum Thani.

In the middle of August students from P4 to P6 enjoyed a fascinating visit to the National Science Fair at the BITEC Centre in Bangna.

Topics being studied at the beginning of this second term in the primary schedule are summarized below. 

High School News

The results of the mid semester exams were a mixed lot. In general, Grades 7, 10 and 11 did well overall. However, results for

the majority of Grades 8 and 9 were disappointing. We must all work together to improve these results. Let’s hope that it was

just first test nerves.

On the activity side, August was a very busy month for the high-school students. It saw Wai Kru day and Mother’s Day celebrations.

Teams of students participated in many outside school events, also. A team of boys from Grade 9 attended the A-Math and Sudoku

competition at Debsirin School and came home a respectable 18th out of 56. Well done boys. Girls from Grades 9-11 also represented

the school in a chairball competition at Wisutkasatrii School. At the time of writing, I don’t know the result, but I’m sure they did well.

The schedule for the second half of the semester is outlined below:

Grade 1 Introductions. Birthdays and talking about age.               Understanding shapes and textures

Grade 2     Things we do. Nature and adjectives.     Animals and what they eat. Male / female and the young. 

Grade 3                  Sea animals.        Hereditary characteristics. Animal characteristics.  

Grade 4   My school is cool. Life’s ups and downs.   How living things respond.     Introduction to Geometry.

           Lines and angles.

Grade 5 The Big Wide World Things I’m Excited About      Animal reproduction,      Fractions and decimals.

     propagation and heredity.

Grade 6 The three R’s : Reduce, Reuse and Recycle    Astronomy. How seasons,   Factors in division and other 

  eclipses and moon phases occur.    mathematical processess.

English Science Math

Grade 7   Inspirations: Unit Boost Reading, Unit 10 ;        Properties of matter.      Factors and multiples.

        Reading and interpreting signs

Grade 8  Inspirations: Unit from Reading to Writing;       Water and solution.           Percentage 

              Chapter 7 Memory.

Grade 9               Inspirations: Unit    Heredity and Biodiversity.          Angles in Circles

Grade 10 Going for Gold; Unit 7 Exercise, health and diet.            Cell-Division. Remainder and Factor Theorem.

    Introduction to number theory.

Grade 11    Going for Gold; Unit 7 Rites of passage.       Geometrical Optics.     Vectors in 3-Dimensions.

English Science Math



In my opinion
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ด.ช.ชลชวัช จุบกะเสวี ป.1/5 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การประหยัดไฟ

ประหยัดน้ำ ไมใชมากเกินไป

ด.ญ.ณัฐทิตา ไชยสิทธ์ิ ป.1/5 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การซ้ือของเทาท่ี

จำเปน

ด.ช.ภูฟา จันทรกลม ป.5/3 บานของผมดำเนินชีวิตแบบพอเพียงโดย

1.ปลูกผักกินเอง

2.เลี้ยงปลาขาย

3.ใชเงินเทาที่จำเปนและใชทรัพยากรอยางประหยัด

ด.ญ.สิริยากร แสงหาว ป.5/3 ครอบครัวของฉันใชแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อยูและฉันพยายามจะใชแนวทางแบบเศรษฐพอเพียงอยูดวยการออม

และหยัดเงิน

ด.ช.ภูดิท ธนปญญาพร ป.5/3 ผมใชวิธีประหยัดน้ำเปนหลัก การประหยัด

น้ำจะไดไมเปลืองคาไฟ

ด.ญ.ชวัลญา เหลามานะเจริญ ป.2/2 ฉันและครอบครัวประหยัดและ

พอเพียง คือ

1.ฉันปดไฟ ปดแอร ปดพัดลม เมื่อไมใชเพื่อประหยัดพลังงาน

2.ฉันปลูกตนไมดอกไมเพื่อใหอากาศสดชื่น

3.ฉันและครอบครัวทำความสะอาดบานทุกวัน

ด.ช.ยสพัทธ เจริญศักดิ์ขจร ป.2/2 บานผมมีความประหยัด เชน

1.บางครั้งคุณพอก็ปลูกตนไม

2.บางวันก็ไมเปดไฟถาเปดก็ตอนที่ฝนตก

3.ถาผมไมสบายก็ไมตองเปดแอรแตเปดหนาตางแทน

4.ถาอากาศเย็นสบายผมก็จะไมเปดแอร  

การดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง

ถายทอดโดย : ครูวิฑูรย ทั้งสนธิ์

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือน

เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง

สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม

แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ำไป”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา



Puzzle Page

ถายทอดโดย : ครูรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ 
ครูพิมพศิริ สุขประเสริฐ

ช�อ……………………………………………………

นามสกุล……………………………………………

ระดับชั้น…………………………………………….

เกมฝกสมองประลองปญญา

ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 3 ปการศึกษา 2554

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 26 กันยายน 2554

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ภาพใดคูกันบางเอย ?  โยงเสนหากันเลยครับระดับอนุบาล /

ควรนำตัวเลขใดมาเติมลงในชองวางระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

1.  9, 18, 27, 36, 45,…..

2.  4, 8, 13, 17, 22, 26, 31,…..

3.  21, 23, 27, 33, 41, 51,….. 

4.  0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 26,…..
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Puzzle Page

ติดตามเฉลยไดในจดหมายขาวฉบับหนา

ควรนำเลขใดมาเติมในชองวางระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

1. มีอยู 4 คำที่สามารถสลับตัวอักษรใหเปนชื่อสัตวได แตมีอยู 1 คำที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว คำนั้นคือ ?

ระดับมัธยมศึกษา /

2. อักษรใดที่อยูถัดไปทางซายสามตำแหนงของอักษรที่อยูทางขวามือของอักษรที่อยูถัดไปทางซายของ G สองตำแหนง

3. ควรนำตัวเลขใดมาเติมในวงกลมที่วางอยูบาง   

A      B      C      D      E      F      G      H

 คำตอบ

 ที่มา : หนังสือ IQ and Aptitude test ไอคิวและแบบทดสอบความถนัด by Philip Carter  

13 6 11
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LEG  ZEAL

GAUNT  RONA

THE  PANEL

BULL  MARE

LOG  RAIL
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4
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9 2
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Answer

เฉลย คำถามเกมฝกสมองประลองปญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 2554

20SatitPattana

ชวยเลือกกลองของขวัญสำหรับของท่ีมีอยูใหหนอย (กา x ลงบนกลองท่ีเลือก)ระดับอนุบาล /

เติมตัวเลข 1-9 ลงในวงกลมโดยไมซ้ำกัน โดยมีผลรวมของตัวเลขในแตละแถวเทากับ 18ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 /

ชวยเติมเลขในชองวางแลวบวกกันใหไดคาเทากับเลขขางทายระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 /

เติมเลข 2-9 ลงในชองวาง โดยไมใหตัวเลขซ้ำกันและเม่ือคำนวณออกมาแลวตองไดผลลัพธตามท่ีกำหนดไวระดับมัธยมศึกษา /
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1 ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 2 ส.ค. 2554

2 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)

 นิทรรศนรัตนโกสินทร ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 9 ส.ค. 2554

3 บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (สายไหม) ระดับชั้นอนุบาล วันที่ 15-19 ส.ค. 2554

World Wide Lean

1 1 1 1

1 2 2 2

2 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3 3



4 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา
ระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา วันที่ 18-19 ส.ค. 2554

5. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 23-24 ส.ค. 2554

6. บานครูธานี จ.ปทุมธานี ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 24-25 ส.ค. 2554

สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th
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7 วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร, นิทรรศนรัตนโกสินทร 

 ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 30 ส.ค. 2554

8 พิพิธภัณฑชางเอราวัณ ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 31 ส.ค. 2554

สามารถเปดชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

World Wide Lean
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