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บอกเลาเกาสิบจากผูอำนวยการ

   จดหมายขาวฉบับเดือนสิงหาคมน้ีเปนฉบับท่ีมีเร่ืองนายินดีหลายเร่ืองท้ังกิจกรรมท่ีเด็กๆ ไดมีโอกาสแสดงออกถึงความรัก  
ความกตัญูที่มีตอผูมีพระคุณสูงสุดในชีวิตนั่นคือ “แม”  เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ และเปนปแรกที่โรงเรียน
ไดจัดงานรวมกันระหวางนักเรียนอนุบาล กับนักเรียนระดับประถมและระดับมัธยมเปนบรรยากาศท่ีอบอุน  นารัก และแสดงออก
ถึงการรวมพลังของเด็กๆโรงเรียนสาธิตพัฒนา และสรางโอกาสใหนักเรียนทั้งโรงเรียนไดทำกิจกรรมรวมกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกันและกัน  เปนการฝกฝนและซึมซับทักษะทางสังคม วิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยูในสังคมกลุมใหญ  ถึงแมวา
ไดวางแผนซักซอมกันไวเปนอยางดีแลวก็ตาม  แตดวยความเปนเด็กเล็กๆ กิจกรรมจึงไมเปนไปตามเวลาที่คาดหมาย  
ทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากเวลาที่นัดหมายกับทานผูปกครองไปบางแตผูปกครองก็เขาใจ  บรรยากาศในวันนั้น
แมวาจะมีฝนตกปรอยๆ  ถือวาเปนฤกษดีดวยความเย็นชุมฉ่ำที่โปรยปรายลงมา  ภาพที่เด็กๆ อนุบาลกำลังทยอยขึ้นรถ
มายังสถานท่ีทำพิธี  ภาพท่ีพ่ีประถมและมัธยมน่ังคอยนองๆ อนุบาลท่ีกำลังเดินเขามาในโรงอาหารดวยความเอ็นดูนองเล็ก  
ภาพที่คุณแม คุณพอ มารวมงานกันอยางมากมาย  โดยเฉพาะผูปกครองระดับอนุบาลที่มากันอยางพรอมเพรียง 
เปนภาพที่สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของทุกคน เพื่อรวมงาน “สายธารน้ำใจ  สายใยแมลูก”
   เม่ือเร่ิมพิธีเด็กๆ ทุกคนรวมพิธีการอยางต้ังอกต้ังใจ  พอเร่ิมรายการลูกกราบแมบนเวที  ดิฉันแอบเห็นคุณแมบางทาน
ถึงกับน้ำตาซึม  เมื่อลูกรักซึ่งเปนตัวแทนของนักเรียนในแตละระดับชั้นนำมาลัยดอกมะลิเขาไปกราบที่ตักคุณแม
เพ่ือแสดงถึงความรัก  ความเคารพ  ความกตัญูกตเวทีตอคุณแมท่ีไดอุมชู เล้ียงดูมาจนเติบใหญ  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวน้ี
เปนการสอนใหนักเรียนไดซึมซับความเปนคนรูบุญคุณของผูมีพระคุณ และแสดงออกไดตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆ 
ที่นับวันจะเลือนรางไปจากสังคมไทยไดอยางถูกตอง  
   สวนกิจกรรม ”สายธารน้ำใจ  สายใยแมลูก” ของนักเรียนอนุบาล  ซ่ึงโรงเรียนสรางโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความรัก 
ความกตัญูตอแม และแสดงน้ำใจตอผูดอยโอกาส  เม่ือเร่ิมกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกคนก็จะเห็นความนารักของนองๆ อนุบาล  
เริ่มตนดวยอนุบาล 2-3 เลนเครื่องดนตรีออฟกอน  ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และสะดวกในการเคลื่อนยายเครื่องดนตรี
แลวจึงตอดวยการแสดงของนองอนุบาล1-3 และจบทายดวยการแสดงของนองเตรียมอนุบาลและอนุบาล  ซ่ึงเปนท่ีช่ืนชมและนารัก
ของผูชมท้ังผูใหญและเด็กๆ ในเวลาเดียวกันนักเรียนไดฝกการแสดงความช่ืนชม และใหเกียรติผูอ่ืนไปดวย  แมไมไดแสดงเอง  
ตอจากนั้นนักเรียนไดมอบกระถางตนมะลิใหกับแมและกราบแม  ซึ่งแตละกระถางมีความหมายสำหรับนักเรียนทุกคน  
แตละคนจะดูแลรดน้ำตนมะลิเอง  ปลูกเอง และเลือกเองท้ังตัวกระถางรวมถึงการตกแตงดวยวัสดุตางๆ ท่ีหลากหลายดวยตนเอง  
ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน  อันเปนเปาหมายที่โรงเรียนตองการฝกใหนักเรียนไดรูจักตัดสินใจเลือกสรรสิ่งที่คิดวาดี 
และเหมาะสมสำหรับคุณแมของเขา  บางคนอาจคิดวาไมเห็นสวยเลย  แตนั่นคือความตั้งใจ  ความรักที่ลูกคอยๆ  
บรรจงจัดอยางทุมเทตามวัยใสลงในกระถางตนมะลิทุกวัน  เพื่อมอบใหแมที่สุดรักของเขานั่นเอง  และในวันนั้นโรงเรียน
ไดเชิญใหผูแทนของ “ชมรมโรงเรียนของหนู” มารับของท่ีทางผูปกครองและนักเรียนไดแบงปนใหกับเด็กๆท่ีอยูหางไกลความเจริญ 
ขาดแคลนและกันดารซึ ่งเด ินทางเขาไปดวยรถ Four wheels เทานั ้น โรงเร ียนขอขอบคุณผู ปกครองที ่ ให 
ความรวมมือสนับสนุน ใหกำลังใจ และเขาใจในการดำเนินงานของโรงเรียนท่ีต้ังใจจะฝกฝนรวมท้ังสรางโอกาสใหนักเรียน
ไดซึมซับความมีเมตตากรุณาแกผูดอยโอกาส  ซึ่งจะเห็นไดนอยมากในสังคมปจจ�บัน  ขอบคุณทานผูปกครองที่ไดชวย
จัดหาสิ่งของมารวมกิจกรรม “สายธารน้ำใจ  สายใยแมลูก” ในครั้งนี้
   ชวง 3 เดือนกวาที่ผานมามีผูปกครองหลายทาน ไดใหคำแนะนำในสิ่งที่เปนประโยชนกับโรงเรียนในภาพรวมดีมาก 
ซึ่งบางอยางสามารถนำไปปรับใชไดทันที แตบางขอเสนอแนะอาจตองใชเวลาบาง อยางไรก็ตามตองขอบคุณในทุกๆ 
ความคิดเห็นที่ชวยกันสรางสรรค และหวังดีตอโรงเรียน หากผูปกครองทานใดตองการเสนอความคิดเห็นที่จะทำให
โรงเรียนของเราดีขึ้น แมวาอาจจะไมสามารถทำไดครบทุกขอเสนอแนะไดทันที โปรดสงความคิดเห็นของทานโดยตรง
ผาน E-mail  ของดิฉันท่ี  Director@Satitpattana.ac.th   ซ่ึงหวังเปนอยางย่ิงวาการชวยกันรังสรรคส่ิงดีๆจะเปนประโยชน
อยางมากตอการดำเนินงานของโรงเรียน   ขอขอบคุณที่ใหกำลังใจชวยกันคิด  ชวยกันทำ  ชวยกันติติงและเสนอแนะ 
นับวาเปน “การติเพื่อกอ” พวกเราซึ่งเปนผูปฏิบัติงานตางสามารถรับรูดวยใจถึงการสื่อของทานผูปกครองแตละทาน
วาไมไดเปนการติเพื่อทำลาย จากศรัทธาของทานนี่แหละคะ ที่ทำใหพวกเราเกิดพลังใจ พลังความคิดที่จะปฏิบัติภารกิจ
ของเราใหสมบูรณยิ่งขึ้นและดีที่สุด  ทั้งนี้เพื่อลูกของทานและลูกศิษยของเราจะไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่และเติมเต็ม
ตามศักยภาพของเขาตอไป
                                                                             รองศาสตราจารย  ลัดดา   ภูเกียรติ
                                                          ผูอำนวยการโรงเรียน1
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    สวัสดีครับ ผูปกครองทุกทานและนักเรียนสาธิตพัฒนาที่นารักทุกคน  พบกันอีกครั้งนะครับ
สำหรับจดหมายขาวสาธิตพัฒนาฉบับท่ี 3   ประจำเดือนสิงหาคมน้ี  ชวงเดือนท่ีผานมามีกิจกรรม
เสริมท้ังในและนอกโรงเรียนท่ีจัดใหกับนักเรียนหลายอยาง เชน  การประกวดเตน  การเขารวม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา  ระดับชาติ  สาธิตพัฒนาโชว   และตนเดือนน้ีก็จะมี
การแขงขันเกมกระดานอีก  ซึ่งมีนักเรียนหลายคนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี  
จดหมายขาวฉบับน้ีจึงขอชวนคุยในประเด็นของการเรียนรูนอกหองเรียน หรือเรียนรูผานกิจกรรม
อ่ืนๆนอกเวลาครับ
 กิจกรรมเสริมที่ทางโรงเรียนจัดให  หรือกิจกรรมอื่นๆที่ผูปกครองสงเสริมใหนักเรียนไดมี
สวนรวม  ลวนมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆของนักเรียนไดเปนอยางดี  หากนักเรียนไดรับ
การพัฒนาความรู ความสามารถตามระบบหลักสูตรท่ีจัดใหเฉพาะในคาบเรียนก็อาจจะไมครบถวน
ศักยภาพท่ีเด็กควรจะมี  ตามทฤษฎี พหุปญญา ( Multiple Intelligences ) ของ Howard Gardner   
ท่ีจัดแบงประเภทของความฉลาดออกเปน 8 ดาน ไดแก ดานภาษา  ดานการคิดและคณิตศาสตร  
ดานมิติสัมพันธ  ดานรอบรูธรรมชาติ  ดานดนตรี  ดานการเคล่ือนไหวรางกาย  ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และสุดทายดานรูจักตนเอง  ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรไดรับโอกาสและสงเสริม
ใหมีพัฒนาการในทุกๆดานอยางครอบคลุมและหลากหลาย  เต็มตามศักยภาพของตัวนักเรียนเอง   
ท้ังดานสติปญญา รางกาย อารมณและสังคม   หรือถาสรุปส้ันๆ ใหไดใจความก็คือ  ควรพัฒนาท้ัง  เกง  ดี   
และมีความสุข ควบคูกันไปนะครับ   มีเร่ืองฝากท้ิงทายไวอีกเร่ืองหน่ึงครับ เดือนกันยายนซ่ึงจะเปน
เดือนสุดทายของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1   ฝากทานผูปกครองชวยกันติดตามชิ้นงาน  
แบบฝกหัดในรายวิชาตางๆของลูกๆใหครบถวน  รวมไปถึงการชวยทบทวนในบางเน้ือหาท่ีนักเรียน
ยังไมเขาใจ  เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการสอบท่ีจะมาถึงปลายเดือนกันยายนน้ี

              สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย
                    บรรณาธิการ
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ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 

     
ครูประจำชั้นอนุบาล1/1

นางสาวจารุวรรณ  อภัยนอก

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวสาทินี  คลังนิล 
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แนะนำคุณครู

ครูฝายอนุบาล

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางกัญญมล  เทียนประภา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย

ผูชวยครูอนุบาล 1/ 2

นางรุงนภา  ซอเฮง 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวอัมพร   สรรพยะขะระ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ฝายวิชาการ-งานวัดและประเมินผล

นางสาวรักยิ้ม  ประดิษฐ 

แนะนำครูและเจาหนาที่ใหมของโรงเรียนสาธิตพัฒนาเพิ่มเติมจากฉบับที่แลว

 

ครูฝายประถม

ฝายสำนักงาน

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร

นายชัชชัย  เชื้อปาน

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 

สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปที่ 2/3

นางสาวกาญจนกานต  ปาละทา
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ปฏิทินกิจกรรม
1. โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี   บริเวณดานหนาอาคารปูชนียะ เวลา 7.20 – 8.20 น.

 ครั้งที่ 4      วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553

2.  โครงการแขงขันตอบปญหาสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก (Smart Kids)  ณ หองประชุมโรงเรียน เวลา 11.20 – 12.00 น.

       ระดับชั้น    
  วันพุธที่ 15 กันยายน 2553   ป.1 - 2            (ครั้งที่ 7)   
  วันพุธที่ 22 กันยายน  2553   ป.5 - 6            (ครั้งที่ 8)

3. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

  วันจันทรที่ 30 สิงหาคม - วันศุกรที่ 3 กันยายน 2553 กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้น ม.1 เวลา 12.30 - 13.00 น.

  วันอังคารที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 3 กันยายน 2553 สอบยอย ครั้งที่ 2

  วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกรที่ 3 กันยายน 2553   กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้น ม.2 เวลา 12.30 - 13.00 น.

  วันจันทรที่ 6 กันยายน 2553     กิจกรรมการแขงขัน IQ 180 ช้ัน ม.1-ม.3  เวลา 12.30 - 13.00 น.

  วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กันยายน 2553    กิจกรรมการแขงขัน A-MATH ชั้น ม.3 เวลา 12.30 - 13.00 น.

ตัก
บา
ตร

A-
M

AT
H

A-
M

AT
H

IQ
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เร่ืองเลาอนุบาล

โดย…..ครูยุพาภรณ   ในเรื่องนี้ ดร.ริชารด ซี วูลฟสัน นักจิตวิทยาเด็กไดกลาววา 
ในบางครั ้งเด็กที ่มีอายุ 5 ขวบขึ้นไปก็ “เลือก” ที ่จะไมไดยิน
บางประโยคของคุณพอคุณแมเพราะเด็กมีความสามารถพิเศษใน
การปรับหูของตัวเองใหไมไดยินเร่ืองบางเร่ืองท่ีคุณพอคุณแมพูดได  
ดร.ริชารด ซี วูลฟสัน ไดใหขอแนะนำในการฝกทักษะการฟง
ใหกับลูกอยางนาสนใจดังนี้คะ 

   เริ่มประโยคดวยการเรียกชื่อของลูก
เรียกชื่อลูกกอนเริ่มประโยคทุกครั้ง ทิ้งชวงสักวินาที แลวจึงพูด
ในสิ่งที่คุณพอคุณแมอยากจะบอก การทำอยางนี้จะดึงความสนใจ
ของลูกใหพรอมรับฟงสิ่งที่คุณพอคุณแมพูด

   สอนใหลูกรูจักสบตากัน
เม่ือดึงความสนใจของลูกไดแลว บอกลูกใหมองหนาเวลาคุณพอคุณแม
พ ูดก ับล ูก ความสามารถในการฟงของลูกจะเพ ิ ่มมากขึ ้น
ในเวลาที ่สมาธิของลูกไมถ ูกรบกวนจากการมองนั ่นมองนี ่ 
การสบตากันทำใหสื่อสารกันไดงายขึ้น

   ใหลูกพูดทวนประโยคของคุณพอคุณแมซ้ำ
ถามลูกดวยน้ำเสียงนุมนวลและเปนมิตรวา คุณพอคุณแมเพิ่งพูด
อะไรกับลูก วิธีนี ้จะชวยใหลูกจดจอกับสิ่งที ่คุณพอคุณแมพูด
มากขึ้น แตตองระวังไมใหเปนการออกคำสั่งหรือบังคับใหลูกกลัว

   ขยับเขาไปใกลลูกเมื่อจะพูดกับลูก
ลูกคงไมไดยินถาคุณพอคุณแมอยูไกล ย่ิงคุณพอคุณแมเขาใกลลูก
เทาไร เขาจะยิ่งฟงคุณพอคุณแมไดดีมากเทานั้น 

  วิธีงายๆเชนนี้คงชวยใหคุณพอคุณแมแกปญหาพฤติกรรมใน
การพูดของลูกไดนะคะ                                                    

(ขอมูลจากหนังสือ Why do kids do that ? เตรียมกอนโต)

คุณพอคุณแมหลายทานคงเคยพบวา พูดกับลูกแตลูกทำเหมือนไมไดยิน …………

1
2

3
4
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ความดีท่ีหนูทำ

   ในเดือนนี้มีเรื่องเลาความดี ความนารักของนองๆอนุบาลที่ใครเห็นใครก็รักและชื่นชม ทั้งนองเล็กเตรียมอนุบาล
จนถึงนองโตอนุบาล1-3  ครูประจำช้ันไดสงช่ือนักเรียนท่ีครูสังเกตเห็นความสุภาพนารักอยางสม่ำเสมอมาใหช่ืนชมกันคะ

  

   เด็กหญิงนิกข เขมธรรม(นิกข)ตอ.1 เปนเด็กพูดไพเราะและไหวสวยตลอดเวลาแมกำลังรองไห…..เด็กชายกิตติกุล             

ติกะโกศล (พีโอ) ตอ.2  พูดลงทายดวยครับทุกคร้ังดวยน้ำเสียงท่ีไพเราะนาฟง ….. เด็กชายธีรพฤทธ์ิ ดวงอุดม(สอง) อ.1/1    
เปนเด็กมีสัมมาคารวะและสามารถรอคอยเขาแถวได(โดยไมเคยผลักหรือดันเพ่ือนเลย)….. เด็กชายสรวิชญ วงศชินศรีสกุล(ภีม) อ.1/2 
พูดจาไพเราะมีครับทุกคร้ัง พูดกับคุณครูดวยความสุภาพ  ออนนอมและรูจักรอคอยดวย …..เด็กชายธีรกิต์ิ วุฒิเศถกฤต(กาย)  
อ.1/3   พบคุณครูที ่ ไหนจะยกมือไหวทันทีโดยไมตองบอกเลยและยังพูดไพเราะมีลงทาย “ครับ”ทุกครั ้ง …..
เด็กหญิงนภัฐร  ตันประทุมวงษ(นอรธ) อ.1/4 สวัสดีทักทายคุณครูทุกเชาและเมื่อไดรับสิ่งของจากผูใหญจะยกมือไหว
ขอบคุณโดยไมตองบอก …..เด็กหญิงโชษิตา จตุรภัทรพนิต(วิพ) อ.1/5 เปนเด็กเรียบรอย ไหวคุณครูดวยความสุภาพ
เรียบรอย และสวยงามมาก…..เด็กหญิงโยษิตา สระอุบล(นองยู)อ.2/1 พูดจาไพเราะมีลงทายดวย “คะ”เสมอ   เม่ือคุณครู
ตักอาหารหรือใหของก็จะกลาวคำวา “ขอบคุณคะ”ทุกครั ้ง ….. เด็กชายสารัช เตชะวลิตพงษ(มอนเต) อ.2/2  
ทุกคร้ังท่ีพบคุณครูจะยกมือไหวอยางสวยงามทันทีโดยไมตองบอก และพูดจาไพเราะ …..เด็กชายตฤณดิษฐ   ณ ถลาง(ติน ติน) 
อ.2/3 เวลาพูดกับคุณครูและเพื่อนๆจะมีน้ำเสียงออนโยนนาฟงมาก เปนเด็กที่มีสัมมาคารวะ เมื่อพบคุณครูจะยกมือไหว
ทักทายเสมอ …..เด็กชายธีรวัชร แตบรรพกุล(ภูมิ) อ.2/4 เปนเด็กดีมีมารยาท พูดจาไพเราะ มีความออนนอมถอมตน
เหมาะสมกับวัย…..เด็กชายปญจพัฒน  ลือประเสริฐ(ปน)  อ.2/5 เปนเด็กพูดจาไพเราะมี “ครับ”ทุกคร้ัง นอกจากน้ียังเปนเด็ก
มีมารยาทหากมีสิ่งของวางอยูขางหนาก็จะเดินออมไปโดยไมเดินขามสิ่งของเลยสักครั้ง……….เด็กชายปติกร มะยะเฉียว 

(แทน) อ.3/1 มีสัมมาคารวะ นอบนอม ไมเคยมีปญหากับเพ่ือนเลยแมแตคร้ังเดียว…..เด็กหญิงชัญญาพรรณ อภิชาตวงศชัย 

(หนุงหนิง)    อ.3/2 สวัสดีทักทายคุณครูดวยการไหวทุกคร้ัง พูดจาไพเราะและยังมีมารยาทดีอีกดวย…..เด็กชายกนิษฐ   ธีรชาติธำรง (อินด้ี) 
อ.3/3 พูดกับคุณครูดวยน้ำเสียงไพเราะทุกครั้ง นอกจากนี้ยังไหวสวยโดยไมตองบอก คุณครูฝากบอกวาเปนเด็กดีจริงๆ
..เด็กชายสุพล   ตั้งศิริพัฒน(มิวนิค) อ.3/4 สวัสดีคุณครูทุกครั้งโดยไมตองบอก และเปนที่รักของเพื่อนๆเพราะความ
ออนโยน  นักเรียนทุกคนที่กลาวมาพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนและมีมารยาทที่นารัก คุณครู
และคุณพอคุณแมอานแลวชื่นใจ มีกำลังใจที่จะปลูกฝงวัฒนธรรมไทยอันงดงามใหกับศิษยรัก….ลูกรักตอไป

        



   ระดับอนุบาล

   รายการ “คุยกับคุณครู” ของระดับอนุบาล จะเปนวันอังคารท่ี21 - วันศุกรท่ี 24  เดือนกันยายน 2553 ซ่ึงทางโรงเรียนจะแจง

รายละเอียดใหทราบในภายหลัง

   ขอความรวมมือจากทาผูปกครองงดข้ึนอาคารเรียนช้ัน 2 หลังเวลา 15.30 น. เน่ืองจากคุณครูไดนำนักเรียนลงมาคอยผูปกครอง

ที่ชั้นลางแลว และคุณครูบางทานตองปฏิบัติหนาที่ ดูแลความเรียบรอยประจำวัน

ฝายโภชนาการ

 โรงเรียนจะดำเนินการเปลี่ยนนมที่ใหนักเรียนดื่ม จาก “นมเมจิ”   มาเปน “นมจิตรลดา”  ตั้งแตวันที่ 13 กันยายนนี้

เปนตนไป  โดยท่ีแตเดิมมาทางโรงเรียนไดใชนมจิตรลดาสำหรับนักเรียนอยูแลวเพราะเปนนมสด 100%  แตในภาคปลายปการศึกษา 2553 

เคร่ืองจักรท่ีใชผลิตนมขัดของและตองใชเวลาแกไขอยูระยะหน่ึงเปนเวลานานพอควร  โรงเรียนจึงไดเปล่ียนนมด่ืมในชวงดังกลาว

ฝายบริหาร

   ดวยในขณะน้ีนักเรียนหลายคนปวยเปนไขหวัด ขอความรวมมือผูปกครองใหนักเรียนพักอยูกับบานเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรงกอน 

แลวคอยมาโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะดูแลเรื่องการเรียนในชวงที่นักเรียนหยุดไป
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เร่ืองแจง…จากฝายตางๆ



   ผานพนไปแลวสำหรับกิจกรรมวันแมท่ีโรงเรียนไดจัดข้ึน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที 
และแสดงออกถึงความรักที ่มีตอคุณแม บรรยากาศในงานสรางความซาบซึ ้งและปลาบปลื้มใหกับนักเรียนและ
ผูปกครองเปนอยางมาก แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่ยังคงใหความสำคัญกับผูมีพระคุณเสมอ สำหรับจดหมายขาว
ฉบับนี้ชาวประถมมีกิจกรรมอะไรนาสนใจบางเชิญติดตามได….

   เด็กหญิงพรพิชชา  กรทองอุดม เปนเด็กดีนารัก มีน้ำใจกับเพื่อนๆ และอาสาชวยเหลือครูทุกทานเสมอ รวมทั้ง
มักจะดูแลความเรียบรอยของช้ันเรียน ท้ังการปดไฟ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศเวลาท่ีไมมีใครอยูในหองเรียน สวนกระดาน
ของหองเรียนจะสะอาดอยูเสมอเพราะพรพิชชา จะลบเองโดยที่ครูไมตองบอก ครูชื่นใจจริงๆ…ป.4/1 เด็กชายสุขวุฒิ 

ปฐพานิชยโชติ (ไช) และเด็กชายสุปวีณ  ศรีมหาผล (เคนโด) เปนเด็กท่ีนารักมาก พบคุณครูทุกทานท่ีไหนจะตองยกมือไหว
อยางสวยงาม พรอมกับคำพูดที่ไพเราะวา “สวัสดีครับ” ทุกครั้งไป ทำใหคุณครูทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา พบเด็ก
ทั ้งสองคนเมื ่อไรชื ่นใจทุกครั ้ง…เด็กหญิงธนวัน  กสิวัฒน (แปมแปม) ป.4/2 ไดแสดงความเปนผู นำ และมีน้ำใจ 
ในชวงงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร เพราะคอยชวยเหลือคุณครูดูแลเพื่อนๆ ดวยเกรงวาเพื่อนจะพลัดหลงกับคุณครู 
และยังมีน้ำใจคอยอธิบายใหเพื่อนๆที่ยังมีขอสงสัยตางๆอีกดวย สวนเด็กหญิงกุณฑีรลักษณ  ตอประเสริฐ (จัสมิน) 
และเด็กหญิงลลิลลัฐ  เอ้ือปญญาพร (จีดา) ก็มีน้ำใจชวยเปล่ียนน้ำใหกับปลาท่ีเล้ียงไว ทำใหปลามีน้ำสะอาดๆไดแหวกวายทุกวัน 
หองนี้มีแตเด็กที่มีน้ำใจกันทั้งนั้น…      ป.4/3 เด็กหญิงเกวลิน  สุรพันธไพโรจน (นาเดีย) เปนเด็กที่ขยันมากหลังจากที่
จดการบานเสร็จในตอนเย็น จะตองรีบนำการบานขึ้นมาทำใหเสร็จทันที โดยเธอใหเหตุผลกับคุณครูวา ไมอยากใหมี
งานคางสะสม ขยันและรับผิดชอบดีอยางนี้ อนาคตสดใสแนนอน เด็กชายจิรพัฒน อักษร (สกาย) คุณครูในระดับชั้นป.4 
ชมเปนเสียงเดียวกันวา เปนเด็กท่ีพูดเพราะ และไหวไดสวยมาก งามอยางไทยจริงๆเลย…เด็กหญิงนิรัชกร  ศรีทองอินทร (นุน) 
ช้ันป.5 เปนเด็กท่ีมีน้ำใจ และมีความเปนผูนำ เพราะชวงท่ีไปเรียนรูโลกกวางในงานวันสัปดาหวิทยาศาสตรไดชวยเพ่ือนถือของ 
และชวยคุณครูดูแลเพ่ือนๆดวย  แบบน้ีคุณครูหายเหน่ือยและช่ืนใจจริงๆ  เชนเดียวกับเด็กหญิงจีระนันท  โกรฟส (แอนเจลา) 

นักเรียนชั้นป.6 ที่มีน้ำใจชวยคุณครูดูแลเพื่อนๆ และใหคำแนะนำเพื่อนๆ เมื่อเพื่อนไมเขาใจ   เปนเด็กที่มีน้ำใจมากคะ

9

เร่ืองเลา…ชาวประถม

เด็กดีๆท่ีประถม
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สรรสาระเพ่ือการเรียนรู

ค ิดแบบ End in mind

   สวัสดีครับ  ฉบับน้ีพบกับสรรสาระเพ่ือการเรียนรู ในหัวขอ   
End in mind  หรือใหคิดแบบ“ จบในใจ”  นั่นหมายความวา 
กอนท่ีจะลงมือ ทำ คิด พูด  ส่ิงใดน้ัน ใหนึกถึงเปาหมายปลายทาง 
หรือผลของส่ิงท่ีจะกระทำกอนท่ีจะลงมือทำ  คำวา End in mind   
มีหลักอางอิงมาจาก ทฤษฎีหรือขอคิดตางๆ จากหลายแหลง เชน

1. หนังสือ เรื่อง “THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE 
TEENS” ( เขียนโดย Sean Covey )  เปนหนังสือที่เสนอ 7 
ลักษณะนิสัยท่ีจะทำใหเปนเปนวัยรุนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง 1 ใน 7 
ลักษณะนิสัยน้ัน คือ   Begin with the End in Mind  หมายถึง
ใหวัยรุน คิดถึงเปาหมายปลายทางของสิ่งที่จะทำกอนที่จะ
ลงมือทำสิ่งใดๆ 
 

2. ทฤษฎีการเรียนรูแบบ Backward Design     ซ่ึงมีการให
คำจำกัดความของการเรียนรูแบบ backward ไววา  “ Backward 
design begins with the end in mind…”  เปนการเรียนรู
ท่ีระบุไววา  กอนท่ีจะเกิดการเรียนรูส่ิงใดน้ัน ผูเรียนตองทราบ
ถึงส่ิงท่ีตนเองจะเรียนรู หรือ เปาหมายปลายทางของการเรียนรู
เรื่องนั้นๆ กอน  เปนเสมือนเสนทางใหการเรียนรูนั้นดำเนิน
ไปไดอยางราบรื่น

3.จากการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดมีการจัดสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีลักษณะ
แบบ  Outcome based learning  กลาวคือ เปนหลักสูตร
ที่จะคำนึงถึงผลลัพธของผูเรียนที่ตองการใหเปนกอน แลวจึง
คอยสรางหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามผลลัพธนั้นๆ  
 
ดังนั้น เด็กๆควรไดลองฝกคิดถึงเปาหมายปลายทางกอนที่จะ
ลงมือทำสิ่งนั้น  เมื่อรูเปาหมายปลายทางที่จะไปชัดเจนแลว  
การเดินทางใหไปถึงจ�ดน้ันก็ไมใชเร่ืองยากอีกตอไปอาจจะลองใชวิธี
การนี้กับเรื่องใกลตัวเด็กๆกอน เชน การตัดสินใจเรื่องตางๆ
ในชีวิตประจำวัน  ขอฝากไววา   “ภาพความสำเร็จยิ่งชัดเจน
เทาไหร  เปอรเซ็นตความสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น”    
               ทำสิ่งใด …..ใหสำเร็จ …..ดังตั้งใจ…..นะครับ

???
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คุยเฟองเร่ือง…มัธยม

คนดีศรีมัธยม 

   ขอชมเชยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ซึ่งปนี้ใหความรวมมือกับครูทุกทานเปนอยางดียิ่ง ทั้งในเรื่องของการแสดง

ความมีน้ำใจ ใหความชวยเหลือครู  ผู ปกครอง เพื ่อน และนองๆ ทุกคน  ใหความรวมมือในการเรียนการสอน 

มีความกระตือรือรน และกลาแสดงออก  จนครูทุกคน รวมทั้งครูตางชาติพากันชื่นชมนักเรียนชั้นนี้เปนอยางมาก  

และขอขอบคุณนักเรียนที่เปนตัวแทนสภานักเรียน 4 คน  คือ     ด.ช. ภคพงษ  โตะทอง    ด.ช. วชิรวิทย  บุญชุม  

ด.ช. สรสิช  สันติวัฒนา  และ  ด.ญ. พิมพนิดา   พิจิตรพงศชัย  ที่ใหความรวมมือและเสียสละเวลามาชวยกิจกรรม

วันไหวครู และวันแมใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และขอใหปฏิบัติเปนตัวอยางอยางนี้สืบตอไป

¼ÙŒ¾Ô·Ñ¡É�¹éÓ
áË‹§ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò 2553

ม.1 ม.2 ม.3



นานาสาระ  สรรหามาเลา

   ภาพสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีวันท่ี
เสด็จเย่ียมชมโรงเรียน โรงเรียนแหงน้ีช่ือวา “กาสรกสิวิทย” 
“กาสร” แปลวา ควาย “กสิวิทย” คือ ศาสตรแหงการทำ
กสิกรรม "กาสรกสิวิทย" จึงหมายถึง สถาบันอันประสิทธิ์
ประสาทวิชาวาดวยการเล้ียงควาย เพ่ือการทำเกษตรกรรม 
เปนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที ่ทรงมุ งมั ่นสืบสานพระปณิธาน
แหงความพอเพียง  โดยสรางเปนหองเรียนกลางแจงสำหรับ
ชาวนา และควายไทยใหร ู จ ักการทำนาตามแบบฉบับ
ภูมิปญญาไทย โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง 
จ.สระแกว ภายใตการดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา  เน่ืองจาก
ทุกวันน้ีชาวนาตางหันไปใชรถไถหรือควายเหล็กในการทำนา 
กอใหเกิดหนี ้สิน และคาใชจายที ่สูงที ่สุดก็คือ น้ำมัน 
หากเกษตรกรเปลี่ยนมาใชแรงงานควายไถนาแทนการใช
เคร่ืองจักรก็จะชวยลดรายจาย  ทำใหตนทุนการผลิตลดลง  
ประกอบกับมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เร่ืองการใชพลังงานทดแทน "การใชควายไถนาทำใหชาวนา
สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมตองกูหนี้ ยืมสิน" นอกจากนี้ 
มูลควายตัวหนึ่งสามารถนำมาผลิตปุยคอกไดถึง 2 ตันตอป 
สามารถนำมาพัฒนาเปนปุยชีวภาพ  และแกสชีวภาพได 
“แตควายทุกตัวไมไดเกิดมาแลวจะไถนาเปน จึงตองผาน
การฝกฝนเสียกอน เริ ่มตั ้งแตสนตะพาย  ฝกลากจูง  
เทียมเกวียน ฯลฯ บุคลากรในโรงเรียนประกอบไปดวย 
ครูคน  และครูควาย นักเรียนคนและนักเรียนควาย  โดยท้ังหมด
จะมาเรียนรูรวมกัน  มีการปฏิบัติจริงในแปลงนาสาธิต 
วิชาที่สอนก็จะฝกใหรูจักการใชเครื่องมือตางๆ เชน คันไถ 
แอก และคราด อาจมีการเรียนพิเศษอ่ืนๆบาง เชน ฝกใหสวัสดี  
โรงเรียนนี ้ยังใหความรู แกเกษตรกรเรื ่องการหีบออย 
การนวดขาว การดำนา และการสีขาว มีการจัดทำแปลงสาธิต
ทางการเกษตรแบบตางๆ การใชประโยชนจากมูลควาย 
และของเหลือใช  โดยโรงเรียนจะพัฒนาใหเปนแหลงอบรม 
แหลงเรียนรู  และแหลงทองเที ่ยวเชิงอนุรักษอีกดวย 
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นำมาเลาโดย ครูวัลยา

"รูจักใชภูมิปญญาทองถ่ิน

มาแกปญหาเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน และชุมชน  

นี่คือการสรางภูมิคุมกัน  

ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง"



 The Power of Reading
A question commonly asked by parents at the recent parents-teacher meeting was ‘What should I do to help my 
child learn English?’ Immersion in the language was the common response from teachers, and is quite right. 
However, we should realize that not all parents have the time or ability to achieve this ‘immersion’. Encouraging 
your child to read is very beneficial, and rewarding in the long term.
Studies from all over the world have shown that ‘free voluntary reading’ is enormously beneficial in second and 
foreign language acquisition. Vocabulary development, spelling, grammar and writing all benefit from reading. 
These all have a positive knock-on effect in speaking and listening. Reading alone does not produce the highest 
levels of competence in a language, but it does provide a firm foundation allowing higher levels of competence 
to be reached.

Free reading is simply allowing your child to read whatever they want for a short period, five to fifteen minutes, 
every day. The tricky aspect is the voluntary part; how can we encourage a love of reading?
Here are some tips that may help developing free reading:
• Try to find the ‘home-run book’, high interest, short, books work best.
• Have them read an English version of a book that they know well in Thai.
• Even cartoon books are good, as long as they are in English.
• Allow them to stop reading books they lose interest in and start something new.
• Shared reading, if you have the time, also works well.
Please contact your child’s English teacher should you have any questions or comments about free voluntary 
reading.

Teachers Talk 
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Kindergarten News.
As the end of the 1st semester approaches us, the 
English of all KG levels has excelled beyond expectations 
placing them in good stead for the up and coming 
semester.
KG 1 has successfully expanded on their vocabulary and 
are presently running individual class projects including: 
body parts, fruits, vegetables, fish and transportation.  
Children in addition are improving their pronunciation 
and audible recognition via music and sounds.
KG 2 are currently studying the effects of rain on our 
daily lives, and the benefits it has to nature in general, 
how rain is created and the life it gives to all things that 
surround us.  Students can also understand basic 
conversation.
KG 3’s confidence has extended even further with their 
spoken English who are now able to adapt sentences 
they have learned to other subjects.  Recently KG 3 
learned about occupations which included the tools 
associated with each profession.  They are presently 
learning about places and community, important signs 
and symbols such as: danger, poison, caution, and 
hospital for example.  Students are now able to 
converse about themselves, others and their wellbeing.  
During the final weeks of this semester, each KG 3 class 
will be running its own class project.

Primary News
The first parent-teacher meeting produced a wealth of 
feed-back for our primary classes. We are very happy 
with the responses from parents and are acting on 
suggestions made. In particular we are addressing the 
comments about very able English speaking students. 
Our aim is to differentiate the classrooms as best we 
can, providing more challenging work and readings for 
the more exceptional speakers.
All primary students should be starting the last ‘We Can’ 
unit for this Semester: Unit 4. Please encourage your 
children to practice using both the student book and 
workbook audio CD. If any CDs are missing, please 
don’t hesitate to contact your child’s teacher to get 
a new copy.

Secondary News
Secondary students, along with upper primary, 
attended the National Science Exhibition at BITEC 
Bangna. The expo had a host of exhibits from various 
Thai scientific and technical offices and many commercial 
exhibits. Students spent a fulfilling, but long, day gathering 
information for their visit report.
Parent-teacher meeting generated some very interesting 
discussions. As an effort to drive up the level and 
quantity of English spoken in the secondary class-room, 
we have introduced an ‘English Speaker of the Week’ 
award, instigated by Mr Nick.
The topics this quarter can be summarized as follows:

    

This year’s Market Day activity is nearly upon us. The 
topic is Conservation: Save the Home, Save the School 
and Save the Planet. I would be most grateful for any 
cardboard tubes, from tissue paper rolls for example, 
so that students can re-use them in some of our 
activities. 

Teachers Talk 
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  English    Science     Math

Grade 7   Inspirations: Unit 4    Matter Factors and  Multiples

Grade 8   Inspirations: Unit 4    Light and Optics   Irrational Numbers

Grade 9   Inspirations: Unit 4    Heredity     Graphs of Functions
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กิจกรรมเสริมสรางความรู

การแขงขันประกวดเตน
   โรงเรียนไดสงนักเรียนเขารวมแขงขันการประกวดเตน เม่ือวันเสารท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2553 ในโครงการ Imperial 
Dancing Contest 2010  ระดับประถมศึกษา ณ ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด ลาดพราว ช้ัน 1  แมวาทีมของเราจะไมผาน
เขารอบแตสิ่งที่นักเรียนไดรับ  คือประสบการณในการแขงขัน การรูแพ รูชนะ รูอภัย ความทรงจำที่ดี การแสดงออก
ถึงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี เปนบรรยากาศท่ีนักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณคา มีเร่ืองเลาหลังจากประกาศผลการแขงขัน
 
  “คุณครู :รูสึกอยางไรบางที่เราไมเขารอบ  
  นักเรียน :เสียใจนิดหนอยคะ แตคราวหนาจะมาแขงใหมคะ” 

  คุณครูฟงแลวรูสึกภูมิใจในลูกศิษยตัวนอยท่ีเรียนรูการผิดหวังแตไมยอมแพ  สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณทานผูปกครอง 
คุณครูและนักเรียนทุกคนที่ไปรวมใหกำลังใจรวมทั้งสงกำลังใจไปเชียรดวย

การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
 สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย  รวมกับกลุมบริษัททรูคอรปอเรช่ันจำกัดมหาชน  จัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  ระดับชาติประจำป  2553  เม่ือวันจันทรท่ี 16  สิงหาคม 2553  ในปน้ีมีนักเรียนท่ีสงโครงงาน
เขารวมประกวดรวม  377  โครงงานจาก 65 จังหวัด  เปนครั้งแรกที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงโครงงานเขาประกวด
จำนวน  4  โครงงาน  และเขารอบสุดทายเพียง  1  โครงงานคือ เร่ือง P.K.P. V1  โดยเด็กชายกิตติธัช  จึงโสภณวิทวัส    
เด็กชายศุภวิชญ  ศิริมวง  และเด็กชายธนภัทร  ตั้งดำรงยศ   มีครูธนาศักดิ์  ภูมิชัย  เปนครูที่ปรึกษา ไดรับรางวัล
เหรียญทองแดง  พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5,000 บาท
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   สวัสดีครับ  ฉบับน้ีพบกับสรรสาระเพ่ือการเรียนรู ในหัวขอ   
End in mind  หรือใหคิดแบบ“ จบในใจ”  นั่นหมายความวา 
กอนท่ีจะลงมือ ทำ คิด พูด  ส่ิงใดน้ัน ใหนึกถึงเปาหมายปลายทาง 
หรือผลของส่ิงท่ีจะกระทำกอนท่ีจะลงมือทำ  คำวา End in mind   
มีหลักอางอิงมาจาก ทฤษฎีหรือขอคิดตางๆ จากหลายแหลง เชน

1. หนังสือ เรื่อง “THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE 
TEENS” ( เขียนโดย Sean Covey )  เปนหนังสือที่เสนอ 7 
ลักษณะนิสัยท่ีจะทำใหเปนเปนวัยรุนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง 1 ใน 7 
ลักษณะนิสัยน้ัน คือ   Begin with the End in Mind  หมายถึง
ใหวัยรุน คิดถึงเปาหมายปลายทางของสิ่งที่จะทำกอนที่จะ
ลงมือทำสิ่งใดๆ 
 

2. ทฤษฎีการเรียนรูแบบ Backward Design     ซ่ึงมีการให
คำจำกัดความของการเรียนรูแบบ backward ไววา  “ Backward 
design begins with the end in mind…”  เปนการเรียนรู
ท่ีระบุไววา  กอนท่ีจะเกิดการเรียนรูส่ิงใดน้ัน ผูเรียนตองทราบ
ถึงส่ิงท่ีตนเองจะเรียนรู หรือ เปาหมายปลายทางของการเรียนรู
เรื่องนั้นๆ กอน  เปนเสมือนเสนทางใหการเรียนรูนั้นดำเนิน
ไปไดอยางราบรื่น

3.จากการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดมีการจัดสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีลักษณะ
แบบ  Outcome based learning  กลาวคือ เปนหลักสูตร
ที่จะคำนึงถึงผลลัพธของผูเรียนที่ตองการใหเปนกอน แลวจึง
คอยสรางหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามผลลัพธนั้นๆ  
 
ดังนั้น เด็กๆควรไดลองฝกคิดถึงเปาหมายปลายทางกอนที่จะ
ลงมือทำสิ่งนั้น  เมื่อรูเปาหมายปลายทางที่จะไปชัดเจนแลว  
การเดินทางใหไปถึงจ�ดน้ันก็ไมใชเร่ืองยากอีกตอไปอาจจะลองใชวิธี
การนี้กับเรื่องใกลตัวเด็กๆกอน เชน การตัดสินใจเรื่องตางๆ
ในชีวิตประจำวัน  ขอฝากไววา   “ภาพความสำเร็จยิ่งชัดเจน
เทาไหร  เปอรเซ็นตความสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น”    
               ทำสิ่งใด …..ใหสำเร็จ …..ดังตั้งใจ…..นะครับ

การแขงขันเครื่องรอนและเครื่องบินเล็ก
   ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมกับศูนยการเรียนรูเครื่องบินเล็ก จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาแขงขัน
เครื่องรอนและเครื่องบินเล็ก ในวันเสารที่ 7 สิงหาคม และวันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
และจัดแขงขันเคร่ืองรอนและเคร่ืองบินเล็ก เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ป 2553 ในวันอาทิตยท่ี 22 สิงหาคม 2553 
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา (ทองฟาจำลองกรุงเทพฯ) โรงเรียนไดสงนักเรียนเขาแขงขัน ดังน้ี
ระดับประถมศึกษา    
1. เด็กชายสิรภพ      รุงตระกูลชัย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5
2. เด็กชายเอกบุรุษ   วรพิศาล  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

ระดับมัธยมศึกษา    
1. เด็กชายภคพงษ    โตะทอง  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
2. เด็กชายวีรบุรุษ     วรพิศาล  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
3. เด็กชาย วชิรวิทย   บุญชุม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
ผลการแขงขัน โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ระดับประถมศึกษา  พุงเครื่องรอนประเภทรอนไกล ไดไกลถึง 17.8 เมตร 
เปนอันดับท่ี  3  ซ่ึงนักเรียนไดไปรับรางวัลแลวในวันท่ี  24   สิงหาคม ณ ทองฟาจำลอง (เอกมัย)
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โครงงานว ิทยาศาสตร สร  างย ุวน ักว ิทยาศาสตร  ได จร ิ งหร ือ

   นักเรียนที่จะทำโครงงานทางวิทยาศาสตรไดตองมีใจรัก สนใจ กระตือรือรน มีความมุงมั่นอดทนและมีความพยายาม
ในการทำงานสูง เพราะการทำโครงงานตองใชเวลาในการทำนาน อาจตองใชเวลาในวันเสารและอาทิตยบาง ดังนั้น
การคัดเลือกนักเรียนที่ทำโครงงานจึงใชหลักการดังกลาว ไดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 5 คน คือ   
เด็กหญิงเกวลิน   อภินิลบงกช     เด็กหญิงสิริกร  อนันตศิริประภา  เด็กหญิงภวรัญชน  วีระวุฒิพล  เด็กหญิงศวรรยา หงษลาวัลย 
และเด็กหญิงณภัทร   บาช เชนเดียวกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อีก 5 คนท่ีไดรับคัดเลือก เม่ือเร่ิมลงมือทำงาน
ระยะแรกเด็กๆยังไมค ุ นเคยกับการทำงานที ่ต องใช เวลานานๆ แตท ุกคนมีความกระตือร ือร นในการที ่จะ
ไดเรียนรูสิ ่งใหมๆ เมื่อเวลาผานไปประ มาณ 2 สัปดาหทุกคนจะมีความตั้งอกตั้งใจในการทำโครงงานดีขึ ้นมาก 
แมวาจะมีการเปลี ่ยนหัวขอโครงงานหลายครั ้ง แตทุกคนก็ยังสนใจที ่จะทำโครงงานตอ สุดทายแตละกลุ มก็ได
หัวขอโครงงาน เราทำโครงงานกันจนเย็นบางทีก็ถึงค่ำกันเกือบทุกวัน ยิ ่งใกลวันที ่จะสงโครงงานไปประกวด
เราทุกคนย่ิงทุมเททำงานมากข้ึน เห็นไดชัดจากเด็กๆ มีอาการเหน่ือยและเพลีย  เวลาพูดกับครูหรือเวลาทำงานไมคอยฟง
เพราะนั่งเหมอ อาการของครูก็ไมตางจากเด็ก สุดทายทุกคนก็สามารถผานพนชวงเวลาอันแสนเหน็ดเหนื่อยมาได
และสามารถนำเสนอโครงงานตามกำหนด แมโครงงานของพวกเราจะไมไดรางวัลในครั้งนี้ แตก็เปนที่นาภูมิใจอยางมาก
ที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนากลุมนี้มีโอกาสและไดประสบการณตรงในการเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำป 2553 เด็ก ๆ ทุกคนบอกวาปหนาจะพยายามใหมเพ่ือจะไดเรียนรูวิธีการ
หาความรู ประสบการณ และสรางความภาคภูมิใจใหกับตัวเอง ครอบครัวและโรงเรียนตอไป

เกวลิ
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สิริกร ศวรร
ยา

ภวรัญ
ชน

ณภัทร ภทร ชินกฤ
ต
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ญ
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ความรูสึกของเด็ก ๆ ท่ีไดเรียนรูโดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร

 “รูสึกสนุกท่ีไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการทำโครงงานถึงจะไมไดรางวัลแตก็ภูมิใจ เพราะไดทำดีท่ีสุดแลว ตอนเร่ิมทำไมรู
จะทำอยางไรดี ไดหนังสือหน่ึงเลมจากอาจารยลัดดา ซ่ึงทานแนะนำใหอาน ศึกษาเร่ืองท่ีจะทำ รูสึกประทับใจอาจารยมาก 
พอไดคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต ก็เรียนรูวาทุกๆวันมีเร่ืองแปลกๆ ท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกรอนมากข้ึนเร่ือยๆ ถาพ่ีๆเพ่ือนๆ
และนองๆ อยากรูวามีอะไรบางก็ติดตามอานไดจากโครงงานของดิฉันนะคะ”                                       
                                                                            เด็กหญิงสิริกร       อนันตศิริประภา

 “รูสึกดีมากท่ีไดทำโครงงานน้ีคะเพราะทำใหหนูมีความรับผิดชอบมากข้ึนและไมละความพยายามโดยงายคะ “                                                                                
             เด็กหญิงภวรัญชน      วีระวุฒิพล

“รูสึกดีนะคะแตเหน่ือยนิดหนอย และก็รูสึกทอในบางคร้ัง แตเม่ือทำโครงงานเสร็จไดเห็นถึงความคุมคา
ในการทำโครงงาน ปหนาหนูต้ังใจวาจะทำอีกคะ”                     
                 เด็กหญิงศวรรยา     หงษลาวัลย

“ดีใจท่ีไดทำโครงงานน้ี คิดวาอาจเปนโอกาสคร้ังเดียวท่ีไดทำเพราะไมคอยมีเวลาจึงไดทุมเทและต้ังใจทำใหดีท่ีสุด  
ผลสำเร็จท่ีไดจากโครงงานน้ีคือความพยายามและความสามัคคีของสมาชิกในกลุมคะ”                             
                                                                    เด็กหญิงณภัทร         บาช
“เหน่ือยแตก็ดีใจคะโครงงานสอนใหเรารูจักแบงเวลาเพราะในขณะท่ีทำโครงงานก็ตองเรียนดวย รูสึกภาคภูมิใจ
กับผลงานท่ีสำเร็จแลวเพราะกวาจะทำเสร็จก็ใชเวลาเดือนกวาๆ  นอนดึกทุกวันจนเกือบไมสบาย”       
                                                                       เด็กหญิงเกวลิน   อภินิลบงกช

“การทำโครงงานเกมลด โลกรอน PKP v 1 ทำใหผมไดมีโอกาสเรียนรูตามความสามารถและความตองการ
อยางสนุกสนาน ผมรูสึกดีใจท่ีไดทำโครงงานน้ีและอยากใหมีการทำโครงงานดี ๆ แบบน้ีอีก”             
                                                                   เด็กชายกิตติธัช     จิงโสภณวิทวัส
“การทำโครงงานเปนอะไรท่ีเหน่ือยครับตองรับผิดชอบเยอะมาก แตสนุกและเปนอะไรท่ีอยากจะทำผมก็รูสึกดีใจ
ท่ีไดทำโครงงาน โดยเฉพาะการไดรับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดมันทำใหหายเหน่ือยเลยครับ”                                                        
                เด็กชายศุภวิชญ         ศิริมวง                                

“โครงงานท่ีผมตัดสินใจทำน้ีเปนส่ิงท่ีผมอยากทำครับและสนุกกับมันมาก รูสึกเสียดายครับท่ีผมอยู ป.6 แลว 
ซ่ึงปหนาผมก็ไมมีโอกาสท่ีจะไดทำแบบน้ี แตถามัธยมมีโครงงานแบบน้ีอีก ผมก็จะทำครับ                   
                                                                    เด็กชายธนภัทร     ต้ังตำรงยศ
“การทำโครงงานเร่ือง การพัฒนาเว็บมัลติมีเดีย ลดโลกรอน คร้ังน้ีสนุกมากเลยครับ เพราะการตูน
แอนนิเมช่ันท่ีกลุมผมทำน้ันมันตลกดี ทำไปก็ขำไป”                                     
                  เด็กชายภทร       โตะทอง 
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 “รูสึกดีมากท่ีไดทำโครงงานน้ีคะเพราะทำใหหนูมีความรับผิดชอบมากข้ึนและไมละความพยายามโดยงายคะ “                                                                                
             เด็กหญิงภวรัญชน      วีระวุฒิพล

“รูสึกดีนะคะแตเหน่ือยนิดหนอย และก็รูสึกทอในบางคร้ัง แตเม่ือทำโครงงานเสร็จไดเห็นถึงความคุมคา
ในการทำโครงงาน ปหนาหนูต้ังใจวาจะทำอีกคะ”                     
                 เด็กหญิงศวรรยา     หงษลาวัลย

“การทำโครงงานเกมลด โลกรอน PKP v 1 ทำใหผมไดมีโอกาสเรียนรูตามความสามารถและความตองการ
อยางสนุกสนาน ผมรูสึกดีใจท่ีไดทำโครงงานน้ีและอยากใหมีการทำโครงงานดี ๆ แบบน้ีอีก”             
                                                                   เด็กชายกิตติธัช     จิงโสภณวิทวัส
“การทำโครงงานเปนอะไรท่ีเหน่ือยครับตองรับผิดชอบเยอะมาก แตสนุกและเปนอะไรท่ีอยากจะทำผมก็รูสึกดีใจ
ท่ีไดทำโครงงาน โดยเฉพาะการไดรับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดมันทำใหหายเหน่ือยเลยครับ”                                                        
                เด็กชายศุภวิชญ         ศิริมวง                                

ความรูสึกของเด็ก ๆ ท่ีไดเรียนรูโดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร

ผมรูสึกดีท่ีไดทำโครงงานช้ินน้ีเพราะไดหาประสบการณใหม ๆ ทำงานวันสุดทายอยูถึงประมาณตีหน่ึง กอนหนาน้ันคุณแมปอม 
คุณแมของภทรไดส่ังพิชซามากินท่ีโรงเรียนกันระหวางพักทำงาน อรอยมาก และไดอยูกับเพ่ือน ผูปกครองและอาจารยครับ                                              
                         เด็กชายชินกฤต  ตีรณกุล

 “รูสึกดีมากคะท่ีโรงเรียนสนันสนุนใหนักเรียนทำโครงงานซ่ึงฝกใหคิดสรางสรรค ไดมีประสบการณ กลาแสดงออกตอหนาสาธารณชน 
คุณแมรูสึกขอบคุณ ผอ.ลัดดาท่ีคอยเขามาเย่ียมชมเด็ก ๆ ตลอดการทำโครงงาน ทำใหเด็กมีกำลังใจทำงาน และรูสึกดีท่ี
บริษัททรู สรางสรรคโครงการที่ดีแบบนี้ใหกับเด็ก  ลูกบอกวาอยากรวมดวยทุกปเลยคะ”                                                                                       
                  คุณแมเด็กชายธนภัทร

“ตั้งแตที่กิตติธัชไดเขารวมโครงงานวิทยาศาสตร นองมีความรับผิดชอบมากขึ้น กระตือรือรนในงานที่ไดรับมอบหมาย 
และรูสึกยินดีที่นองไดเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนคะ”   
                                                                     คุณปาของกิตติธัช  คุณวินวิสา  เพิ่มสกุลไทย 

บทสรุป
  โครงงาน (Project) เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน เปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรู
ของผูเรียนท่ีตองการจะศึกษา คนควาเก่ียวกับส่ิงท่ีตนเองสงสัยและอยากรูคำตอบหรือตองการเรียนรูในเร่ืองน้ัน ๆ ใหมาก
ขึ้นกวาเดิม โดยใชทักษะกระบวนการและปญญาหลาย ๆ ดาน มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเนื่อง 
มีการวางแผนในการทำงานอยางละเอียดและลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว จนไดขอสรุปหรือไดผลการศึกษาหรือคำตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือพูดไดวา โครงงานของเด็กคืองานวิจัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เพราะตองใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษา คนหาความรู ความจริง จนไดขอสรุปท่ีเปนองคความรูดวยตัวของเขาเอง 
ผลพลอยไดจากการทำโครงงานคือ การไดเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรมของตัวเองและผูอ่ืน รูจักวิธีการปรับตัวใหทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
ชวยฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
รวมท้ังสามารถคิดหาแนวทางในการนำส่ิงท่ีคนพบไปใชไดในชีวิตจริง และจะซึมซับความเปนนักวิทยาศาสตรในการสืบคน
หรือคนหาส่ิงท่ีสนใจอ่ืน ๆ ไดโดยไมยากเย็นอีกตอไป
  โครงงานวิทยาศาสตร สอนใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตรต้ังแตยังเล็กและมีจิตวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีจำเปนอยางย่ิง
ที่ควรสรางใหเกิดขึ้นในตัวเด็กยุคนี้ เพื่อความเปนอยูที่ดีและมีความสุขตลอดไปขอขอบคุณครูธนาศักดิ์ และครูหฤทย 
ที่รวมกันรังสรรคสิ่งที่ดี ๆ ใหกับเด็ก ๆ ที่ทำโครงงานทุกคน ความอดทน ความมุงมั่น ความตั้งใจที่เด็ก ๆ ไดแสดงออก 
น่ันคือความสำเร็จท่ีครูทุกคนอยากเห็น ขอบคุณ เด็ก ๆ ทุกคนท่ีมีความพยายามและไดสรางสรรคส่ิงท่ีดี ๆ ใหเปนตัวอยางกับคนอ่ืน 
หากยังมีพลังและมุงม่ันท่ีจะเรียนรูดวยการทำโครงงาน ประเทศชาติคงไดนักวิทยาศาสตรในอนาคตอยางพวกหนูไปชวยกันพัฒนา
ทำใหเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศอ่ืนๆในโลก
               รองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ

ขอความขางตนนาจะเปนบทพิสูจนการเรียนแบบโครงงานไดเปนอยางดีครับ เปนเวลาเกือบสองเดือนเต็ม ๆ ท่ีครูไดใกลชิด
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ทำโครงงานในฐานะครูที่ปรึกษา ไดรับรูและเห็นความเปนไปหลายอยางในตัวตน
ของเด็กกลุมน้ี แนนอนวาเวลาสวนตัวของเด็กขาดหายไป เวลาเลนนอยลง บางวันตองกลับบานชา แตส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเห็นไดชัดเจนคือ 
การแสวงหาตัวตนของตัวเอง ไดเรียนรูท่ีจะวางแผนการทำงาน รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกไขปญหาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 
เรียนรูท่ีจะทำงานรวมกับผูอ่ืน บางคร้ังอาจรูสึกเหน่ือยและทอเปนธรรมดา แตก็ผานพนมาไดดวยดี โครงงานจึงไมใชการมุงเนน
เฉพาะวิชาการเทาน้ันหากแตเปนการหลอมรวมทักษะชีวิตเขาไวดวยกันอยางลงตัว  
              ครูธนาศักด์ิ  ภูมิชัย
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ผมรูสึกดีท่ีไดทำโครงงานช้ินน้ีเพราะไดหาประสบการณใหม ๆ ทำงานวันสุดทายอยูถึงประมาณตีหน่ึง กอนหนาน้ันคุณแมปอม 
คุณแมของภทรไดส่ังพิชซามากินท่ีโรงเรียนกันระหวางพักทำงาน อรอยมาก และไดอยูกับเพ่ือน ผูปกครองและอาจารยครับ                                              
                         เด็กชายชินกฤต  ตีรณกุล

 “รูสึกดีมากคะท่ีโรงเรียนสนันสนุนใหนักเรียนทำโครงงานซ่ึงฝกใหคิดสรางสรรค ไดมีประสบการณ กลาแสดงออกตอหนาสาธารณชน 
คุณแมรูสึกขอบคุณ ผอ.ลัดดาท่ีคอยเขามาเย่ียมชมเด็ก ๆ ตลอดการทำโครงงาน ทำใหเด็กมีกำลังใจทำงาน และรูสึกดีท่ี
บริษัททรู สรางสรรคโครงการที่ดีแบบนี้ใหกับเด็ก  ลูกบอกวาอยากรวมดวยทุกปเลยคะ”                                                                                       
                  คุณแมเด็กชายธนภัทร

“ตั้งแตที่กิตติธัชไดเขารวมโครงงานวิทยาศาสตร นองมีความรับผิดชอบมากขึ้น กระตือรือรนในงานที่ไดรับมอบหมาย 
และรูสึกยินดีที่นองไดเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนคะ”   
                                                                     คุณปาของกิตติธัช  คุณวินวิสา  เพิ่มสกุลไทย 

เรียนรูโลกกวาง 

ศูนย
ประติมากรรม

กรุงเทพฯ

เรียนรูโลกกวาง ม.2

ณ ศูนยประติมากรรมกรุงเทพฯ วันอังคารท่ี 3 สิงหาคม 2553

เรียนรูโลกกวาง ม.3

ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร วันอังคารท่ี 3 สิงหาคม 2553

สถาบันนิติวิทยาศาสตร
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เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง อ.1

ณ รานขนมไทยเกาพ่ีนอง ตลาด อตก.  วันจันทรท่ี 16  - วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553

เรียนรูโลกกวาง ป.4 - ม.3
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2553 วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2553
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ( ไบเทค บางนา )

ขนมไทย
เกาพี่นอง
อตก.

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
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เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ป.6

ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553

เรียนรูโลกกวาง ป.2

MaxValu วันอังคารท่ี 24 - วันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2553

เมือง

โบราณ
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 คุยกับคุณครู  คร้ังท่ี 1 ( พบปะผูปกครอง ) วันอังคารท่ี 17 - วันศุกรท่ี 20 สิงหาคม 2553 

เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ป.3

ณ ทองฟาจำลอง วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2553
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"มะลินอย นอมแนบตัก ลูกรักแม”

กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2553

“ภาพประทับใจในออมกอดอันแสนอบอุน”

“การแสดงนารักๆของลูกๆท่่ีมอบใหกับคุณแม”

แบงปนความสุขใหกับเด็กท่ีดอยโอกาส
ในโครงการ”สายธารน้ำใจ สายใยแมลูก”



บทสรุป
  โครงงาน (Project) เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน เปนวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากความสนใจใครรู
ของผูเรียนท่ีตองการจะศึกษา คนควาเก่ียวกับส่ิงท่ีตนเองสงสัยและอยากรูคำตอบหรือตองการเรียนรูในเร่ืองน้ัน ๆ ใหมาก
ขึ้นกวาเดิม โดยใชทักษะกระบวนการและปญญาหลาย ๆ ดาน มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเนื่อง 
มีการวางแผนในการทำงานอยางละเอียดและลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว จนไดขอสรุปหรือไดผลการศึกษาหรือคำตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือพูดไดวา โครงงานของเด็กคืองานวิจัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เพราะตองใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษา คนหาความรู ความจริง จนไดขอสรุปท่ีเปนองคความรูดวยตัวของเขาเอง 
ผลพลอยไดจากการทำโครงงานคือ การไดเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรมของตัวเองและผูอ่ืน รูจักวิธีการปรับตัวใหทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
ชวยฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
รวมท้ังสามารถคิดหาแนวทางในการนำส่ิงท่ีคนพบไปใชไดในชีวิตจริง และจะซึมซับความเปนนักวิทยาศาสตรในการสืบคน
หรือคนหาส่ิงท่ีสนใจอ่ืน ๆ ไดโดยไมยากเย็นอีกตอไป
  โครงงานวิทยาศาสตร สอนใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตรต้ังแตยังเล็กและมีจิตวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีจำเปนอยางย่ิง
ที่ควรสรางใหเกิดขึ้นในตัวเด็กยุคนี้ เพื่อความเปนอยูที่ดีและมีความสุขตลอดไปขอขอบคุณครูธนาศักดิ์ และครูหฤทย 
ที่รวมกันรังสรรคสิ่งที่ดี ๆ ใหกับเด็ก ๆ ที่ทำโครงงานทุกคน ความอดทน ความมุงมั่น ความตั้งใจที่เด็ก ๆ ไดแสดงออก 
น่ันคือความสำเร็จท่ีครูทุกคนอยากเห็น ขอบคุณ เด็ก ๆ ทุกคนท่ีมีความพยายามและไดสรางสรรคส่ิงท่ีดี ๆ ใหเปนตัวอยางกับคนอ่ืน 
หากยังมีพลังและมุงม่ันท่ีจะเรียนรูดวยการทำโครงงาน ประเทศชาติคงไดนักวิทยาศาสตรในอนาคตอยางพวกหนูไปชวยกันพัฒนา
ทำใหเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศอ่ืนๆในโลก
               รองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ

"มะลินอย นอมแนบตัก ลูกรักแม”

โครงการตักบาตร วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2553

คณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนารวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ณ โรงพยาบาลศิริราช วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2553
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"มะลินอย นอมแนบตัก ลูกรักแม”

การแขงขัน A-math ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6

วันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2553

 

26

สาธิตพัฒนาโชว คร้ังท่ี 7 วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2553



ถายทอดประสบการณสู ”บันทึกเรียนรูโลกกวาง”

 

ด.ช.ภัทรพล จ�ลกะเสวี ป.3/2
ทองฟาจำลองกรุงเทพ

ด.ญ.ญานินดา โลอธิกุล ป.1/1
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ( อพวช. )

ด.ญ.ไอริณ ชิวะสุจินต ม.3/1
สถาบันนิติวิทยาศาสตร

ด.ช.กฤตเมธ สื่อมโนธรรม ม.1
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ด.ญ.ณิชา อภินันทรัตนกุล ป.4/3
พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย

ด.ช.เนตต เขมะโยธิน ป.2/4
พิพิธภัณฑมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ ป.6/1

ด.ช.สิรภพ รุงตระกูลชัย ป.5
มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ด.ญ.พรชนก เลิศชัยประเสริฐ ม.2
ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ
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