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   สวัสดีคะผูปกครองทุกทานและนักเรียนที่นารักทุกคน พบกันอีกแลวนะคะในจดหมายขาวฉบับที่ 4  ปดเรียนภาคตน
เปนระยะเวลา 3 สัปดาหดูเหมือนไมมากนัก หวังวานักเรียนคงไดใชเวลาในการพักผอนอยางเต็มที่ หรือบางคนอาจจะได
ไปเที่ยวตามที่ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อหาประสบการณ และอยาลืมนำมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆ
ในชวงเปดเรียนภาคปลายกันนะคะ นักเรียนคงจำไดวาครูไดฝากการบานไวในวันปดเรียนภาคตน ใหนักเรียนชวย
เขียนบันทึก หรือเขียนเลาเรื ่องราวที่นักเรียนไดทำ ไดเลน ไดชวยเหลือคุณพอคุณแม ทำงานบานตามที่นักเรียน
จะสามารถชวยได หรือไปเยี่ยมเยียนคุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย หรือญาติผูใหญ ซึ่งเปนการซึมซับความผูกพัน
ระหวางคนในครอบครัวรวมไปถึงการมีน้ำใจรูจักชวยเหลือครอบครัวอันเปนคุณลักษณะของเด็กไทยที่ควรกระทำ  
หรือเขียนเลาเหตุการณตางๆที่นักเรียนไดประสบพบเห็นในระหวางไปเที่ยว ทั้งหลายเหลานั้นลวนเปนประสบการณ
ที่มีคุณคาสำหรับนักเรียนและควรจดจำแกการเรียนรู หากมีภาพถายประกอบดวยจะทำใหเราระลึกและจดจำไดดียิ่งขึ้น 
สำหรับนองๆอนุบาลที่ครูฝากการบานไปทำในลักษณะตางๆกันตามความสามารถ มีทั้งการเลาเรื ่องประกอบภาพ 
เขียนภาพเลาเรื่อง หรือเลาเรื่องโดยใหคุณพอคุณแมชวยกันเขียนหรือวาดภาพให ซึ่งลวนแลวแตเปนการถายทอด
ประสบการณที ่มีคาอยางยิ ่ง ครูตั ้งตาคอยใหถึงวันเปดภาคเรียนเพื่อที ่จะไดอานบันทึกเลมเล็กเลาประสบการณ
ของนักเรียนทุกคน ซึ่งครูคิดวาจะมีความแตกตางและหลากหลาย เปนการเพิ่มความรูและประสบการณใหครูดวย 
ไมแนนะคะ โรงเรียนสาธิตพัฒนาอาจไดนักเขียนรุนจ๋ิวจากบันทึกเหลาน้ันก็อาจเปนได เพราะนักเขียนท่ีดีหลายคนมีจ�ดเร่ิมตน
จากจ�ดนี้เชนกัน โดยจะตองเริ่มจากการรูจักสังเกต และการบันทึก อันจะนำไปสูการอานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมและทำให
งานเขียนมีคุณคาและชวนอานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนคุณลักษณะของการใฝรูใฝเรียนที่ตองการปลูกฝงใหเปนนิสัยประจำตัว
ของเด็กไทย  
 ปดภาคเรียนที่ผานมา ครู และบุคลากรฝายตางๆของโรงเรียน ตางก็มีภาระที่จะตองทำและเตรียมการเพื่อตอนรับ
นักเรียนในชวงเปดเรียนภาคปลายคุณครูทุกคนไดเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติดานกลยุทธการจัดการเรียนรูและ
การสอน EDUCA 2010 ระหวางวันที ่ 13-15 ตุลาคม 2553 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนของตนเอง โดยการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุมยอยในเรื่องที่
คุณครูสนใจและเห็นวาจะสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดดียิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันฝายอาคารสถานที่
ก็เรงดำเนินการท้ังในสวนของโรงยิมและสระวายน้ำเพ่ือใหทันใชในภาคปลายน้ี 
   สวนดานอนุบาลไดมีการสรางหลังคาเช่ือมระหวางอาคารตนกลาสาธิต 1 และอาคารตนกลาสาธิต 2 เพ่ือนักเรียนไดมีสถานท่ี
ทำกิจกรรมตางๆได และในการเปดภาคปลายนี้มีนองๆเตรียมอนุบาลเพิ่มขึ้นอีก 1 หอง จะทำใหอนุบาลคึกคักขึ้นมาก 
ในชวงภาคตนท่ีผานมานักเรียนอนุบาลทุกคนก็คุนเคยกับวิถีชีวิตในโรงเรียนเปนอยางดีแลว นักเรียนสามารถเดินเขาโรงเรียน 
ถือสัมภาระตัวเอง และสแกนบัตรไดเอง สามารถสวัสดีทักทายคุณครูไดโดยไมตองเตือน ดังน้ันในสัปดาหท่ี 2 ของการเปด
ภาคปลาย โรงเรียนขอใหผู ปกครองสงนักเรียนที ่หนาประตู หรือวนรถสงเทานั ้น เพื ่อสรางโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกทักษะดังที่กลาวใหเปนตั้งแตตน
   ทักษะการแสดงออกทางสังคมอีกอยางหนึ่งที่สำคัญคือ การแสดงน้ำใจตอเพื่อนมนุษยที่ตกทุกขไดยาก  โดยเฉพาะ
ประเทศของเราในขณะน้ีมีภัยธรรมชาติทำใหเกิดภาวะน้ำทวมหลายจังหวัด จึงขอเชิญชวนผูปกครองและนักเรียน รวมกันชวยเหลือ
ตามกำลังและตามความสะดวกกับหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหผูประสบภัยท้ังหลาย ซ่ึงโรงเรียนจะเปดรับ
การชวยเหลือเปนเงินในระหวางวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2553 เพื่อรวบรวมมอบใหสภากาชาดไปดำเนินการตามความ
เหมาะสมตอไป 
   ทายที่สุดนี้ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกฝายขอตอนรับนักเรียนทุกคนกลับสูโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวเรียนอยาง
มีความสุขและสนุกสนาน แตอยาลืมเก็บเกี่ยวความรูและประสบการณตางๆ ดวยนะคะ แลวพบกันใหมในจดหมายขาว
ฉบับหนา 

                                                                             รองศาสตราจารยลัดดา   ภูเกียรติ
                                                          ผูอำนวยการโรงเรียน
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จัดพิมพโดย    

โรงเรียนสาธิตพัฒนา
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    สวัสดีคะ ผู ปกครองทุกทานและนักเรียนสาธิตพัฒนาที ่นารักทุกคน พบกันอีกครั ้ง

ในจดหมายขาวสาธิตพัฒนาฉบับท่ี 4 เดือนแหงปลายฝนตนหนาว สภาพอากาศเปล่ียนแปลงบอย

ทำใหน ักเร ียนหลายคนไมสบายและหยุดเร ียนไปหลายวัน คงตองใสใจรักษาสุขภาพ

กันใหดี ในชวงเดือนที่ผานมามีกิจกรรมและเหตุการณตางๆเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปน 

กิจกรรมการแขงขัน A-MATH  กิจกรรมการแขงขัน IQ 180 โครงการรณรงคอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน กิจกรรมตลาดนัดวิชาการที่ใหนักเรียนไดเลือกเรียน หรือเลือกทำ

กิจกรรมที ่น ักเร ียนสนใจ กิจกรรมจับจ ายใช สอยที ่น ักเร ียนนำผลงานจากการเร ียน

ในโครงการตลาดนัดวิชาการมาแสดงหรือมาจำหนาย  ซ่ึงนักเรียนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรม

เปนอยางดี  การประกาศหยุดเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 เนื่องจากสถานการณ

ระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 กิจกรรมนำเสนอผลงานของวิชาเลือกเสรี และการสอบ

ประจำภาคตนคร้ังท่ี 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี สวนนักเรียนท่ีผลการเรียน

ยังไมเปนที ่นาพอใจก็ไมตองกังวลขอใหพยายาม และตั้งใจเรียนใหมากขึ ้นผลการเรียน

จะออกมาดีแนนอนในครั้งตอไป

  ผานไปแลวกับวันปดภาคที ่นาประทับใจ นักเรียนคงจะไดทำกิจกรรมตางๆมากมาย 

บอยครั้งที่เราอยากจะเก็บความประทับใจตางๆไว ซึ่งสามารถทำไดหลายวิธี การจดบันทึก  

เปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง นอกจากจะเปนการฝกทักษะการเขียนแลว ยังสามารถถายถอดจินตนาการ 

การเลาเรื่องไดดีอีกดวย ปดภาคเรียนที่ผานมาหากใครที่ไดจดบันทึกความประทับใจมาแลว 

อยาลืมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆดวยนะคะ

   พักผอนกันมาพอสมควรแลวถึงเวลาที่ตองเริ่มตนเรียนในภาคปลาย หวังวานักเรียนทุกคน

จะต้ังใจเรียนใหมากย่ิงข้ึนในภาคปลายน้ี ท่ีสำคัญควรเตรียมตัวและจัดสรรเวลาในการเรียนและ

ทำกิจกรรมใหเปนระบบ ขอใหทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเรียน

                       เพ็ญศรี  ฉลาดแยม

                          วัลยา  ซอเสียงดี

                                                                    บรรณาธิการ
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แนะนำคุณครูและบุคลากร

แนะนำครูและเจาหนาที่ใหมของโรงเรียนสาธิตพัฒนาเพิ่มเติมจากฉบับที่แลว

 

ครูฝายอนุบาล

บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตรบัณฑิต  

ตำแหนงครูบรรณารักษ ฝายอนุบาล

นางสาวเปรมยุดา   มฤคพิทักษ   

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  

การสอนภาษาไทย  

สอนภาษาไทย  

ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวมินตรา  ลายสนิทเสรีกุล     

ครูฝายประถม

ฝายสำนักงาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น  

เจาหนาที่โสตทัศนศิลป

นายกฤษฎา  เกียรติศักดิ์  

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาชีววิทยาประยุกต  

สอนสังคม-วิทย  

ระดับดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2

นางสาวกุลโรจน  ไกรทอง 

นางสาวอินทิรา  อินทวงศ  

คหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา-ศึกษาทั่วไป  

สอนวิชาการงานและเทคโนโลยี 

นางสาวอินทิรา  อินทวงศ   
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ปฏิทินกิจกรรม
1.กิจกรรมเรียนรูโลกกวางเดือนพฤศจิกายน ภาคปลาย ปการศึกษา2553
วันอังคารที่ 9 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ซาฟารีเวิลด
วันพุธที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 53  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   วัดสัมมาชัญญาวาส
วันจันทรที่ 15 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   สถานีีดับเพลิง
วันอังคารที่ 16 พ.ย. 53   มัธยมศึกษาปที่ 3   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    โรงสีขาววัดศรีสุก
วันศุกรที่ 26 พ.ย. 53   มัธยมศึกษาปที่ 2   อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุทธยา จ.อยุธยา
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

2. โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี 
วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53
3. โครงการแขงขันตอบปญหาสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก (Smart Kid)  (ครั้งที่ 8) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 
วันพุธที่ 22 ก.ย. 53 ณ หองประชุมโรงเรียน เวลา 11.20 - 12.00 น.  
4. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ
วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 ก.ย.53  รายการคุยกับคุณครู ระดับอนุบาล
วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 ก.ย.53  สอบภาคปฏิบัติของนักเรียน ประถม - มัธยม
วันจันทรที่ 27 - วันศุกรที่ 1 ต.ค.53  สอบครั้งที่ 2 ประจำภาคตน
วันศุกรที่ 1 ต.ค. 53   กิจกรรมวันปดภาคตน และการแสดงผลงานของนักเรียนวิชาเลือกเสรี
      วันสุดทายการเรียนการสอน ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม
วันจันทรที่ 4 - 5 ต.ค.53   ครูผูสอนตรวจขอสอบ และทำคะแนน
วันพุธที่ 6 - วันอังคารที่ 12 ต.ค. 53   วันหยุดครู
วันพุธที่ 13 - วันศุกรที่ 14     ครูเปดทำงานและเขารวมงานประชุมนานาชาติดานการเรียนรูและการสอน   
      Teachers Development The New Direction of Education Success   
      (EDUCA 2010) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
วันจันทรที่ 18 ต.ค. 53    ประชุมวิชาการของโรงเรียน
วันอังคารที่ 19 ต.ค. 53   ประชุมผูปกครองนักเรียนใหม เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 
      เวลา 15.00 น. - 16.00 น.
วันอังคารที่ 19 - วันพุธที่ 20 ต.ค. 53  ปฐมนิเทศครูใหม
วันเสารที่ 23 ต.ค. 53   วันปยมหาราช / วันออกพรรษา
วันจันทรที่ 25 ต.ค. 53   หยุดชดเชยวันปยมหาราช
วันอังคารที่ 26 ต.ค.. 53   เปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2553 ทุกระดับชั้น
วันพุธที่ 27 - วันศุกรที่ 29 ต.ค. 53   ครูประจำวิชาสงบัตรสีฟาใหผูปกครองรับทราบ
วันเสารที่  30 ต.ค. 53    สนามสอบ TME การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
      ระดับประถมศึกษาโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
      ซึ่งจัดโดย สสวท. รวมกับ KEREI (เกาหลี)
วันจันทรที่ 1 พ.ย. 53    ประชุมผูปกครองระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่  1 - 3
วันอังคารที่ 2 พ.ย. 53    ประชุมผูปกครองระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6
วันพุธที่ 3 พ.ย.53    ประชุมผูปกครองระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 - 3
วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 53   ประชุมผูปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปที่  1
วันศุกรที่ 5  พ.ย. 53   ประชุมผูปกครองระดับอนุบาลศึกษาปที่  2 - 3
วันเสารที่ 6 พ.ย. 53   ทดสอบคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของ    
        สสวท. ที่โรงเรียนโสมาภา
วันศุกรที่ 12 พ.ย. 53   นักเรียนรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
วันพุธที่ 17 - พฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53  ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปที่ 3
วันศุกรที่ 19 พ.ย. 53   กิจกรรมวันลอยกระทง
วันอาทิตยที่ 21 พ.ย. 53   วันลอยกระทง
วันเสารที่ 27 พ.ย. 53   คายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
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เร่ืองเลาอนุบาล

โดย…..ครูยุพาภรณ

การฝกใหลูกเคยชินกับ  “¡Ô¨ÇÑµÃ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹”
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เวลา กิจกรรม

ทำการบาน

เขานอน

   “การใชชีวิตอยางเปนระเบียบจะทำใหเด็กรูจักเวลาโดยปริยาย 
สำหรับเด็กเล็กกิจวัตรประจำวันคือนาิกาของเขา  ถาเขามีชีวิต
อยางไมเปนระเบียบ นาิกาชีวิตของเขาก็ไมตรง”  น่ีคือคำกลาวของ  
มาซารุ อิบุกะ นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับเด็ก 
กิจวัตรประจำวัน ถือเปนแบบฝกหัดเริ่มตนของการบริหารเวลา

สำหรับลูกตามคำกลาวของมาซารุ อิบุกะ เมื่อลูกอยูที่โรงเรียน 
คุณครูจะฝกใหรูจักเวลาจากการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน 
เด็กๆจะเรียนรูวาเมื่อมาถึงโรงเรียนตองทักทายครูและจัดของใช
สวนตัว ตองเขาแถวในตอนเชา เลนและเรียนในชวงสายๆ แลว
รับประทานอาหารวาง เม่ือถึงเวลาเท่ียงจะไดรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลาบายจะนอนพักผอนหรือเรียนรูตามแตละระดับชั้นของตนเอง 
รับประทานอาหารวางในชวงบายแลวเตรียมตัวกลับบานในชวงเย็น
เพ่ือทำการบานหรือทำกิจกรรมตางๆกับครอบครัว ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ี
เด็กๆไดปฏิบัติทุกวันจนเกิดความเคยชินและสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ไดเปนประจำดวยตัวของเขาเอง ซ่ึงควรจะปฏิบัติกิจวัตรอยางตอเน่ือง
ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน  หากคุณพอคุณแมสนใจอยากชวยฝกลูก
ใหรูจักหนาที่สามารถทำไดโดยการทำตารางกิจวัตรประจำวันของ
ครอบครัว ดังนี้

   วางแผนรวมกัน
เร่ิมจากคุณพอคุณแมชวนลูกรักมาวางแผนวา  เม่ือกลับจากโรงเรียน
เราจะทำอะไรกันบาง แลวชวยกันเรียงลำดับกิจกรรมวากิจกรรมไหน
ควรทำกอน และหลังตามลำดับ 
ลงมือทำตารางกิจวัตรประจำวัน

เมื่อคุณพอคุณแมสรางตารางแลว ชวยกันวาดภาพหรือติดภาพ
กิจกรรมตามลำดับท่ีเรียงไดลงในตารางเพ่ือใหลูกท่ียังอานหนังสือ
ไมออกไดสังเกตกิจกรรมจากภาพ พรอมทั้งเขียนชื่อกิจกรรมสั้นๆ
เพ่ือใหลูกเรียนรูภาษาธรรมชาติจากคำท่ีเขียน  ซ่ึงลูกสามารถเรียนรู
โดยการดูเวลาจากเข็มสั ้นของนาิกาที ่ต ิดไวในตารางนั ้น 
แคนี ้ก ็ไดตารางกิจวัตรประจำวันของครอบครัวแลว 
…………ไมยากเลยใชไหมคะ

 

   เทคนิคการใชตารางกิจวัตรประจำวันใหไดผลดี  มีวิธีงายๆคือ   
การที่คุณพอคุณแมใหลูกไดคาดเดาวาตองทำกิจกรรมอะไรตอไป 
ในเวลาใดคุณพอคุณแมควรใชภาษาพูดที่เปนแรงจูงใจใหลูกอยาก
ทำกิจกรรมน้ันๆ  โดยไมทำใหลูกรูสึกกลัวหรือกังวล หากลูกไมอยาก
ทำกิจกรรมนั้นตามเวลาที่วางแผนไว คุณพอคุณแมอาจใหเหตุผล
และขอดีของการทำตามตาราง เชน “คุณแมคิดวาลูกควรทำการบาน
ตอนน้ีเพราะถาลูกเลนกอน ลูกจะเหน่ือยและงวงนอน อาจทำไมไหว” 
สิ่งสำคัญที่คุณพอคุณแมตองคำนึงคือ  ทุกสิ่งทุกอยางสามารถ
ยืดหยุน และเปลี่ยนแปลงได หากลูกตองการปรับเปลี่ยนตาราง 
คุณพอคุณแมก็อยาลืมพูดคุยกับลูกถึงเหตุผลในการปรับเปลี่ยน 
เพราะการปรับเปลี่ยนตารางจะทำใหลูกมีความรับผิดชอบตอการ
วางแผน และยังทำใหลูกรู จักยอมรับการเปลี่ยนแปลงอีกดวย
   การฝกใหลูกเคยชินกับกิจวัตรประจำวันเทากับเปนการฝก

ใหลูกเปนเด็กท่ีมีความรับผิดชอบหนาท่ีและตรงตอเวลา ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน

ของความมีวินัยในตนเองของเด็กๆตอไป
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ความดีท่ีหนูทำ

“มหัศจรรยแหงความสุข เกิดขึ้นได
จากน้ำใจของทุกคน”

   มาแลวคะ….เด็กตัวเล็กๆ ท่ีมีน้ำใจอันย่ิงใหญ่  ท่ีเราภูมิใจนำเสนอคือ เด็กชายพิสิษฐ วัตตะยัง(อารม) ตอ.1 ชวยดูแลส่ิงของ

ของเพ่ือน ถาเพ่ือนลืมนองอารมจะเก็บของนำสงใหคุณครูทันทีและบอยคร้ังท่ีเก็บของเขาท่ีใหเพ่ือนๆ…เด็กหญิงชนัญชิดา  พิษณุพจน

(พริม) ตอ.2ชวยคุณครูเก็บของเขาท่ีทุกคร้ังและเม่ือเห็นเพ่ือนเสียใจก็จะใหกำลังใจเพ่ือนเสมอ….เด็กหญิงพิชามญชุ  จารุกำจร 

(มีมี้) อ.1/1ชอบชวยเหลือเพื่อนๆโดยคุณครูไมตองบอก….เด็กชายคุณภูมิ  กลาหาญ(ภูมิ) อ.1/2มักจะนำหนังสือนิทาน

มาแบงปนเพื่อนเสมอ….เด็กชายเสฏฐชัย เลิศวาสนา (เจี่ยอัน) อ.1/3จะคอยดูแลใหความชวยเหลือเพื่อนๆตลอดเวลา….

เด็กหญิงณัชทกา ดีเสมอ(พัชร) อ.1/4ชอบชวยเหลือเพ่ือน ทุกเร่ืองท่ีเพ่ือนตองการ….เด็กชายปุญญพิภพ  มงคลเจริญศรี(เจแปน) 

อ.1/5ชวยเหลือเพ่ือนๆ เก็บของ จัดโตะ กวาดหอง    เก็บเศษกระดาษท้ิงอยูเปนประจำ….เด็กชายพลกฤต  ตีระรัตน(หมีพูห) 

อ.2/1 มีน้ำใจชวยครูเก็บที่นอนเขาที่ทุกวัน…. เด็กหญิงชนมน จารุนาคร(วาน) อ.2/2มีจิตอาสาทุกงานเชนชวยเก็บของ 

ปดน้ำ ปดไฟ ชวยเหลือเพื่อน นองทำเอง คุณครูขอชื่นชมจริงๆคะ….เด็กหญิงพรรณภัทร บุญเจริญ (อีฟ)อ.2/3

ชวยเก็บของเขาที่เดิมทุกครั้ง นอกจากนี้ยังชวยปูที่นอน เก็บผากันเปอน จัดโตะอาหารเมื่อรับประทานเสร็จแลว

….เด็กชายภูริ จิระสุนทร(ภูริ) อ.2/4ชวยดูแลเพื่อนเมื่อเกิดปญหาและยังชวยคุณครูจัดเตรียมสื่อการสอนทุกครั้ง 

เมื่อคุณครูใชเสร็จก็จะชวยเก็บเขาที่อยางเรียบรอย….เด็กชายณสหรัฐ ทรงไพบูลย(บรูค) อ.2/5 มีจิตอาสาชวยดูแลปดน้ำ

ปดไฟ เก็บที่นอน  และชวยเก็บของวางเปนประจำ  เพื่อนๆในหองชื่นชมวาเปนเด็กดีมีน้ำใจคะ….เด็กหญิงกนกพร ฉายา 

(แพร) อ.3/1คอยชวยดูแลเก็บหองใหเรียบรอยและจะเดินตามเก็บของใหเพ่ือนๆอยูเสมอ….เด็กหญิงพิมพฟา รุงตระกูลชัย(ปอนจา) 

อ.3/2คอยดูแลเก็บของเขาที่โดยไมตองบอกและชวยกวาดพื้นเปนประจำ….เด็กชายณภัทร  ศิริปุณย (ปุณย) อ.3/3

เปนเด็กดีมีน้ำใจ มีอะไรก็จะแบงปนเพ่ือนๆ และชวยเหลือเพ่ือนเสมอดวย….เด็กชายจิตริน เพชรชู(นอป) อ.3/4ชวยเหลือเพ่ือน

และคุณครูทุกอยางเทาที ่สามารถทำได  ทั ้งเปนเพื ่อนเลนเมื ่อเวลาเพื ่อนไมมีใคร นอกจากนี้ยังชวยสอนเพื ่อน

เวลาทำงานไมไดอีกดวย….  
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เร่ืองเลา…ชาวประถม

เด็กดีๆท่ีประถม

                                                                                                
          ถายทอดโดย…ครูชลกร

  ในที่สุดภาคตนของปการศึกษา 2553 ก็ผานพนไปดวยเรื่องราวและกิจกรรมที่นาประทับใจ เด็กๆไดรวมกิจกรรม
ที่ตนเองชื่นชอบ ไดแสดงและนำเสนอผลงานที่ลงมือทำอยางเต็มความสามารถ ซึ่งทั้งครูและผูปกครองตางก็เห็น
พัฒนาการของลูกๆ หลานๆ และปลาบปล้ืมใจท่ีไดช่ืนชมผลงานนักเรียนและเห็นภาพแหงความสุขเหลาน้ัน   นอกจากน้ีชาวประถม
ยังมีกิจกรรมตางๆที่นาสนใจและนำมาใหติดตามชมในฉบับนี้….

   ตอนนี้คุณครูประจำชั้นหลายหองตางหายเหนื่อยลงมากเพราะมีนักเรียนคอยชวยคุณครูแจกหนังสือ สมุด ใหเพื่อนๆ 
ลบกระดาน และคอยชวยงานคุณครูอีกดวย นักเรียนท่ีนารักก็คือ หองป.1/1 ท้ังหอง  ป.2/1 เด็กหญิงพิมพลภัส  เหมือนหาญ  

(พิม) และเด็กหญิงปนดา  กมลศักดาวิกุล (ไทนี ่)  ป.2/2  เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมกอตระกูล  (อุ ม) ป.2/3 
เด็กหญิงกัญกนิษฐ  ศุภธราธาร  ป.2/4 เด็กหญิงแพรวา  ศิริมวง  (นอยหนา) ป.3/2 เด็กชายชยุต  ปนสกุลไชย  ป.4/1 
เด็กหญิงสุพิชชา  วิทยะโสภณ (แปง) นารักแบบนี้คุณครูหายเหนื่อยเลยคะ…..ป.1/3 เด็กชายอัครเดช  บุญรัตนสมัย (บิ๊ก) 
เปนเด็กท่ีมีน้ำใจคอยชวยเหลือคุณครู และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนๆ  อีกท้ังยังมีกิริยามารยาทเรียบรอยงดงามอีกดวย 
เปนเด็กดีมากเลย…..ป.1/4 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีพยัพ (พอย) มีน้ำใจ คอยชวยเหลือเพ่ือน และคุณครู อารมณดีราเริงแจมใส 
และรูจักใชคำพูดที่เหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีมากคะ…..ป.2/4  เด็กหญิงรัก  จรุงรักษ (ปลาทู) มีความสามารถพิเศษ
ในการเตน และรำไทย จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนของหองรำถวายพระพรในวันพออีกดวย…..ป.3/1 
เด็กชายกิจตินณ  มาชู (ติณณ) เปนเด็กท่ีมีความรับผิดชอบ เม่ือมีงานท่ีไดรับมอบหมายจะรีบทำใหเสร็จ อีกท้ังยังขยันหม่ันเพียร
ทบทวนบทเรียนไมไดขาด รับผิดชอบ ขยันแบบน้ีอนาคตสดใสแนนอนคะ…..ป.3/2 เด็กชายพัสกร  บุญชุม เปนสุภาพบุรุษมาก 
ชวงเชาที่คุณครูมีหนาที่เปนเวรประจำวัน พัสกร จะชวยคุณครูเปดประตูรถใหพี่ เพื่อน และนองๆเสมอ…..ป.4/1 
เด็กชายสุปวีณ  ศรีหาผล (เคนโด) วางเม่ือไหรตองคอยชวยเหลือเพ่ือนท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองเรียน โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร 
ถาเพ่ือนๆเรียนไมเขาใจ เคนโดจะอาสาอธิบายทันที…..ป.4/2  เด็กหญิงอติญา  หิรัญบูรณะ (น้ำหวาน) ใครไดฟงน้ำหวาน
พูดเมื่อไหรจะตองชื่นใจทุกที เพราะเธอเปนคนที่พูดเพราะและมีหางเสียงเสมอ  เด็กชายพีรภัทร  เหมือนหาญ (พี) 
ก็นารักไมแพกัน เพราะเรียบรอย และมีกิริยามารยาทงามเชนเดียวกัน…..ป.4/3 เด็กชายอนาวิล  ภาชนะปรีดา (เธียร) 
มีหนาที่เรียกแถว และบอกแถว ทำหนาที่ไดดีมาก เสียงดังฟงชัด และคอยเตือนใหเพื่อนๆเขาแถวอยางมีวินัยเสมอ 
เด็กหญิงพัชมณฑ  ตันเจริญ (แพท) เปนเด็กท่ีมีกิริยามารยาทดี พูดจาไพเราะ และต้ังใจเรียนมาก วางเม่ือไรตองนำหนังสือ
ขึ้นมาอานทุกครั้ง มีความดีเพียบพรอมนาชื่นใจ…..
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สรรสาระเพ่ือการเรียนรู
ถายทอดโดย…ครูเพ็ญศรี

ร ู ท ันไข หว ัดใหญ 
( H 1 N 1 )  2 0 0 9

   สวัสดีคะ  ฉบับนี้พบกับสรรสาระเพื่อการเรียนรู ในหัวขอ 
รูทันไขหวัดใหญ ทั้งไขหวัดใหญตามฤดูกาล และไขหวัดใหญ
สายพันธใหม (H1N1) 2009 ยังคงมีการระบาดอยูอยางตอเน่ือง 
และระบาดมากในชวงฤดูฝนกับฤดูหนาว ทำใหนักเรียนไมสบาย
หลายคนตองหยุดเรียนหลายวัน สำหรับคนที่กำลังไมสบาย
ในชวงนี ้ก็ขอใหหายเร็วๆ สวนคนที ่สบายดีอยู แลวก็อยา
นิ่งนอนใจ เพราะเชื้อไขหวัดแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว
โดยเฉพาะกับเด็กๆ รูทันไขหวัดใหญวันน้ีจึงแนะนำใหรูจักชนิดของ
ไขหวัดใหญและวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคและลดการระบาด
1.  โรคไขหวัดใหญ 
เกิดจากเชื ้อไวรัส สายพันธุ  A และ สายพันธุ  B (ที ่ไมใช
ไขหวัดใหญสายพันธุ 2009)
   1.1  ไขหวัดใหญสายพันธุ  A ทำใหเกิดโรค
ไขหวัดใหญในมนุษยและสัตว มีอาการรุนแรงปานกลาง ถึง อาการ
รุนแรงมาก เปนในชวงฤดูฝน และตนฤดูหนาว 
   1.2 ไขหวัดใหญสายพันธุ B ทำใหเกิดโรคไขหวัดใหญ
เฉพาะในมนุษย โดยเฉพาะเด็กๆ อาการคอนขางนอย ไมรุนแรง 
เปนไดตลอดทั้งป 

2.  ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

  เกิดจากเช้ือไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุเอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) 
เปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมในคน แพรติดตอระหวางคนสูคน 
ซึ่งเปนเชื้อตัวใหมที่ไมเคยพบทั้งในสุกรและในคน เปนเชื้อที่
เกิดจากการผสมสายพันธุกรรมของเชื้อไขหวัดใหญของสุกร
เปนสวนใหญ และมีสารพันธุกรรมของเชื้อไขหวัดใหญของคน 
และเชื้อไขหวัดที่พบในนกดวย

คนติดโรคนี้ไดอยางไร
  โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ติดตอไดโดยการไอหรือจามรดกัน
โดยตรง หรือติดตอผานทางมือท่ีสัมผัสส่ิงของปนเปอนเช้ือโรค 
เชน ลูกบิดประตู ราวบันได โทรศัพท เปนตน แลวใชมือแคะจมูก 
ขยี้ตา ปายปาก โดยไมไดลางมือดวยสบูกอน

อาการของโรคนี้มีอะไรบาง
  มีไขสูง หนาวสั ่น ปวดศีรษะ ปวดเมื ่อยกลามเนื ้อ ไอ 
เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจมีอาเจียนหรือทองเสียรวมดวย 
ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการหายใจลำบาก หอบเหนื่อย 
เนื่องจากปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได

วิธีปองกันไขหวัดใหญ 2009 
1. ลางมือใหถูกวิธีเปนนิสัย 
2. ออกกำลังกายเปนประจำ 
3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน 
4. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 
5. ปดจมูกและปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 
6. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยโรคไขหวัดใหญ

เมื่อไดรับเชื้อไขหวัดที่ไมทราบวาเปนไขหวัดสายพันธุใดจะ
ตองทำอยางไร? 
1. พักผอนอยูในบาน ไมควรออกไปทำงาน ไปโรงเรียน หรือไป
ในที่ชุมชน
2. พักผอนและดื่มน้ำใหมากๆ
3. ใชกระดาษทิชชูปดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม และทิ้ง
กระดาษทิชชูในถังขยะที่ปดมิดชิด
4.  หม่ันลางมือดวยน้ำสะอาด และสบูบอยๆ และลางใหสะอาด
ทั่วถึง
5.  หากมีอาการไขสูงหลายวันและยังไมหาย ควรรีบไปพบแพทย
(ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
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คุยเฟองเร่ือง…มัธยม

  ปการศึกษานี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3 )  เปนรุนพี่ที่นารักและนายกยอง หลายคนเสียสละเวลา 

ทำหนาที่เปนตัวแทนสภานักเรียน และสามารถปฏิบัติตนเปนตัวอยางใหกับนองๆ ไดอยางดียิ่ง รวมไปถึงการรวมรณรงค

อนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในวิชาลูกเสือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทำโครงการประหยัดกระดาษ

ใหความรูแกนองๆ ประถม โดยพี่ๆ มัธยม มีเกม และกิจกรรมตางๆ ใหไดรวมสนุกกัน  รวมไปถึงมีการติดปายรณรงค

การประหยัดกระดาษตามสถานที่ตางๆ  ภายในบริเวณโรงเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จัดทำโครงการเกี่ยวกับการ

ประหยัดไฟ  และไดนำเสนอโครงการในชวงกิจกรรมเขาแถวตอนเชา  เพื่อใหทุกคนตระหนักถึงการประหยัดไฟ  

และไดเร่ิมปฏิบัติกันอยางจริงจังมากข้ึน  สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ก็ไมนอยหนา  พ่ีๆ รณรงคเร่ืองการประหยัดน้ำ  

ไดจัดทำปายรณรงคกันอยางสวยงาม เรียกไดวาเปนรุนพี่ที่มีความเปนผูนำ และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

เปนอยางดี  เปนที่ชื่นชมของผูที่ไดเห็นทุกคน

คนดีศรีมัธยม 

ม.1 ม.2
ม.3

“พี่ๆสภานักเรียน ปฏิบัติหนาที่รับนองในชวงเชาคะ”



นานาสาระ  สรรหามาเลา

  คุณครูสมศรี ธรรมสารโภณ อาจารยพิเศษสถาบันภาษา
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยศูนยภาษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และเจาของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครู
สมศรี ไดกลาววา “ความจริงสถานการณภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย จะเรียกวาเปนภาษาท่ี 2 คงไมถูกนัก เพราะไมได
มีการนำมาใชในชีวิตประจำวัน สวนใหญจะจบลงท่ีหองเรียน
เทานั้น ฉะนั้นเด็กไทยจึงไมเกงในเรื่องของภาษาอังกฤษ
เทาใดนัก ซึ่งเด็กที่เกงภาษาอังกฤษในสมัยนี้ มักจะเรียนรู
ดวยตนเองเสียสวนใหญ ฉะน้ันถาคุณพอคุณแมตองการท่ีจะ
ใหเด็กเรียนรูภาษาอังกฤษใหเขาใจ และมีประสิทธิภาพ 
คุณพอคุณแมจำเปนตองเรียนรูวิธีการสอนดวย สำหรับวัย
ที่เด็กสามารถเริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษไดนั้น เริ่มไดทุกวัย 
ไมจำเปนตองรอใหโต เพราะภาษา เปนทักษะ ที่เนนการ
ฝกใชเพื่อใหเกิดความชำนาญ เพียงแคตองจัดสิ่งแวดลอม
ในการเรียนรูและเทคนิคการนำเสนอใหเหมาะกับเด็กในแต
ละวัย ซึ่งวิธีการเรียนการสอนจะแบงเปน 2 วิธีดวยกัน คือ 
การเรียนรูแบบ Acquisition หรือ การเรียนรูแบบธรรมชาติ 
และการเรียนรูแบบ learning” 

1. การเรียนรูแบบ Acquisition หรือเรียนรูแบบธรรมชาติ 
เปนการเรียนรูท่ีตองจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เม่ือคุณแม
จะปอนอาหารลูก จะใชคำพูดวา หม่ำๆๆ เม่ือพูดสัก 10 คร้ัง
เด็กก็จะเขาใจแลววา หม่ำๆ คืออะไร ไมตองอธิบาย 
การท่ีจะสอนเด็กพูดภาษาอังกฤษก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ถาคุณพอคุณแมปอนนมเขาไปเร่ือยๆ แลวบอกวา drink milk 
เปนประจำ เด็กก็เรียนรูวา คำวา drink milk หมายความถึงอะไร 
วิธีการน้ีเปนเหมือนการเช่ือมโยงการกระทำทุกอยางใหเด็ก
เห็นแลวพยายามพูดภาษาอังกฤษประกอบ 

2. การเรียนรูแบบ learning 
การเรียนรูประเภทนี้ถือเปนการเรียนรูในชั้นเรียน ซึ่งการ
เรียนรูแบบน้ีเด็กจะทำขอสอบเกง เพราะมีคนปอนให แตเด็ก
จะจำตัวทฤษฎีเทานั้น พอถึงเวลานำไปใชจะใชไมถูกเพราะ
การเรียนการสอนจะจบลงแคในหองเรียน จากนั้นเด็กก็จะ
ขาดแรงจูงใจในการนำภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจำวัน 
คุณพอคุณแมควรจะสอนเด็กใหรูสึกวา การเรียนคือ การเลน 
นอกจากนี้คุณพอคุณแมตองวางเปาหมายและจ�ดประสงค
ไวดวยวาจะสอนอะไร คำศัพท เสียง และโครงสราง จะตอง
สัมพันธกัน เชน ถาตองการใหลูกใชประโยคส้ันๆ ตองมีการ
ย้ำบอยๆ จะทำใหเกิดทักษะความชำนาญ (Fluency) ได 
แตถาตองการใหออกเสียงไดถูกตอง ก็ตองเชื่อมโยงคำ
ที่เขาพูดได เชน milk บอยๆ  คำวา bath ถาเด็กพูดไมได
ก็ใหออกเสียงที่คลายคลึงโดยเด็กอาจจะออกเสียงเปนบาท
ก็ได อยางไรก็ตามคุณพอคุณแมสามารถสอนเปนประโยค
ไดเลย ใชวิธีพูดภาษาไทยกับคำศัพทภาษาอังกฤษไปพรอมกัน 
โดยอาจจะผูกประโยคใหมีความหมาย เชน ถาอยากตัวหอม 
ตอง I take a bath นะคะ เปนตน เมื่อเด็กเริ่มที่จะโตขึ้น 
ก็ควรจะปรับประโยคใหซับซอน และเปนเร่ืองท่ีใกลตัวเขามากข้ึน
(สรุปและเรียบเรียงจากนิตยสารบันทึกคุณแม ปท่ี 10 เมษายน 2547)
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1.กิจกรรมเรียนรูโลกกวางเดือนพฤศจิกายน ภาคปลาย ปการศึกษา2553
วันอังคารที่ 9 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ซาฟารีเวิลด
วันพุธที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 53  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   วัดสัมมาชัญญาวาส
วันจันทรที่ 15 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   สถานีีดับเพลิง
วันอังคารที่ 16 พ.ย. 53   มัธยมศึกษาปที่ 3   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    โรงสีขาววัดศรีสุก
วันศุกรที่ 26 พ.ย. 53   มัธยมศึกษาปที่ 2   อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุทธยา จ.อยุธยา
วันอังคารที่ 30 พ.ย. 53   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

2. โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี 
วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53
3. โครงการแขงขันตอบปญหาสาธิตพัฒนารอบรูทันโลก (Smart Kid)  (ครั้งที่ 8) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 
วันพุธที่ 22 ก.ย. 53 ณ หองประชุมโรงเรียน เวลา 11.20 - 12.00 น.  
4. วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ
วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 ก.ย.53  รายการคุยกับคุณครู ระดับอนุบาล
วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 ก.ย.53  สอบภาคปฏิบัติของนักเรียน ประถม - มัธยม
วันจันทรที่ 27 - วันศุกรที่ 1 ต.ค.53  สอบครั้งที่ 2 ประจำภาคตน
วันศุกรที่ 1 ต.ค. 53   กิจกรรมวันปดภาคตน และการแสดงผลงานของนักเรียนวิชาเลือกเสรี
      วันสุดทายการเรียนการสอน ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม
วันจันทรที่ 4 - 5 ต.ค.53   ครูผูสอนตรวจขอสอบ และทำคะแนน
วันพุธที่ 6 - วันอังคารที่ 12 ต.ค. 53   วันหยุดครู
วันพุธที่ 13 - วันศุกรที่ 14     ครูเปดทำงานและเขารวมงานประชุมนานาชาติดานการเรียนรูและการสอน   
      Teachers Development The New Direction of Education Success   
      (EDUCA 2010) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
วันจันทรที่ 18 ต.ค. 53    ประชุมวิชาการของโรงเรียน
วันอังคารที่ 19 ต.ค. 53   ประชุมผูปกครองนักเรียนใหม เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 
      เวลา 15.00 น. - 16.00 น.
วันอังคารที่ 19 - วันพุธที่ 20 ต.ค. 53  ปฐมนิเทศครูใหม
วันเสารที่ 23 ต.ค. 53   วันปยมหาราช / วันออกพรรษา
วันจันทรที่ 25 ต.ค. 53   หยุดชดเชยวันปยมหาราช
วันอังคารที่ 26 ต.ค.. 53   เปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2553 ทุกระดับชั้น
วันพุธที่ 27 - วันศุกรที่ 29 ต.ค. 53   ครูประจำวิชาสงบัตรสีฟาใหผูปกครองรับทราบ
วันเสารที่  30 ต.ค. 53    สนามสอบ TME การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
      ระดับประถมศึกษาโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
      ซึ่งจัดโดย สสวท. รวมกับ KEREI (เกาหลี)
วันจันทรที่ 1 พ.ย. 53    ประชุมผูปกครองระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่  1 - 3
วันอังคารที่ 2 พ.ย. 53    ประชุมผูปกครองระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่  4 - 6
วันพุธที่ 3 พ.ย.53    ประชุมผูปกครองระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 - 3
วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 53   ประชุมผูปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปที่  1
วันศุกรที่ 5  พ.ย. 53   ประชุมผูปกครองระดับอนุบาลศึกษาปที่  2 - 3
วันเสารที่ 6 พ.ย. 53   ทดสอบคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของ    
        สสวท. ที่โรงเรียนโสมาภา
วันศุกรที่ 12 พ.ย. 53   นักเรียนรับสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล
วันพุธที่ 17 - พฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53  ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปที่ 3
วันศุกรที่ 19 พ.ย. 53   กิจกรรมวันลอยกระทง
วันอาทิตยที่ 21 พ.ย. 53   วันลอยกระทง
วันเสารที่ 27 พ.ย. 53   คายลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3

อ ังกฤษ…ภาษาท ี ่  2 ยอดฮ ิต

“ อยาก drink milk แลว
ขอ milk กินหนอยนะ พี ่ว ัว ”

I take a bath



Phonics
    Phonics plays a major role in our kindergarten and early primary program. If you have ever wondered 
why, or have wanted to get some answers about phonics, I hope to address this here. There have been several 
approaches to teaching children to read. A very commonly used one has been the Whole Language 
Approach, which was prevalent throughout the late 20th Century. This approach used visual clues, clues 
from context and clues from the structure of the sentence. From these clues children can make a ‘guess’ 
at what the word might be. However, this method has its drawbacks and is particularly unsuited to children 
who learn English as a foreign language.This is where phonics comes in, and particularly Synthetic Phonics, 
as we practice here at Satit Pattana. To use the sounds of the letters of the alphabet to derive the 
pronunciation of words, children are taught phonics. Traditionally analytic phonics was used; here children 
learn to recognise words by sight and then learn about letter sounds at the beginning, at the end and 
then finally in the middle of words. It can take a year to start to learn to use letter sounds all through an 
unfamiliar word to find its pronunciation. Such a long timeframe often creates the idea that there is little 
progress and can bore and de-motivate the learner.
   In synthetic phonics, children learn to blend the letters sounds all through an unfamiliar word to get its 
pronunciation right from the start of reading tuition. When children learn to recognise words using a synthetic 
phonics method, they are developing skills that will enhance their reading ability, which is not only 
concerned with regcognising and decoding printed words, but with listening too.

Teachers Talk 
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Kindergarten News.
   Kindergarten has now reached the end of their 
first semester, and with it, their English progress has 
developed remarkably well.From levels one to three 
students have learned various topics from the: 
alphabet, fruit, occupations to basic science and 
their understanding has developed beyond expectations! 
The new semester will bring new topics with further 
advancement in their skills.  KG1 will continue to 
focus on their phonics, vocabulary and their response 
to English with various activities; while KG2 will also 
learn various topics, expend on their basic English 
conversation and advance with their spelling.  KG3 
on the other hand will further their conversation with 
more advanced sentence building, expand their 
phonic knowledge, written skills and learn various 
basic scientific and historical subjects, but more 
importantly, keeping all topics fun throughout all levels!

Primary News
   The end of the first semester is rapidly upon us, and 
it has been a very busy time for the primary years. 
Earlier in September students participated in the 
Academic Market Day activities. Here, P2 and P3 
students got involved with the English department 
in making fun toys and useful items from reusable 
materials. The first project was a pen holder, made 
from reused toilet tissue holders. The students made 
a great job. In fact they were so pleased with their 
work that they took it all home and we had nothing 
to trade on the last day! Great fun was had on the 
second day with the construction of foam airplanes 
from reused food boxes. Upper primary students 
made some very nice board games from reusable 
card-board, cut from old boxes. The event wrapped 
up displays of work and, some fantastic activities 
and food.
   The fun is all over now, as we enter into exam 
week. At the time of writing we’ve just started the 
exams, good luck to each and every student!



Primary Schedule Semester 2
Primary students will start off the next semester with 
the following topics.

Secondary News
   The secondary students are progressing well and 
have created some very innovative projects for Boy Scout 
and market day activities. The ‘Save Water’ badges, 
made by M3, were particularly sought after. The 
semester is almost over and exams are upon us. 
Some matthayom results are in at the time of writing, 
and they are looking good!
The topics for next semesters first quarter are summa-
rized below:

It just remains for me, on behalf of all the members 
of the English department, to wish all students and 
parents a happy holiday. We look forward to their 
return, bright-eyed and bushy-tailed next semester.

Teachers Talk 
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  English         Science    Math

Grade 7  Inspirations: Unit 5 Water and Solution

Grade 8  Inspirations: Unit 5 Chemical Substances

Grade 9  Inspirations: Unit 5 Electric and Electronics

  English         Science         Math

Grade 1  We Can: Unit 5               Shape and Texture

        Phonics: Worksheet 16

Grade 2  We Can: Unit 5               Food and Nutrition 

           Phonics: Unit 4 

Grade 3  We Can: Unit 5               Matter and its Properties

           Phonics: Story Time 3

Grade 4  We Can: Unit 5    Light and Energy Graphs and Data

Grade 5  We Can: Unit 5    Properties of Materials Decimals

Grade 6  We Can: Unit 5    The Environment Decimals and Percent

Fractions and Decimals

Polygons

Linear Equations II
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อบรมเร่ือง “นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิชิตใจนักเรียน
   เมื่อวันเสารที่ 11 กันยายน 2553  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดเขารวมการอบรมเรื่อง 
“นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิชิตใจนักเรียน ( Innovation Approach to English Teaching)”  โดยครูพี่แนน…
อริศรา ธนาปกิจ  เจาตำรับแหง Memolody ของ Enconcept  ที่สอนภาษาอังกฤษ  จนพิชิตใจเด็กมาทั่วประเทศ  
ซ่ึงจัดโดยสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  รวมกับชมรมสายสัมพันธผูปกครอง  และคณาจารยคณะครุศาสตร  จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ณ หองประชุม 101 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง  คณะครุศาสตร  จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คุณครูท่ีไปอบรมไดนำวิธี
และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบใหมมาใชทำใหนักเรียนเขาใจงาย รวมไปถึงการใชส่ือการสอน เชน เพลง  และเกม  
บูรณาการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหสนุกสนาน  ทำใหคุณครูไดพัฒนาการสอนของตนในชั ้นเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

การอบรมผูกำกับลูกเสือ ข้ันความรูเบ้ืองตน (BTC)
 วันเสารที่ 18– วันอาทิตยที่ 19 กันยายน ที่ผานมา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ไดจัดฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ ขั้นความรู
เบ้ืองตน (BTC) ณ คายลูกเสือช่ัวคราว โรงเรียนสาธิตพัฒนา มีครูท่ีเขาอบรมจำนวน 21 คน วิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจ�ฬา
ฝายประถมจำนวน 8 คน และวิทยากรฝายโรงเรียนสาธิตพัฒนาอีกรวมเปนจำนวน 21 คน  โรงเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใหกับผูเรียน จึงไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนลูกเสือตามหลักสูตรของ
คณะลูกเสือแหงชาติ และสงเสริมครูผูสอนวิชาลูกเสือใหเขารับการอบรมขั้นพื้นฐาน เพื่อใหคุณครูสามารถดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารงานเกี่ยวกับลูกเสือของโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 3
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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นักเรียนรวมทดสอบ TME
 
   โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถของนักเรียนที่มีความสนใจรวมทดสอบ TME 
ยอมาจากคำวา Thailand  Mathematics  Evaluation หมายถึง การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ระดับประถมศึกษา เปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
และ Korea  Education  Reports  and  Evaluation 
Institute ( KEREI) ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานการจัดสอบ
และวิเคราะหประเมินผลจากสาธารณรัฐเกาหลี การ
ประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
ระดับประถมศึกษาน้ี  เปนการประเมินเพ่ือพัฒนาความรู
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน นอกจากนี้มีการรายงานผลการจัดลำดับที่ของนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด
โดยแบงเปนระดับโรงเรียน จังหวัด  ภาค  และประเทศแลว  ยังมีการรายงานผลความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร  ท้ังเน้ือหาระดับพ้ืนฐานและประยุกต  แยกตามสาระและพฤติกรรมการเรียนรูอยางชัดเจน เพ่ือชวยให
นักเรียน ผูปกครอง และครูนำขอมูลมาใชพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหดีข้ึน ในการสอบคร้ังน้ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา
เปนหนึ ่งในสถานที่จัดสอบ โดยจะทำการทดสอบในวันเสารที ่ 30 ตุลาคม 2553 มีนักเรียนระดับ ป.1 -  ป. 6
ใหความสนใจสมัครรวมท้ังส้ิน 109  คน ขอเปนกำลังใจใหผูสอบทุกคน

นักเรียนเขารวมการประกวดรำวงมาตรฐานคร้ังท่ี 3 
ประจำป 2553  
    โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดสงทีมระดับประถมศึกษาเขารวมการประกวดรำวง
มาตรฐานครั้งที่ 3 ประจำป 2553  จัดโดยสโมสรโรตารี่ปทุมวัน ซึ่งบันทึกเปน
ไฟลวีดิโอสงเพื่อคัดเลือกเขาสูรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2553 
ณ ศูนยการคา MBK Center  ตัวแทนนักเรียนท่ีเขารวมการประกวดมี
 ช้ัน ป.4/1  เด็กหญิง ณ มน  นุกูลสุขศิริ    เด็กชายธนนนท  สงวนธรรม 
 ช้ัน ป.4/3  เด็กหญิงณิชา  อภินันทรัตนกุล  เด็กชายกองภพ  อภินิลบงกช 
 ช้ัน ป.5/1  เด็กหญิงนิรัชกร  ศรีทองอินทร  เด็กชายเอกบุรุษ  วรพิศาล
               เด็กหญิงภวรัญชน  วีระวุฒิพล  เด็กหญิงเกวลิน  อภินิลบงกช              
             เด็กชายชินกฤต  ตีรณกุล  
 ช้ัน ป.6/1  เด็กชายภทร  โตะทอง  
     และนอกจากน้ีทางโรงเรียนยังไดเขารวมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2553 โดยไดจัดสงชุดการแสดงรำถวายพระพรประกอบการบรรเลงดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด เพ่ือบันทึกเทปโทรทัศน
ณ สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ระหวางวันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2553 และจะออกอากาศในชวงตนเดือนธันวาคม 2553 
นักเรียนท่ีรวมแสดงคือ  
ช้ัน ป.2/1  เด็กหญิงบินญนารี  คงศรี           เด็กหญิงปนดา  กมลศักดาวิกุล  
ช้ัน ป.2/2  เด็กหญิงนพกมล  เกียรต์ิภานนท   เด็กหญิงวิภาดา  หวานชิด  
ช้ัน ป.2/3  เด็กหญิงน้ำใส   เฮอรไมโอน่ี  วอง   เด็กหญิงพรปรียา  ฉิมเจริญ  
ช้ัน ป.2/4      เด็กหญิงนีรนารา  เอ้ือศิริวงศ   เด็กหญิงรัก  จรุงรักษ  
และนักเรียนท่ีรวมบรรเลงดนตรีไทยคือ  
ช้ัน ป.6/1  เด็กชายภทร  โตะทอง  
ช้ัน ม.1/1  เด็กชายกฤตเมธ  ส่ือมโนธรรม   เด็กชายกฤติพจน  หอมสุวรรณ   เด็กหญิงนภาฏา  บุญชัย  
     เด็กชายภคพงษ  โตะทอง   เด็กชายวชิรวิทย  บุญชุม  เด็กชายวีรบุรุษ  วรพิศาล  
ช้ัน ม.3/1  เด็กหญิงธนัญญาน จันทรสุหราย   เด็กหญิงปาณณภา  อินทราคม  
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คุณครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาไดเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติดานกลยุทธการจัดการเรียนรูและการสอน EDUCA 2010 

ระหวางวันท่ี 13-15 ตุลาคม 2553 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

เรียนรูโลกกวาง 

เรียนรูโลกกวาง ป.1 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553

ณ Ocean World และโรงละครอักษรา
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ตลาดนัดวิชา  เรียนรูใชจาย  สุขใจช่ืนจิต  เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตลาดนัดวิชาและกิจกรรมจับจายใชสอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันจันทรท่ี 13 - วันศุกรท่ี 17 กันยายน 2553



ตลาดนัดวิชา  เรียนรูใชจาย  สุขใจช่ืนจิต  เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง

สอนนักเรียนอนุบาลทำมากิโดยคุณแมผูปกครอง ,คุณ OTSURU  และ คุณ TANADA วันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 2553

ฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ ข้ันความรูเบ้ืองตน (BTC) ณ คายลูกเสือช่ัวคราว โรงเรียนสาธิตพัฒนา วันเสารท่ี 18– วันอาทิตยท่ี 19 กันยายน 2553
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ตลาดนัดวิชา  เรียนรูใชจาย  สุขใจช่ืนจิต  เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเกียรติบัตรผลงานบันทึกเรียนรูโลกกวางของแตละระดับช้ัน วันศุกรท่ี 1 ตุลาคม 2553

 ผลการทดสอบระดับเหรียญทองทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปการศึกษา 2552
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ผลงานน ัก เร ี ยนจากงานน ิทรรศการศ ิ ลปะคร ั ้ง ท่ี1


















