
น้ำซึมผานหินชนิดไหนไดเร็วที่สุด
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WAY TO GET A HEALTHY CHILD

เปดบานสาธิตพัฒนา

สัปดาหอาเซียน

1 ดาวนโหลด โปรแกรม “junaio”
   จาก App Store หรือ Google Play

2 เปดโปรแกรม กดปุมสแกน QR Code

3 เอาโทรศัพทไปสองบนปกจดหมายขาว

สามารถรับชมวีดิโอ
งาน เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน ไดโดย

เรียนรูจากโครงงาน The Best
Educational Appsหนา 11



จดหมายขาวฉบับปดทายของการเรียนภาคตนนี้ ยังคงมีสาระความรูจากคอลัมนตางๆ

เหมือนเชนเคย รวมท้ังเร่ืองเลาการทำกิจกรรมตางๆ ของเด็กๆ ท้ังระดับอนุบาล ประถม

และมัธยม ฉบับน้ีมีพิเศษท่ีเพ่ิมคอลัมนกรอบขาวสาธิตพัฒนาดวยการเชิญชวนนักเรียน

ท่ีมีความสนใจอยากเปนนักเลา นักเขียน สามารถเขียนเลาเร่ืองราวท่ีอยากแลกเปล่ียน

ความรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งนับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงไมกี่เดือน

การรวมตัวของกลุมประเทศอาเซียนจะชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น สำหรับนักเรียนที่

ไดรับการคัดเลือกจะไดรับโอกาสตีพิมพบทความลงในคอลัมน “ทีนสทอลกอาเซียน”

ในหนังสือพิมพมติชนดวย ชวยเชียรลูกๆ และเปนกำลังใจใหดวย 

โรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวนักเรียนใหพรอมที่จะ

เติบโตไปเปนพลเมืองในประชาคมอาเซียนไดอยางสงางาม ซ่ึงนอกจากจะจัดประสบการณ

ผานการจัดการเรียนรูของคุณครูแลว การจัดงานอาเซียนในชวงวันท่ี 5-9 สิงหาคม 2556

ท่ีผานมา เปนงานท่ีโรงเรียนต้ังใจจัดใหนักเรียนทุกคนไดรับประสบการณตรงและมีความ

ต่ืนตัวในเร่ืองอาเซียนมากข้ึนดวยการเปดตัวแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา ณ บริเวณช้ัน 2

ของอาคารปูชนียะอยางเปนทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันอาเซียน

ภาพของนักเรียนทุกคน คุณครู บุคลากรทุกฝายของโรงเรียน รวมใจกันแตงชุดอาเซียน

ตามที่สนใจ ไมเวนแมแตนองนอยอนุบาลตัวเล็กๆ เปนภาพการเปดงานอาเซียนที่นา

ประทับใจเปนอยางยิ่ง และตองขอบคุณ คุณพอ คุณแม ผูปกครองของนักเรียนทุกคน

ที่อยูเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ผูปกครองทานใดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแหลงเรียนรู

อาเซียนศึกษา โปรดเสนอแนะผานนักเรียน คุณครูประจำช้ัน หรือคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครองได

เม่ือพูดถึงคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ซ่ึงขณะน้ียังมีผูสมัครไมครบทุกหองเรียน

จึงขอเชิญชวนผูปกครองของนักเรียนในหองที่ยังไมมีตัวแทน (ดูรายละเอียดที่คอลัมน

เครือขายผูปกครอง) โปรดสมัครเขามาเปนกรรมการเพ่ือทำหนาท่ีชวยกันคิด ชวยกันทำและ

ชวยกันนำเสนอในส่ิงท่ีจะกอใหเกิดประโยชนกับลูกๆ ของทาน และลูกศิษยของเราตอไป
(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)

ผูอำนวยการ

การดำเนินงานของโรงเรียนจะสมบูรณไมไดหากขาด

การมีสวนรวมของทานผูปกครอง ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ.2542 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง

และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก (6) การมี

สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น ดังนั้นความรวมมือ รวมแรง รวมใจ

และรวมพลัง ทั้งบานและโรงเรียน จะเปนสวนที่สำคัญ

ในการพัฒนาเด็กๆ ของเราใหเปนท้ังคนดี คนเกง และ

มีความสุขตลอดไป

ทายที่สุดนี้ ขอใหกำลังใจนักเรียนทุกคนที่มีความมุงมั่น

ตั้งใจเรียน และรับผิดชอบตอหนาที่ของการเปนนักเรียน

ที่ดี ผานการประเมินผลการเรียนรู ในทุกกลุมสาระ

การเรียนรูอยางราบร่ืน และพยายามใชชวงเวลาปดเรียน

ภาคตนเรียนรูสิ่งตางๆ เทาที่มีโอกาส ใหเกิดประโยชน

ตอตนเองใหมากที่สุด แลวพบกันใหมในชวงเปดเรียน

ภาคปลาย

M e s s a g e  f r o m  D i r e c t o r

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ
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ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และที่ปรึกษากรรมการบริหารโรงเรียนเปนประธานการเปด “แหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา”



ปนมณี ทิพยสมบัติ
ภัทรพล ลาภเกียรติพร

(บรรณาธิการเลม)

สวัสดีผูปกครองทุกทานและนักเรียนที่รักทุกคน เดือนกันยายน นับเปนเดือนที่ยังมีฝนตกลง

โปรยปรายลงมา ในเกร็ดความรูเรายังพบวา สัปดาหของวันแรกในเดือนกันยายน ตรงกับ

เดือนธันวาคมเสมอ และในเดือนน้ีเปนจดหมายขาวฉบับท่ี 2 ของปการศึกษา 2556 ท่ีมีเร่ืองราว

ท่ีหลากหลายท่ีนาสนใจมาตอนรับผูอานสูร้ัวโรงเรียนสาธิตพัฒนาซ่ึงเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสอง

ของพวกเราทุกคน

เร่ิมจากปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกันยายน เร่ืองเลาของชาวอนุบาล ตนกลาทำความดี เด็กดี

ท่ีประถม และคุยเฟองเร่ืองมัธยม ท่ีเต็มไปดวยเร่ืองราวเด็กดีใหติดตามช่ืนชมกัน สวนสรรสาระ

เพ่ือการเรียนรู เปนเร่ืองราวเก่ียวกับ วิทยาศาสตรซ่ึงหัวขอคือ น้ำท่ีซึมผานหินชนิดไหนไดเร็วท่ีสุด

และเปดประตูสูอาเซียนฉบับนี้เกี่ยวกับอาเซียนกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสวนของ Teacher’s talk มีเรื่องราวมาบอกเลาเชนเคย นอกจากนี้ยังเพิ่มคอลัมนของ

ครูสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน  British Council และครูสอนภาษาจีนท่ีนำเสนอความรูเก่ียวกับ

วันตรุษจีน ปดทายฉบับดวยคอลัมนฝกสมองประลองปญญา พรอมภาพประทับใจจากกิจกรรม

สัปดาหอาเซียน 

มุมมองใหมในความคิดของฉัน ไดรวบรวมความสนใจของนักเรียนในการเลือกประเทศที่สนใจ

เพื่อการทองเที่ยว 

ดังนั้น จดหมายขาวฉบับนี้ จึงขอทิ้งทายดวยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เรื่อง ความสามัคคี 

“…ชาติของเรารักษาเอกราชอธ�ปไตยมาไดจนถึงทุกวันน้ีดวยความสามัคคี คนไทยเราแตละคน
รูจักประโยชนส�วนรวมของชาติ รูจักปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองและเก้ือกูลกัน ผลการปฏิบัติ
ของเรานั้นจ�งเกิดเปนพลังอันยิ่งใหญ ซึ่งสามารถกำจัดและปองกันภัยตางๆ มิใหทำอันตราย
แกเราได แมจะมีศัตรูคิดราย บุกรุกคุกคามอยางหนักหนาเพ�ยงใด เราก็ยังไมเพลี่ยงพล้ำ
ขอใหทุกคนสำนึกตระหนักวา ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเปนสิ่งสำคัญที่สุด
ที่จะตองรักษาไวใหยั่งยืนอยูตลอดไป หากเรามีความประมาท เราแตกสามัคคีกันเมื่อใด
เราก็จะเปนอันตรายยอยยับลงเมื่อนั้น ไมมีใครอื่นที่ไหนจะช�วยเราไดนอกจาก ตัวเราเอง…”

ขอใหนักเรียนสาธิตพัฒนาทุกคนมีความมุงมั่นในการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เชื่อฟง

คำสอนของครูและพอแม เพียบพรอมดวยความรู ยึดมั่นในความดี เพื่อเปนกำลังสำคัญ

ของประเทศชาติตอไป

จดหมายขาว

ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กันยายน

ปการศึกษา 2556

คุยกับ
บรรณาธิการ

Editor talk
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ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ

รองศาสตราจารยสมศรี เพ็ชรยิ้ม

ผูชวยศาสตราจารยวรนารถ วัชราธร

รองศาสตราจารยดวงกมล สินเพ็ง

ครูจิรัฎฐ ชีพนุรัตน

บรรณาธิการ

ชนิตสิรี ไกรฤกษ

บรรณาธิการเลม

ปนมณี ทิพยสมบัติ

ภัทรพล ลาภเกียรติพร

กองบรรณาธิการ

ยุพาภรณ ลาวเกษม

กณิการ พงศพันธุสถาพร

วิภาวรรณ บำรุงศิลป

ธนาศักดิ์ ภูมิชัย

ณรงคศักดิ์ หงษตะนุ

บุณยาพร ออนจันทร

สรารัตน เพชรศิริ

ปริณดา แปนแกว

วสุวัชร ประคองศรี

คณิณ ปุตตธรรมกุล

Douglas Colgan

David Ford

He Shuhui

ออกแบบรูปเลม

เกริกชัย เตมะศิริ

จัดพิมพโดย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เลขที่ 380 ถนนปญญาอินทรา

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท : 0 2915 5390-2

โทรสาร : 0 2915 5501

อีเมล : info@satitpattana.ac.th

เว็บไซต : www.satitpattana.ac.th



กรอบขาว
สาธิตพัฒนา
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เขียนบอกเลาเร�องราว “อาเซียน”

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเขียนบอกเลา

แนวคิด มุมมอง หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีนักเรียน

ทำเกี่ยวกับ  “ÍÒà«ÕÂ¹” เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณที่เราเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยเขียนบอกเลา

ตามแนวของนักเรียน ความยาวขนาด 1 ถึง

1 หนาคร่ึง กระดาษ A 4 ตัวอักษร Angsana New

ขนาด 16 พรอมภาพประกอบเรื่องเลาของ

นักเรียน 5-6 ภาพ

บทความที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับโอกาส

ตีพิมพลงใน คอลัมน “·Õ¹·ÍÅ�¤ ÍÒà«ÕÂ¹”
หนังสือพิมพมติชน  พรอมรับของที่ระลึก

นักเรียนสามารถสงบทความพรอมรูปภาพไดที่

ฝายประชาสัมพันธ หรือหองโสตทัศนศิลป ช้ัน 4

อาคารเรียนมัธยมไดถึง วันท่ี 30 กันยายน 2556 

ในระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556 ที่ผานมา เพื่อนนักเรียนของเรา “ด.ญ.ธัชสรณ สิทธิโชคสุวรรณ” นักเรียนชั้น ม.3/1 ไดรับ

คัดเลือกจากรัฐบาลจีนเขารวมใน “โครงการแลกเปลี่ยนเชื่อมสัมพันธไทย-จีน” เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จึงนำประสบการณจากการเดินทางมาเลาใหฟงดังนี้

ด.ญ.ธัชสรณ เลาถึงการเขารวมโครงการดังกลาววา คุณแมพบรายละเอียดของโครงการนี้จากเฟสบุคจึงรีบสมัครและพอทราบวาตนไดรับการ

คัดเลือกรูสึกตื่นเตนและดีใจมาก โดยเฉพาะคุณแม ซึ่งจากการเดินทางครั้งนี้ตนไดรับประสบการณและไดเรียนรูสิ่งใหมมากมาย 

“พอไดไปอยูท่ีจีนได 2 วัน เร่ืองราวเก่ียวกับประเทศจีนท่ีเคยเรียนมากอนหนาน้ีก็ถูกร้ิอฟนข้ึนมาใชไดหมด ไมวาจะเปนเร่ืองภาษาหรือวัฒนธรรม

เราไดเรียนรูการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและเพื่อนใหม ฝกการชวยเหลือตนเอง จึงไดรับทั้งประสบการณชีวิต การพัฒนาดานทักษาการใช

ภาษาจีนและไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนดวยตนเอง จึงเปนโครงการที่สนุกมาก หากเพื่อนๆ คนใดมีโอกาสดีๆ เชนนี้ก็ควรจะรับไว เพื่อเปน

ประสบการณชีวิตคะ”

โครงงานอาเซียน กระตุกตอมคิดสรางสรรค

กอนถึงวันงาน พ่ีๆ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ถึงมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 6 ตางขมักเขมนอยูกับ

การจัดทำโครงงานอาเซียน ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่ถือวาเปนอีกจุดเดนหนึ่งของงาน เพราะไมใช

แคเพียงเพ่ือนนักเรียนท่ีใหความสนใจ เรายังสังเกตเห็น บุคคลภายนอก ครู ผูปกครอง หยุด

ยืนอานขอมูลแตละบอรดอยางตั้งใจ

ตัวอยางโครงงานที่เด็กๆ ตั้งใจทำ อาทิ อาหารพิสดารในอาเซียน ความเชื่อเรื่องผีของประเทศ

ในอาเซียน การละเลนในอาเซียน ศิลปะปองกันตัวในอาเซียน สกุลเงินในอาเซียน เที่ยวซาปา

ดวยเงิน 15,000 บาท ฯลฯ 

ยกตัวอยาง กระบวนการทำงานในโครงงาน “àÃ×èÍ§àÊŒ¹æ ¡ÑºÍÒà«ÕÂ¹” ท่ีเกิดจากความสนใจ

ของสมาชิกในกลุมของนักเรียนช้ัน ป.5 สมาชิกในกลุมท้ัง 5 คน จึงแบงงานกันไปศึกษาหาขอมูล

ในระบบอินเตอรเน็ตและหนังสือในเร่ืองเก่ียวกับอาหารคาวประเภทเสนของกลุมประเทศอาเซียน

วามีสวนผสมและวิธีทำเหมือนหรือตางกันอยางไร 

จากผลศึกษานักเรียนพบวา ในแตละประเทศลวนมีอาหารประเภทเสนที่ทำจากแปงขาวเจาและ

มีวิธีทำท่ีแตกตางกันไป เชน “ผัดไทย” ของประเทศไทย “เฝอ” ของประเทศเวียดนาม “หม่ีโกเร็ง”

ของประเทศบรูไน ฯลฯ และหาวิธีนำเสนอใหนาสนใจ 

หรือในบางโครงงานมีกระบวนการทำงานและวิธีการนำเสนอที่โดดเดน อยาง การตกแตงบอรด

ดวยการทำโมเดล การจัดหาสิ่งของที่เกี่ยวกับโครงงานมาแสดงไดหลากหลาย รวมถึงโครงงาน

ที่มีการการทดลองปรุงอาหารในรสชาติดั้งเดิมและรสชาติที่ตางออกไป มีการสำรวจความชื่นชอบ

และนำผลการศึกษามาแสดง มีการแจกอาหารใหผูชมงานไดรวมชิม การเลนเกมเพื่อสำรวจ

ความรูที่ไดจากการชมโครงงาน ทำใหกลายเปนโครงงานที่มีชีวิตเนื่องจากมีปฏิสัมพันธกับ

ผูเขาชมงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนจัดใหมีการบันทึกการเรียนรูผาน ASEAN Passport

จากการทำโครงงานครั้งนี้นักเรียนจึงไดประโยชนกันเต็มที่ เพราะกระบวนการการทำโครงงาน

จะชวยฝกใหนักเรียนรูจักการศึกษาหาความรูอยางเปนระบบตามหลักการของวิทยาศาสตร ต้ังแต

 1 การศึกษาคนควาเพื่อกำหนดประเด็นปญหาและตั้งสมมุติฐาน

 2 คนควาแสวงหาความรู 

 3 ฝกทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสรางองคความรู

 4 การสื่อสารและการนำเสนอดวยวิธีที่เหมาะสมและหลากหลาย

 5 การนำองคความรูไปใชบริการสังคม

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพรอมใหเปน

โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล หรือ World - Class Standard School เพื่อสรางคนไทยรุนใหม

ใหเปนคนดีของสังคมโลก พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เลาประสบการณจาก

โครงการแลกเปลี่ยนฯ ไทย-จีน



กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง

วันพุธที่ 11 ก.ย. 2556 ระดับ ม.1 วัดสวนแกว

วันจันทรที่ 16 - วันศุกรที่ 20 ก.ย. 2556 ระดับ อ.2 ตามโครงงาน

วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2556 ระดับ ป.1 อพวช.

วันพุธที่ 18 ก.ย. 2556 ระดับ ป.2 ซาฟารีเวิลด

วันจันทรที่ 23 - วันศุกรที่ 27 ก.ย. 2556 ระดับ อ.3 ตามโครงงาน

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 2 - วันศุกรที่ 6 ก.ย. 2556 - กิจกรรมคุยกับคุณครู (ประถม-มัธยม)

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 2556 - คณะกรรมการสหกรณรานคาโรงเรียนสาธิตพัฒนาเขาเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ

  ของโรงเรียนสาธิตจุฬา (ประถม)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 2556 - สมัครสมาชิกโครงการกิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนสาธิตพัฒนา

  (สำหรับนักเรียนและผูปกครอง)

วันศุกรที่ 6 ก.ย. 2556 - สมัครสมาชิกโครงการกิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนสาธิตพัฒนา

  (สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียน)

วันเสารที่ 7 - วันอาทิตยที่ 8 ก.ย. 2556 - คายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันจันทรที่ 9 - วันศุกรที่ 13 ก.ย. 2556 - กิจกรรมคุยกับคุณครู (อนุบาล)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 2556 - ซอมหนีไฟทั้งโรงเรียน 

วันเสารที่ 14 ก.ย. 2556 - การแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา

วันจันทรที่16 - วันศุกรที่ 20 ก.ย. 2556  - สอบยอย คร้ังท่ี 3 ในช่ัวโมงเรียน และสอบภาคปฏิบัติเก็บคะแนน สำหรับภาคตน คร้ังท่ี 2

วันจันทรที่16 - วันจันทรที่ 23 ก.ย. 2556 - กิจกรรมคุยกับคุณครู (อนุบาล)

วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2556 - กิจกรรมตลาดนัดอนุบาล ฉลาดซื้อ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2556 - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 4

วันศุกรที่ 20 ก.ย. 2556 - กิจกรรมรักษดนตรี ครั้งที่ 3

วันจันทรที่ 23 - วันศุกรที่ 27 ก.ย. 2556 - สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2 (ม.6)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 2556 - สาธิตพัฒนาโชว ครั้งที่ 2

วันเสารที่ 28 - วันอาทิตยที่ 29 ก.ย. 2556 - คายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันศุกรที่ 4 ต.ค. 2556 - นำเสนอผลงานวิชาเลือกเสรี

วันจันทรที่ 7 - วันอังคารที่ 8 ต.ค. 2556 - นิทรรศการโครงงานอนุบาล

วันจันทรที่ 7 - วันศุกรที่ 10 ต.ค. 2556 - สอบประจำภาคตน ครั้งที่ 2 (ป.1-ม.5)

วันพุธที่ 9 - วันศุกรที่ 11 ต.ค. 2556 - ครูเขารวมสัมมนา EDUCA 2013

วันศุกรที่ 11 ต.ค. 2556 - วันสุดทายการเรียนภาคตน ปการศึกษา 2556

วันจันทรที่ 4 พ.ย. 2556 - เปดเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2556

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน กันยายน ปการศึกษา 2556
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รับสมัคร กรรมการเครือขายผูปกครอง

ขอเชิญชวนผูปกครองของนักเรียน สมัครรวมเปนกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยสามารถตรวจสอบหองเรียน

ที่ยังไมมีผูปกครองสมัครรวม 16 หอง ดังนี้ หอง อ.2/2 หอง อ. 3/2 หอง ป.1/2 หอง ป.1/3 หอง ป.1/4 หอง ป.2/3 หอง ป.2/4 หอง ป.3/1

หอง ป.3/3 หอง ป.3/4 หอง ป.4/1 หอง ป.5/3 หอง ป.6/1 หอง ม.4 หอง ม.5 และหอง ม.6   

สแกน QR Code
เพื่อลงทะเบียนไดที่นี่

เชิญรวมงาน EDUCA 2013

ขอเชิญชวนผูปกครองรวมงาน “ÁË¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ ¤ÃÑé§·Õè 6” หรือ EDUCA 2013

ในระหวางวันพุธท่ี 9 -11 ตุลาคม 2556 ณ อาคารอิมแพคฟอร่ัม (ฮอลล9) เมืองทองธานี พบการบรรยายในหัวขอตางๆ

อาทิ การปรับพฤติกรรม 3 ข ของเด็กปฐมวัย : ข้ีเกียจ ข้ีกลัว ข้ีโมโห / เด็กปฐมวัยกับ ICT โดย นพ.ดุสิต ลิกขณะพิชิตกุล

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ และ Sex in the kids : การสอนเร่ืองเพศกับเด็กอนุบาล / Hormone : รักในวัยเรียน

ความเสี่ยงและเบี่ยงเบน โดย ศ. คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป พรอมหัวขออื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย โดยวิทยากร

ผูเช่ียวชาญ ผูปกครองทานใดสนใจสามารถเขาไปอานรายละเอียดและลงทะเบียนไดท่ี www.educathai.com ไมเสียคาใชจาย
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ถายทอดโดย : ครูยุพาภรณ ลาวเกษม

ตอ.1 ด.ช.ณฐพัชร โคมทองสถิตย (อะตอม) และด.ช.สิทธิกร สุริยจามร (อาชน) เช็ดโตะคุณครู

 เก็บขยะทำความสะอาดหองเรียนจัดเรียงกระเปาไวหนาหองอยางเปนระเบียบ

ตอ.2 ด.ญ.อัจจิมาภัสสร ฤดีสิริโชติ (ฟาใส) และด.ช.สุธีรัชต สุธรรมพิทักษ (น้ำซุป) มีน้ำใจชวยเก็บของเลนเขาที่อยางเรียบรอย

ตอ.3 ด.ช.ณัฐพงษ เตชกนก (อชิ) และด.ช.หรัญนชัย เวียงอินทร (มัลดีฟ) นำผาเช็ดตัวของเพื่อนมาผึ่งตากแดดทุกวัน

ตอ.4 ด.ญ.ศุภิสรา ธนาแสนโชค (ขนมหวาน) และด.ญ.เพียงธาร เชี่ยวชาญวิลิชกิจ (แพท) ชวยใสถุงเทาและเปดกระติกน้ำใหเพื่อนเสมอ

ตอ.5 ด.ญ.พิณรดา สนสุวรรณ(ฮัตตา) และด.ช.ธนณัฏฐ ชัญมาตรกิจ (ชุณ) ชวยแตงตัว ใสรองเทาใหเพ่ือนและชวยเก็บของเลนเขาท่ีอยางเรียบรอย

อ.1/1 ด.ญ.ปาณิภา มุสิกไชย (มินนี่) และด.ช.พัสกร บุญสง(อารตี้) พูดไพเราะมีครับ/คะ และชวยสอนเพื่อนเก็บไมบล็อกเขาที่อยางถูกวิธี 

อ.1/2 ด.ญ.ธัญชนก สุขประเสริฐ(เซยา) และด.ช.วิภู พันธโสภณ (ตั้งใจ) ชวยเพื่อนเก็บของเลนดวยความเต็มใจโดยไมตองรองขอ

อ.1/3 ด.ญ.สิริกัลยา เลิศรัตนชัยกิจ (นิปปอน) และด.ช.ชาวิณฐ ทองแกว (ปาลม) ชวยคุณครูปดไฟหองน้ำเมื่อใชงานเสร็จและชวยงานงายๆ

 ของคุณครูดวยความเต็มใจ

อ.1/4 ด.ช.ณฤทธิ์ ภูพัทธยากร (โอม) และด.ญ.ลภัสรดา กิจดำรงชัย (ไอวี่) พูดไพเราะมีหางเสียงและชวยดูแลเพื่อนอยูเสมอ

อ.1/5 ด.ช.กายศิษย เลิศบัณทิตกุล (เปอรเซ็นต) และด.ญ.นภัสรนันท เอื้อมงคลการ (ผิง ผิง) ชวยเช็ดนมที่เพื่อนทำหกดวยความเต็มใจ

อ.2/1 ด.ญ.ชมพู เดชาติวงศ ณ อยุธยา (ชม) และด.ช.ตอรัก รัตนเดช (โรม) พูดไพเราะและมีน้ำใจชวยจัดโตะเรียน เก็บที่นอนเก็บของเลนเขาที่

อ.2/2 ด.ญ.ชัญญา จุรุพันธ (น้ำฟา) และด.ช.อริญชย  สุนทรส (อลิน) กระตือรือรนตอการทำกิจกรรมเสมอและมีน้ำใจชวยเก็บของใชในหอง

อ.2/3 ด.ช.คูบุญ ฉัตรชัยศิระกุล (พัดโบก) และด.ญ.มานี ปาณินท (มานี) พูดไพเราะ ชวยเหลือตนเองไดดี มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

 มอบหมายและมีจิดอาสาเสมอ 

อ.2/4 ด.ญ.ชนมสมิตา สมบูรณสินชัย (อั๊ตจัง) และด.ช.นำบุญ มูลสินธุ (นำ) มีความพยายามในการทำสิ่งตางๆดวยตนเองและมาโรงเรียนเชาขึ้น

อ.2/5 ด.ช.ตฤณ เพชรพิเชฐเชียร (เจแปน) และด.ญ.ชนิศา ชุณหประเสริฐ (เพิรล) ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไดดีท้ังการเขาหองน้ำ การเก็บ

 ของใชสวนตัว

อ.2/6 ด.ช.ปองคุณ ณ เชียงตุง (ปุณ) และด.ญ.กฤตวรรณ เจริญศิริวัฒน (อันยา) พูดไพเราะและมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ

อ.3/1 ด.ช.อเนก  วงศปณทิพย (ไปป) และด.ญ.เอยแกว กรอบอนันต (มีมี่) มีความกระตือรือรนในการทำกิจกรรมตางๆ และคอยชวยเหลือดูแล

 เพื่อนเปนอยางดี

อ.3/2 ด.ญ.ภัทรภร เอกคุณารัตน (ดรีม) และด.ช.ปณณวิชญ อารีมิตร (ปน) ตั้งใจเรียนและปฏิบัติตนใหอยูในขอตกลงของหองเรียนไดดี

อ.3/3 ด.ญ.ธัชกร รอดรัตน (มีมี่) และด.ญ.ปญญ บุญแท (ปน) มีน้ำใจดูแลเพื่อนเสมอ รักษาเวลาและปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนไดดี

อ.3/4 ด.ช.ดนัยณัฐ จรัสสุขสวัสดิ์ (น้ำปน) และด.ช.ศุภณัฐ สิงหลกะ (ไนซ) พูดไพเราะ ตั้งใจเรียนและปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดดีสม่ำเสมอ

อ.3/5 ด.ช.สิทธิ์ศกร จันทรตระกูล (มารค) และด.ช.ณัฐพัฒน พุมชัย (กีตาร) พูดไพเราะ ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันไดดีและมีน้ำใจ

 ชวยดูแลหองเรียนใหสะอาดเรียบรอย

อ.3/6 ด.ญ.เปมิกา ราชกุลชัย (มะลิ) และด.ญ.ปาณิสรา ปทุมมณี (บัว) พูดไพเราะ ปฏิบัติตามขอตกลงไดดีชวยดูแลเพ่ือนใหปฏิบัติตามขอตกลง

      ตางๆ และชวยดูแลความสะอาดของหองเรียนอยูเสมอ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา
เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ระดับเด็กเล็ก
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา



วิธีทำใหลูกรักมีสุขภาพดี ?

เราตองชวยกันสรางนิสัยการกินที่ดีใหแกเด็กตั้งแตวัยกอนเรียนซึ่ง

คุณพอคุณแมตองทราบถึงปริมาณอาหารท่ีเด็กวัยกอนเรียน ควรไดรับ

ในแตละวันไดแก แปง 6 ทัพพี ผักใบเขียว และผักอื่นๆ 3 ทัพพี

หรืออาจจะเปน 1 ทัพพี ในแตละมื้อ ผลไม 2 สวน/วัน (1 สวนของ

ผลไมแตละชนิดไมเทากัน ขึ้นอยูกับขนาด เชน กลวยน้ำวา 1 ผล 

สมเขียวหวาน 1 ผลกลาง มะมวงสุกคร่ึงผลเล็ก มะละกอสุก 6 ช้ิน

พอคำ) คุณพอคุณแมควรใหลูกไดเลือกรับประทานผลไมสดตาม

ฤดูกาล นม 2-3 แกว/วัน โดยควรเลือกนมชนิดจืด เพื่อปองกัน

ฟนผุและฝกเด็กใหคุนเคยกับรสธรรมชาติ แตหากเด็กปฏิเสธการ

ดื่มนม อาจใหเด็กลองอาหารธัญพืช ที่ตองรับประทานกับนม

หรือเลือกอาหารท่ีมีสวนผสมของนมไขมัน ใชน้ำมันพืชปรุงอาหาร

ลดปริมาณของทอดหรือของมันใหใชเน้ือสัตวไมติดมันและผลิตภัณฑ

นมพรองไขมัน

จากนั้นก็ตองมาดูวามีปจจัยอะไรบางที่ทำใหเด็กมีพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โดยอาจจะเกิดจากตัวเด็กเอง

หรือเกิดจากคุณพอคุณแม ดังนี้ 

  1 เด็กถูกพอแมบังคับในเร่ืองการรับประทานมากเกินไป บางคร้ัง

    ทำใหเด็กมีทัศนคติที่ไมดีตอการรับประทานอาหารหรือมี

    พฤติกรรมตอตาน เชน การอมขาว

  2 พอแมบริการและเลือกอาหารใหลูกมากเกินไป ทำใหเปนคน

    เลือกรับประทาน

  3 พอแมบางคนชอบติดสินบนลูก ถารับประทานอาหารแลวจะให

    รางวัลยิ่งถารางวัลเปนขนมหวานจะยิ่งแยกันไปใหญ

  4 พอแมบางคนใหลูกรับประทานตลอดเวลา จนทำใหเด็กไมรูวาหิว

    เปนอยางไร และไมมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร

  5 ทัศนคติของพอแมตออาหาร หรือนิสัยการบริโภคของพอแม

    เปนขอที่สำคัญที่สุด เนื่องจากพอแมอาจเปนแบบอยางที่ไมดี

    ใหแกเด็ก เชน ไมรับประทานผัก รับประทานกวยเต๋ียวไมใสผักชี

    กับถั่วงอก เปนตน 

นอกจากนี้คุณพอคุณแมยังตองฝกใหลูกรับประทานอาหารที่มีคุณคา

ครบถวนรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานในปริมาณนอยๆ และใสใจใน

สุขอนามัย ลางมือและภาชนะใหสะอาดกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง

แปรงฟนหลังรับประทานของหวาน หากคุณพอคุณแมสามารถฝกใหลูกมี

พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม ก็จะสงผลใหลูกมีสุขภาพท่ีดี

และแข็งแรง

àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§àÅ‹ÒÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§
ถายทอดโดย : ครูกณิการ พงศพันธุสถาพร

 ครูวิภาวรรณ บำรุงศิลป
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WAY TO GET

A HEALTHY CHILD

เลี้ยงลูกอยางไรไม ใหอวน

ในกระแสยุคโลกาภิวัฒน คงไมมีใครปฏิเสธไดวาอาหาร Fast food แบบ

ตะวันตก ไดเขามามีอิทธิพลกับเด็กๆ ในวัยกอนเรียนเปนอันมากจนทำให

เกิดปญหาโรคอวนตามมา และกำลังเปนปญหาใหญท่ีคุณพอคุณแมพากัน

หนักอกหนักใจ 

อวนแลวเปนอยางไร ?

ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอวน เปนโรคที่เกิดขึ้นจากการไดรับอาหารมาก

เกินไป ทำใหมีน้ำหนักมาก ไมเหมาะสมกับสวนสูง สงผลเสียตอสุขภาพ

รางกาย กอใหเกิดความผิดปกติของรางกาย หรือโรคเรื้อรังตางๆในเด็ก

เชน ขาโกง ภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ

ลดน้ำหนักไดยากมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเติบโตเปนผู ใหญก็จะกลาย

เปนผู ใหญที่อวนมี โรคเรื้อรังดังกลาว ซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นและ

เสียชีวิตไดงาย

เม�อลูกรักชอบ Fast Food ?

Fast food แบบตะวันตก คือ อาหารจานดวนที่ใหพลังงานไขมันสูงถึง

40-50% ของพลังงานท้ังหมดท่ีรางกายตองการ ซ่ึงสวนใหญเปนไขมัน

อิ่มตัว เมื่อหลีกเลี่ยงไมได คุณพอคุณแมก็ควรคอยๆ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของลูก จากท่ีรับประทานแทบทุกม้ือใหเปล่ียนไปเปนม้ือ

ตอไปใหรับประทานทานอาหารไทย หรืออาหารท่ีเปนสำรับรวมกัน

ที่มีทั้งเนื้อสัตว ผัก ผลไม หรือหากจะรับประทานทาน Fast food

ก็ควรสั่งสลัดมารับประทานดวย

แหลงที่มาขอมูล : วารสาร Healthy Childy (ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2010)
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ป.1/1 ด.ญ.วรินทร คุณค้ำชู และด.ญ.สิริกร ศักดิ์ชัยเจริญกุล เปนเด็กดีมีน้ำใจ คอยชวยดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองเรียนอยูเสมอ

ป.1/2 ด.ญ.โชษิตา จตุรภัทรพนิต เปนเด็กดีมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนแตเชาเพื่อจดการบานและปฏิบัติหนาที่ตางๆ รวมทั้งอาสาชวยเหลือ

 งานหองเสมอ ทั้งเก็บกลองนม เก็บดอกไมมาใสแจกัน นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกของวงดุริยางคอีกดวย 

ป.1/3 ด.ญ.นันทนภัส รัตนนาคินทร และด.ญ.เชอรีส รุงสาโรจน เปนเด็กที่มีกริยามารยาทสุภาพ เรียบรอย มีน้ำใจ และตั้งใจเรียน

ป.1/4 ด.ญ.มาริสา เวชสุภาพร มีน้ำใจ มีจิตอาสา ชอบชวยเหลืองานสวนรวมสม่ำเสมอ มีความเปนผูนำ เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนๆ 

ป.1/5 ด.ญ.ณภาภัช เอื้อมงคลการ เปนผูที่เพื่อนๆ มีความเห็นตรงกันวาเปนผูที่พูดเพราะ มีน้ำใจ ชอบชวยเหลือเพื่อน ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย

 และไมเลนในเวลาเรียน

ป.1/6 ด.ช.สรวิชญ วงศชินศรีสกุล มักจะอาสาชวยคุณครูเก็บเศษขยะในหองเรียนเสมอ

 ด.ช.นัทธกรณ อริยวิริยะนนท และด.ญ.ญาดา ทิวากรกฎ ชวยครูจัดโตะใหเรียบรอยกอนกลับบานเสมอและจัดกลองนมดวย

ป.2/1 ด.ช.พกร ทิพากร และด.ช.ภาธร บุญเกิด ต้ังใจเรียนและใหความรวมมือตอบคำถามในหองเรียนเสมอ ทำงานเรียบรอย มีความรับผิดชอบ

ป.2/2 ด.ช.ฉัตรชนก ปุลสมบัติ เปนเด็กดีมีน้ำใจ ชวยเหลือครูเก็บแจกัน ตูและโตะในวันหลอเทียนพรรษา

ป.2/3 นักเรียนทุกคน ใหความรวมมือกิจกรรมตางๆ ของหองเรียน

ป.2/4 ด.ญ.วรันธร จูเจริญ ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ และไดรับเลือกใหเปนตัวแทนหองถือพานในพิธีไหวครู

ป.2/5 ด.ญ.ศิรดา วัฒนศิริธรรม ชวยเหลืองานคุณครู ตั้งใจเรียน มีจิตสาธารณะชวยเหลือผูอื่น

 ด.ญ.จีรชญา ปจจักขะภัติ ชวยเหลือครูและเพื่อน มีจิตใจเมตตาตอเพื่อน

 ด.ญ.ณหฤทัย ทองเจิม เปนตัวแทนนักเรียนแขงขันการกลาวสุนทรพจนและไดเหรียญทอง มีความขยันตั้งใจเรียน

ป.2/6 ด.ญ.สุมนจิต ทวีวงศ มารยาทเรียบรอย ตั้งใจเรียน รับผิดชอบ นำดอกไมมาในวันที่เปนเวรทุกครั้ง ลายมือสวย และมีน้ำใจตอเพื่อนๆ 

ป.3/1 ด.ช.ฐิตพัฒน ฐิติผกายแกว มีความเปนผูนำ มีความเสียสละและมีน้ำใจชวยเหลือกิจกรรมและงานตางๆ ในช้ันเรียนเปนอยางดี ขอใหรักษา

 ความดีและเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนตลอดไป

ป.3/2 ด.ญ.เขมิกา ครุธแกว เปนเด็กดีมีน้ำใจ ชอบชวยเหลือครูและเพื่อนๆ ในหอง

ป.3/3 ด.ช.มงคลธรรม เปยแดง และด.ช.ชัยภัทร ชูนิยม มีการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น รูจักนำคำแนะนำของครูไปปรับใชและทำใหมีผลการเรียนที่ดี

 และเปนที่ชื่นชมของครูและเพื่อน

ป.3/4 ด.ญ.สุตาภัทร คำยอด มีน้ำใจ ชวยเหลืองานหองหลังเลิกเรียนเปนประจำ ขยัน ตั้งใจเรียนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

ป.3/5 ด.ช.ณภัทร รัตนพันธุศรี มาโรงเรียนแตเชา อาสาเก็บกลองนมของหองและปดฝาแกวน้ำใหเพื่อนๆ 

ป.4/1 ด.ช.ณภัทร งามปฏิพัทธพงศ มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียนมากขึ้น

ป.4/2 ด.ช.อาดิศ สัมปตตะวนิช อาสาชวยงานสวนรวม และทำไดเรียบรอย รวดเร็ว

ป.4/3 ด.ญ.สิรกัญญา จตุรภัทรพนิต มาโรงเรียนแตเชา มีจิตอาสาชวยครูประจำชั้น ติดตามสงงานมีความตั้งใจในการเปนสมาชิกวงดุริยางค 

ป.5/1 ด.ญ.ปนดา กมลศักดาวิกุล เปนนักเรียนที่มีความกระตือรือรน ตั้งใจเรียน ชางสังเกต มีน้ำใจ และมีมารยาทตอครูอาจารย

ป.5/2 ด.ญ.อิงควีรินทร เสียมหาญ เปนเด็กที่มีน้ำใจตอเพื่อนและคุณครู มารยาทดี ตั้งใจเรียนและคอยชวยเหลืองานคุณครูเสมอ 

ป.5/3 ด.ญ.ธยาณี ตรีรณกุล เปนเด็กมีน้ำใจ คอยชวยดูแลหองเรียนตอนเย็นทุกวัน พูดจาสุภาพ

ป.6/1 นักเรียนทุกคนมีความพยายาม ตั้งใจพัฒนาตนเองเปนอยางดีทั้งในการเปนนักเรียนที่เกง พยายามปรับปรุงในขอบกพรองของตนเอง

ป.6/2 ด.ช.ณิปุน สุขสวัสดิ์ และด.ช.ภูวดล งามจันผลิ มีน้ำใจชอบชวยเหลือและมีจิตอาสา

ถายทอดโดย : ครูธนาศักดิ์ ภูมิชัย

นักเรียนชวยกันปกดำนา
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คำตอบนี้พิสูจนแลวจากนิทรรศการ วิทยาศาสตรในสายน้ำ (Water at

the Heart of Science) ณ จตุรัสวิทยาศาสตร จามจุรีสแควร ซ่ึงประยุกต

นาิกาทรายใหกลายเปนนาิกาน้ำที่มีหินแตละชนิดคือ หินแกรนิต

หินปูน หินภูเขาไฟและหินตะกอนอยูตรงกลาง เมื่อพลิกกลับดานน้ำ

จะไปไหลผานหินลงสูอีกดานหนึ่ง 

ไดคำตอบวาในหิน 4 ชนิดนี้ น้ำซึมผานหินปูนไดเร็วที่สุด ตามมาติดๆ

คือหินตะกอน จากนั้นเปนหินภูเขาไฟ สวนหินแกรนิตนั้นน้ำซึมผาน

ไดยากที่สุด แลวมีประโยชนอยางไร?

เราประยุกตใชความรูนี้ไดสักวัน เชน วันดีคืนดีเราหลงเขาไปในปาแลว

ไมมีแหลงน้ำอยูใกลๆ  ก็ลองขุดดินลงไป หากเจอหินแกรนิต ใหขุดตอไป

เพราะจะเจอน้ำอยูใตหินน้ัน เหตุท่ีน้ำซึมผานไดยากหินแกรนิตจึงกักน้ำ

ไดดีกวาหินอื่นๆ เปนตน (แตเราจะหาเครื่องมืออะไรมาขุดหินแกรนิต?)

ถาปลอยใหน้ำซึมผานหิน 4 ชนิด หินตะกอน หินแกรนิต หินภูเขาไฟ และหินปูน
คิดวาน้ำจะซึมผานหินชนิดไหนไดเร็วที่สุด ?

น้ำซึมผานหินชนิดไหนไดเร็วที่สุด

สำหรับนิทรรศการวิทยาศาสตรในสายน้ำนี้เปนความรวมมือระหวาง

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และสถานอัครราชฑูต

ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน

เห็นความสำคัญของน้ำ สรางความตระหนักในการอนุรักษแหลงน้ำ

และใชทรัพยากรน้ำอยางรูคุณคา ตามที่องคการสหประชาชาติประกาศ

ใหป 2556 เปนปสากลแหงความรวมมือดานน้ำ และยังเปนการ

แลกเปล่ียนความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีกับประเทศฝร่ังเศสดวย

นอกจากเครื่องมือวัดการซึมผานของน้ำแลวในนิทรรศการยังมีของเลน

รวมทั้งหมด 12 ชิ้น ใหเราเลนสนุกและไดเรียนรูธรรมชาติของน้ำ

อาทิ ลูกโลกที่จำลองการควบแนนจนเกิดฝน ซึ่งมีหลอดไฟทำหนาที่

ใหความรอนและลูกแกวท่ีมีน้ำอยูภายใน เม่ือน้ำระเหยเปนไอจนลอยข้ึน

มาปะทะผนังแกวดานในของลูกโลกก็จะควบแนนกลายเปนหยดน้ำ เปนตน

แลวอยากรูหรือเปลาวาน้ำดื่มที่เราดื่มกันนั้นมีอยูบนโลกปริมาณเทาไหร

ก็มีเครื่องเลนใหลองเอาเข็มจิ้มไปตามแหลงน้ำบนแผนที่โลก จิ้มโดน

แหลงน้ำประเภทไหนก็จะมีไฟติดที่รูปหยดน้ำซึ่งแสดงถึงปริมาณน้ำของ

แหลงน้ันๆ (พรอมตัวเลขเปน%) เชน น้ำเค็มท่ีมีมากถึง 97% ก็แสดงดวย

หยดน้ำท่ีใหญกวาใครเพ่ือน สวนแหลงน้ำพ้ืนผิวท่ีเราใชด่ืมกันมีแค 0.01%

แทนสัญลักษณดวยกอกน้ำที่บดบังหยดน้ำเล็กๆ จนมิด เปนตน

นอกจากน้ียังมีการทดลองตอวงจรเพ่ือจำลองน้ำด่ืมจากแหลงน้ำสงไปยัง

โรงงานและบานเรือน การทดลองตอวงจรบำบัดน้ำเสีย หรือการหา

ปริมาณน้ำในอาหารชนิดตางๆ ซึ่งมีอาหารจำลองและน้ำในปริมาณตางๆ

ใหทดลองชั่ง หากชั่งจนตาชั่งสมดุลก็จะไดขอมูลปริมาณน้ำในอาหาร

แตละชนิด ทั้งขนมปง นองไกทอด เนื้อวัว ขาวโพด และกลวย เปนตน

รวมถึงเรียนรูส่ิงมีชีวิตในน้ำ เชน แมลง ตัวออนของแมลง และส่ิงมีชีวิต

อื่นๆ ในน้ำ

ทั้งหมดเปนการทดลองสนุกๆ ที่เกิดขึ้นในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร

ในสายน้ำ ที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันตอ

ไดตามความคิดสรางสรรคของนักเรียนเอง

แบบจำลอ
งการบำบัดน้ำ

แบบจำลอ
งการ

ใชประโยช
นจากน

้ำ

แบบจำลองการใชประโยชนและมลภาวะ
ของแหลงน้ำใตดิน

แบบจำลองวัฏจักรน้ำ

แบบจำลองการซึมผานไดของหิน

ถายทอดโดย : ครูณรงคศักดิ์ หงษตะนุ

แหลงที่มาขอมูล : ASTV ผูจัดการออนไลน



เร�อง

มัธยม

ม.1/ 1 ด.ญ.ณิชาพร เอี่ยมดิลกวงศ เปนเด็กมีมารยาทเรียบรอย

 พูดจาไพเราะ และตั้งใจเรียน 

ม.1/2 ด.ญ.นภัทร คุณวัฒน เปนเด็กดีตั้งใจเรียน เรียบรอยนารัก

 พูดจาไพเราะ

ม.2 ด.ญ.ณัฐสมน มาตุเรศ และด.ญ.ศรุตา กิตตินิมิตมงคล

 มีน้ำใจ ตั้งใจเรียน สุภาพเรียบรอย เปนแบบอยางที่ดี

 สำหรับเพื่อนๆ

ม.3 ด.ญ.จีระนันท โกรฟส เปนเด็กต้ังใจเรียน และใหความรวมมือ

 ในการทำกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี

ม.4 น.ส.มณินทร กนิษฐกุล เปนผูนำ รับผิดชอบเรื่องการเตน

 ในงานแสดงวันสุนทรภู

ม.5 ขอช่ืนชมนักเรียนทุกคนท่ีมุงม่ันต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีสภานักเรียน

 อยางเต็มความสามารถ เชน ชวยกิจกรรมวันไหวครู ซ่ึงแสดง

 ใหเห็นถึงความเปนผูนำที่มีหัวใจประชาธิปไตย

ม.6 น.ส.ณัชชยา เมธากิตติพร  คอยชวยเหลือคุณครู ดูแล

 ความเรียบรอยในหอง และมีความรับผิดชอบดี มีสวนรวม

 ในกิจกรรมทุกกิจกรรมและทำเต็มท่ี เปนตัวอยางท่ีดีกับนองๆ

ถายทอดโดย : ครูบุณยาพร ออนจันทร
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ถายทอดโดย : ครูสรารัตน เพชรศิริ

อาเซียน (ASEAN) เปนคำที่คนไทยเริ่มใหความสนใจมากขึ้น

เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอยางมากในฐานะผูริเริ่มการ

รวมตัวของกลุมประเทศอาเซียน 

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association

of South East Asian Nations) เปนองคกรทางภูมิศาสตรและองคการ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีประเทศ

สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส ลาว

สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน  กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร เหลือเพียง

ติมอรตะวันออกที่เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ยัง

ไมเปนสมาชิก  

ปจจุบันพ้ืนท่ีของกลุมประเทศอาเซียนมีประมาณ 4.5 ลานตารางกิโลเมตร

และมีประชากรประมาณ 560 ลานคน (ขอมูลในป พ.ศ. 2549) โดยกลุม

อาเซียนใหความสำคัญกับความรวมมือภายในภูมิภาคใน "หลักสาม

ประการ" ไดแก

 1 หลักความมั่นคง

 2 สังคม วัฒนธรรม

 3 การรวมตัวทางเศรษฐกิจ

ซึ่งเชื่อวาการรวมกลุมกันในภูมิภาคจะทำใหเศรษฐกิจดำเนินไปอยาง

รวดเร็วและคาดวาจะประสบความสำเร็จในการกอต้ัง ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ภายในป พ.ศ.2558

สวนความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็คือการพัฒนาดานตางๆ

เพื่อใชกับขอมูลขาวสาร อาทิเชน การรวบรวมการจัดเก็บขอมูล

การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสารขอมูล เปนตน

ซึ่งนอกจากนี้อาจจะรวมไปถึงการสรางระบบตางๆ เชน ระบบการให

บริการ การใช และการดูแลขอมูล 

อาเซียน กับ
คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุยเฟ�องคุยเฟ�อง

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
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แผนแมบทไอซีทีของอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Masterplan 2015)
 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Economic Transformation - การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

3 Innovation - การสรางนวัตกรรม

2 Engagement and Empowerment - การสรางพลังและการมีสวนรวมของประชาชน

4 Infrastructure Development - การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5 Human Capital Development - การพัฒนาทุนมนุษย

การประสานกฎระเบียบ ICT

ใหรางวัลนักนวัตกรรม ICT

6 Bridging Digital Divide - การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

ทบทวนนโยบาย USO

จัดใหมีASEAN CIO Forum สรางเครือขายศูนยความเปนเลิศ (Centre of Excellence)

พัฒนาการแลกเปลี่ยน ASEAN Digital Content

สงเสริมเรื่องทรัพยสินทางปญญา (IPR) ระดับอาเซียน

ทำใหเด็กๆ ทุกคนสามารถเขาถึงบริการบรอดแบนด

แลกเปลี่ยนรูปแบบ PPP ที่ดี

กำหนดบริการอิเล็กทรอนิกส สนับสนุนการดำเนินการเรื่องขอตกลงวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกัน (MRAs)

สรางแรงจูงใจเรื่อง ASEAN Content

รณรงคเพื่อสงเสริมความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร

ทำการศึกษาเพื่อลดอัตราคาบริการขามแดน (Roaming Charge) ภายในอาเซียน

สงเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในอาเซียนใหมีความมั่นคงปลอดภัย

จัดตั้ง ASEAN Broadband Corridor

จัดตั้ง ASEAN Internet Exchange Network

พัฒนากรอบความมั่นคงปลอดภัยบนเครือขาย

พัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพดานไอซีที และการรับรองมาตรฐาน

พัฒนากรอบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศรวมกัน

ระบบทะเบียนผูเชี่ยวชาญ

การจัดทำ MRA สำหรับวิชาชีพ ICT

ใหความสำคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลกับโรงเรียน

สงเสริมการรวมตัวของอาเซียน

รวมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวของ

ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในอาเซียน

ใหทุนการศึกษาดานไอซีที สำหรับอาเซียน

ประสานความรวมมือระหวางสาขาไอซีที กับสาขาการศึกษา

การแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกิจในอาเซียน

นอกจากน้ียังมีความรวมมือระหวางกันของกลุมประเทศอาเซียนเกิดข้ึน

มากมาย หนึ่งในนั้นคือ แผนแมบทไอซีทีของอาเซียน 2015
(ASEAN ICT Masterplan 2015) ซึ่งมีจุดหมายสำคัญคือ

จะใชไอซีทีในการขับเคลื่อนดานสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียน ไอซีที

จะชวยการปฏิรูปอาเซียนใหเปนตลาดเดียว ดวยวิธีพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐานไอซีทียุคใหม และพัฒนาทุนมนุษยท่ีมีฝมือสงเสริมอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวกับงานสรางสรรคและนวัตกรรม จัดใหมีนโยบายสงเสริม

และสรางสภาพแวดลอมที่มีกฎระเบียบ ดวยมาตรการดังกลาว อาเซียน

จะเสริมสรางพลังใหแกชุมชน และผลักดันใหอาเซียนมีสถานภาพเปน

ศูนยกลางไอซีที ท่ีครอบคลุมไดอยางท่ัวถึงและคึกคัก สงผลใหอาเซียน

เปนภูมิภาคที่เหมาะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันกับ

อาเซียน นำมาใชไดต้ังแต การหาขอมูล  ติดตอ คนหา ศึกษาระหวางกัน

กับประเทศเพื่อนบานอาเซียน  ไมวาใกลไกลอยางไรก็สามารถติดตอ

ไดรวดเร็วทันใจ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศน่ันเอง แตท้ังน้ีท้ังน้ันตองใช

เทคโนโลยีอยางรูเทาทันดวย

ทั้ง 2 เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันโดยในแตละประเทศมีเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่แตกตางกันพอสมควร

ประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสูงสุดในอาเซียนคือ ประเทศสิงคโปร ท่ีมีองคกร

ที่ชื่อวา The Agency for Science, Technology
and Research หรือ (A*STAR) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ใหการสนับสนุน การวิจัย พัฒนาทางการแพทย

และดานวิทยาศาสตรท่ีมีความโดดเดนท่ัวโลก อีกท้ังสิงคโปรยังมีกองทัพ

ทันสมัยที่สุดในอาเซียนดวย

หลายคนอาจสงสัยวาอาเซียนกับเทคโนยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

มีความเชื่อมโยงกันอยางไร? อยากใหทุกคนนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจ

เม่ือเกิดประชาคมเศรษฐกิจดังกลาวจะเกิดมูลคาการคากวา 1.4 ลานลาน

ดอลลารสหรัฐ ซึ่งหนึ่งในมูลคาการคาเหลานี้เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและเรื่องของคอมพิวเตอรที่อยูในสวนของหมวดสินคา

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แหลงที่มาขอมูล : เรียบเรียงจากขอมูลที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

   กัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี



นักเรียนหลายๆคนคงเคยไดยินคำวา “โครงงาน” ซึ่งสวนใหญก็จะนึกถึงโครงงานวิทยาศาสตร ทั้งที่จริงแลวการทำโครงงานสามารถ
ทำไดกับทุกวิชา จึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของทางโรงเรียนที่วา การจะทำใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจอยางยั่งยืนเกี่ยวกับอาเซียนนั้น
ควรเริ่มตนจากสิ่งที่นักเรียนสนใจ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดเรียนรูอาเซียนผานกระบวนการทำโครงงาน
จึงขอนำเสนอสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจากการการทำโครงงานอาเซียน จากคำบอกเลาของตัวแทนกลุมโครงงานอาเซียน 2 กลุม ที่มารวมพูดคุย
ในครั้งนี้ ไดแก โครงงาน เรื่องเสนๆกับอาเซียน และโครงงานเรื่องพจนานุกรมไทย-ลาว

จัดทำโดย

1 ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ ระดับชั้น ป.5/3 (ผู ใหสัมภาษณ)

2 ด.ญ.ปนดา กมลศักดาวิกุล ระดับชั้น ป.5/1

3 ด.ญ.วิภาดา หวานชิด ระดับชั้น ป.5/3

4 ด.ช.นพรุจ อนันตวรณิชย ระดับชั้น ป.5/3

5 ด.ญ.ศศิรภา สารชน ระดับชั้น ป.5/3

โครงงานอาเซียน เรื่อง “เสนๆ กับอาเซียน” มีที่มาอยางไร?

เม่ือไดรับมอบหมายจากคุณครูใหทำโครงงาน ไดมีการรวมกลุม

กับเพื่อน 5 คน โดยจุดเริ่มตนมาจากทุกคนในกลุมชอบกิน

อาหารเสนและสงสัยวาอาหารเสนในอาซียนมีอะไรบาง และ

จะมีรสชาติอรอยเหมือนกับอาหารเสนของไทยหรือเปลา จึงแบง

หนาที่กันไปคนหาขอมูลในแตละประเทศ

แลวไดขอมูลอะไรบางจากการคนควา?

ขอมูลท่ีได อยางเชน อาหารเสนของประเทศสิงคโปร คือ ลักซา

เวียดนาม คือ เฝอ พมา คือ โมฮิงกะ ฟลิปปนส คือ ผัดหมี่-

ฟลิปปนส บรูไน คือ โกเร็งแบบบรูไน ซ่ึงไมใสหมู อินโดนีเซีย คือ

โกเร็ง และผัดไทยของประเทศไทย11

โครงงาน

“เรื่องเสนๆ กับอาเซียน”

Question

Question

กลุมของนักเรียนมีวิธีการคนควาขอมูลอยางไร?

จากอินเตอรเน็ต หนังสือ และโปสเตอรอาเซียน นอกจากนี้

พวกเรายังไดความรูอ่ืนๆ อีกดวย เชน เมืองหลวงของเมียนมาร

เปลี่ยนจากเมืองยางกุงเปนเมืองเนปดอร

หลังจากไดขอมูลแลวกลุมของนักเรียนทำอยางไรตอ?

การนำเสนอคะ คิดวาเรานาจะนำของจริงมาโชวเลยเพื่อให

คนเขาใจไดงายกวาการอานขอมูลบนบอรด จึงมีการปรุงอาหาร

ออกมาใหเห็นหนาตาของอาหารจริงๆ วาเปนอยางไร และมีเกม

ประกอบการนำเสนอโครงงานดวย เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจย่ิงข้ึน

และหากใครตอบคำถามถูกเราก็มีรางวัลใหดวย แตมีเวลานอยไป

จึงไมไดเลนเกมตามที่ตั้งใจไว 

ในฐานะหัวหนากลุมนักเรียนมีวิธีการแบงงานกันทำอยางไร?

เราตองแบงงานตามความสนใจของเพื่อนกอน ไมเชนนั้นแลว

พอเขาเห็นวายากก็จะไมพยายาม สวนงานท่ีไมมีใครเลือกหนูจะ

รับมาทำเอง จากงานนี้หนูไดเรียนรูดวยวาคนเปนหัวหนากลุม

ตองมีความรับผิดชอบมากกวาคนอื่นในกลุม และหนูจะนำ

ความรูนี้ไปแนะนำเพื่อนๆ ในเรื่องการทำงานกลุมดวย

สุดทายนักเรียนมีอะไรอยากบอกผูอานบางเก่ียวกับโครงงานคร้ังน้ี?

หวังวา ผูท่ีชมโครงงานอาเซียน เร่ือง “เสนๆ กับอาเซียน” จะนำ

ความรูไปใชไดหากมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอาเซียนและ

ไดลิ้มลองอาหารเสน ซึ่งถาไดศึกษาขอมูลที่นำมาแสดงจะทำให

ทราบไดทันทีวาอาหารเสนจานนั้นมีสวนประกอบอะไรบาง และ

การทำโครงงานคร้ังน้ีสำเร็จไดเพราะเพ่ือนๆ ใหความรวมมือกัน

และไดรับคำชี้แนะจากคุณครูและคุณพอคุณแม

หนูอยากเดินทางไปเท่ียวใหครบท้ัง 10 ประเทศในอาเซียน เพราะ

อยากไปเห็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร ดูวิถีชีวิตของคน

ในประเทศเหลานั้น และดีใจมากที่ปดเทอมนี้ครอบครัวหนูจะ

ไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปรดวย

Question

Question

Question

Question

เรียนรูจากโครงงาน



Question

Question

Question

Question

12

à»�´»ÃÐµÙ

ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
ASEAN     COMMUNITY

ถายทอดโดย : ครูปริณดา แปนแกว

นี่เปนเพียงตัวอยางของโครงงานอาเซียนของนักเรียน 2 กลุม จากทั้งหมด 38 กลุม ครูหวังวานักเรียนทุกคนคงไดรับประโยชนจากโครงงาน
อาเซียนกันทุกคน ไมวาจะเปนผูจัดทำหรือผูชม ขอใหนักเรียนนำสิ่งที่ไดไปตอยอดพัฒนาในการทำงานอื่นๆ ใหดียิ่งขึ้นตอไป

จัดทำโดย

1 น.ส.จีรนันท โกรฟส ระดับชั้น ม.3 (ผู ใหสัมภาษณ)

2 น.ส.สุวพัชร ตรัยวรรณกิจ ระดับชั้น ม.6

3 น.ส.ณัชชยา เมธากิตติพร ระดับชั้น ม.6

4 น.ส.ชญานิษฐ ปวิตรปก ระดับชั้น ม.5

5 ด.ญ.สิริกาญจน เผาศรีเจริญ ระดับชั้น ม.3

6 ด.ช.ธรรมากร จันทรสุวรรณ ระดับชั้น ม.2

7 ด.ช.อินทารัตน สดสี ระดับชั้น ม.1

โครงงาน

“พจนานุกรมไทย-ลาว”

โครงงานอาเซียน เร่ือง “พจนานุกรมไทย-ลาว” มีท่ีมาอยางไร?

มาจากการท่ีเราทุกคนไดน่ังคุยกันวาจะทำหัวขอเร่ืองไหนดี แลว

เราก็พูดขึ้นมาวาทำเรื่องอาหารกันไหม? ซึ่งเราทุกคนในกลุม

ก็ชอบกินอาหารอีสานกัน แลวประเทศลาวก็มีวัฒนธรรมที่

ใกลเคียงกับประเทศเรามาก แตกลุมอื่นๆ ก็ทำเรื่องที่เกี่ยวกับ

อาหารกันเยอะแลวพวกเราจึงคิดวาจะทำเรื่องไหนดีใหนาสนใจ

รุนพี่ที่เปนสมาชิกของกลุมเราพูดขึ้นมาวา ทำเปนพจนานุกรม

ดีไหม พวกเราทุกคนก็เห็นดวยและคิดตรงกันเพราะท้ังนาสนใจ

และยังไมมีใครเคยทำดวย จึงตกลงกันวาทำเปนพจนานุกรม

ไทย-ลาวคะ

นักเรียนมีวิธีการดำเนินงานอยางไร?

สำหรับวิธีการดำเนินงาน พวกเราใหทุกคนชวยกันหาขอมูลมา

แลวนำขอมูลของแตละคนมาเรียบเรียงใสในส่ือท่ีเราจะนำเสนอ

บางสวนก็จะแบงกันไปตกแตงฟวเจอรบอรด

Question

การทำโครงงานอาเซียนนักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง?

การทำงานอาเซียนในคร้ังน้ี ทำใหเรารูถึงประโยชนของการรวม

อาเซียน เชน เรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา หรือเรื่องอาชีพตางๆ

และการทำงานในอนาคต การที่เราไดทำงานกลุมนั้น ทำใหเรา

ไดคุยกับรุนพ่ี รุนนองและเพ่ือนๆ มากข้ึน ทำใหเราเห็นศักยภาพ

ของตัวเองวาสามารถทำงานในระยะเวลาท่ีจำกัดได นอกจากน้ัน

ยังชวยเหลือกลุมอื่นอีกดวย ซึ่งทำใหไดแสดงถึงความมีน้ำใจ

และเขาใจการทำงานกลุมมากยิ่งขึ้น

จากการทำโครงงานอาเซียนนักเรียนมีมุมมองอยางไรกับอาเซียน?

หลังจากการทำโครงงานครั้งนี้ ทำไหเราไดมีโอกาสเขาใจใน

หลายๆ ประเทศในอาเซียน เชน ประเทศกัมพูชา เร่ืองการเดินทาง

โดยรถยนตหน่ึงคันจะมีผูโดยสารอยูอยางนอย 15 คน ซ่ึงแออัดมาก

แตถาเราไดทำความเขาใจกับสภาพความเปนอยูในวัฒนธรรม

ของเขาที่ทำกันมานาน และเปนเรื่องธรรมดาของเขาไปแลว

อยากฝากอะไรเกี่ยวกับโครงงานเรื่อง “พจนานุกรมไทยลาว”? 

เราภูมิใจกับการทำงานคร้ังน้ีมากเพราะทุกคนชวยกันเปนอยางดี

ถึงแมจะมีการแกไขงานบาง แตก็ถือวาเปนการเรียนรูไปดวย

การทำโครงงานคร้ังน้ีก็เปนเหมือนพ้ืนฐานในการใชชีวิตประจำวัน

เราสามารถนำความรูและประสบการณในการทำงานครั้งนี้มา

ประยุกตใช ในชีวิตประจำวันได และหวังวาทุกคนท่ีไดรับชมงาน

ของกลุมเราจะช่ืนชอบผลงานของเราและสามารถนำความรูจาก

พจนานุกรมไทย-ลาวของเราไปลองใชพูดกับชาวลาวกันนะคะ
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New technology is playing an increasing role in all our lives, but will be of particular
importance to the next generation. In this month’s article I’d like to combine education
and technology; to look at how we might encourage our children to use technology
appropriately and, concurrently, learn new skills.

Many of you may have heard of ‘Moore’s Law’, which may be stated as ‘computing power will double every

two years’. Indeed, most of us carry around computers many, many times more powerful than those that guided

man to the moon; our smart phones and tablets.

What can we do with all this computing power? Ask your children or friends, and you’ll probably get the answer,

games! However, there are many educational applications, and this includes some really fun games, for your

smart phone and tablet, and here is a round-up of some of our favourites.

Young Learners
Phonics and reading applications are numerous for young learners.  Some of the best applications are

the interactive books, there are a huge number of titles available. I’d like to introduce a few applications that are

a little out of the ordinary, the first is Bath Time. Like most apps for younger children this is best run on an iPad

or tablet. The game is very simple: a bath is filled with water and toys are added. The clever thing is that the way

the toys react in the water and towards each other. It’s a very kinesthetic experience for children. Fruity Jam

is another great, albeit noisy, app for young kids. Different fruit have different sound effects and the child can

select them to play along with some favourite children’s songs. 

Language
There are a myriad of dictionary applications, both free and paid, for your mobile device. Little less known are

the flash card apps like A+ Flashcards Pro and Quizlet.  These free apps allow you to learn and practice

vocabulary using flashcards. After downloading the deck of cards that you wish to study, the application will

remind you when it is time to practice. There are various practice modes that make it a lot of fun. A very nice word

is Word Seek, where the objective is to find as many words as possible in a 4x4 or 5x5 matrix of letters, in a given

amount of time. It’s a great way to practice spelling and to discover new words.

The Best
Educational Apps

interactive books Bath Time Fruity Jam

A+ Flashcards Pro Quizlet Word Seek
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Math and Science
A fun game that lets students practice prime factorization is Factor Samurai. Instead of slicing fruit, here the player

must slice compound numbers into their prime factors. Sounds easy, but the larger primes near 100 can be tricky.

Another good mental arithmetic application is the game Inclusion, here numbers from a grid must be added up or

subtracted to produce a given number. It’s against the clock and gives the brain a good workout. For older

students, Calculator∞ and QED Solver are both free Computer Algebra Systems (CAS), that allow an easy way

of checking results. CAS systems are what professional scientists and engineers use, and are very powerful,

but students still have to learn the hard-way!

Some of my favourite apps are the augmented reality star-map applications, there are many available but my

choice would be Star Chart. This application provides a real time view of objects in the night sky, the GPS facility

allows one to point the app in any direction and see what stars and planets are in the sky. The same publishers

release the Nuclear app, where atoms of elements must be built step by step throughout the periodic table.

Highly recommended, but not free!, is The Elements: A Visual Exploration. This is a fantastic guide to the chemistry

and the chemical elements.

General
Our last round up is of generally useful and productive applications. A great calendar that can sync with Google

calendar (which allows synchronization with the school calendar) is Calendars+. As we move more and more to

cloud storage, handling our cloud accounts can be a little trick, CloudOn eliminates that. It manages Dropbox,

Box, Google Drive etc from one interface. Very useful. The last app that’ll mention today is PhotoComic. As the

name suggests it allows one to make a comic using photos. As photos can be annotated and placed in various

frames, it’s a great way of having students present their work in a different, fun, style.

The computing power that we can access now is truly phenomenal, and it provides a very powerful learning tool,

however we must never lose sight of the fact that it is only a tool, and that learning and understanding still requires

effort on the part of the learner. So I ask all parents to encourage responsible use of technology and ensure that

it is not misused or overused.

eacher’s

alk
Factor Samurai Inclusion Calculator∞

Star Chart Nuclear The Elements

Calendars+ CloudOn Dropbox Box Google Drive PhotoComic

QED Solver
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เสร็จสิ้นลงไปแลว สำหรับงาน “à»�´ºŒÒ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò ÊÑ»´ÒË�
ÍÒà«ÕÂ¹” ที่โรงเรียนของเราจัดขึ้นในระหวางวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556

งานน้ีพิเศษกวาทุกคร้ัง เน่ืองจากเปนชวงเวลาท่ีตรงกับวันกอต้ังอาเซียน

วันท่ี 8 สิงหาคม เพราะนอกจากเราจะเปดบานใหคนภายนอกเขามารวม

ชมกิจกรรมของนักเรียนแลว ตลอดทั้งสัปดาหนักเรียนยังทำกิจกรรม

มากมาย ทั้งการประกวด การแขงขันตามกลุมสาระการเรียนรู เชน

กิจกรรมแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร ประกวดวาดภาพรวมใจ

พาไทยสูอาเซียน การประกวดบรรเลงดนตรีไทย การแขงขันฟุตบอล

สาธิตพัฒนาคัพ ฯลฯ 

ตลอด 5 วัน ที่ไดเขาไปรวมสังเกตการณในหลายๆ กิจกรรมตางพบ

รอยย้ิม เสียงหัวเราะ ความมุงม่ันต้ังใจและเห็นประโยชนท่ีนักเรียนไดรับ

จากการไดแลกเปลี่ยนความคิด ความรูความสามารถ สรางมิตรภาพ

ใหมๆ  กับเพ่ือนจากตางโรงเรียน ไมวาจะเปน โรงเรียนโสมาภานุสสรณ

โรงเรียนบานบางกะป โรงเรียนภูมิสมิทธ โรงเรียนสาธิตบางนา โรงเรียน

วัฒนานนทวิทยา โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร โรงเรียนคลองสองตนนุน 

สวนในกิจกรรมของคุณครูนั้น  ก็ไดรับสาระความสนุกไมแพกัน

อยางเชนในการบรรยายเร่ือง  “¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ Œ́ÇÂÃÐºº
¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾” เปนกิจกรรมหนึ่งที่คุณครูใหความสนใจเขารวม

ฟงกันอยางคึกคัก โดยเราไดผูเชี่ยวชาญตัวจริงอยาง “ศาสตราจารย

กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน” ประธานกรรมการบริหารสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) มาใหความกระจาง

ในเรื่องนี้อยางหมดเปลือก

และอีกหัวขอการบรรยายเรื่อง “»ÃÐà·Èä·Â¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹”
ซึ่งงานนี้ “ดร.ปติ ศรีแสงนาม” ผูอำนวยการฝายวิชาการศูนยอาเซียน

ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักวิชาการรุนใหมที่พูดเรื่องอาเซียน

ไดโดนใจทั้งนักเรียนและคุณครูที่มาเขารวมฟงกันอยางแนนขนัด ดวย

รูปแบบการบรรยายท่ีอาจารยใชภาษาท่ีฟงเขาใจงายและยังไดสอดแทรก

ความสนุกสนานและสรางแรงบันดาลใจเขาไปในเรื่องราวตลอดเวลา

ฟงจบแลวจึงสามารถนำไปตอยอดและปฏิบัติไดจริง หากตองการ

ขอมูลมากกวานี้ ดร.ปติไดมอบเอกสารประกอบการบรรยายใหเราไว

โดยสามารถหาอานไดในเว็บไซตของโรงเรียนสาธิตพัฒนาในหัวขอ

“¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�”

นอกจากน้ีหลังจบการบรรยาย ทานยังจุดประกายความคิดใหแกโรงเรียน

ของเราใหคิดตอดวยวาจะมีวิธีการอยางไรในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ของนักเรียนที่มีตอประเทศเพื่อนบานในอาเซียน เพราะบางกรณีเรา

อาจยังมองภาพเกาวาประเทศเพ่ือนบานของเราน้ันดอยพัฒนากวาไทย

แตในความเปนจริงเขาอาจกำลังจะกาวเร็วกวาเราในหลายดาน จึงเปน

ภาระกิจสำคัญท่ีคุณครูไปชวยกันคิดตอวาจะสรางใหเกิดความรูสึกนึกคิด

ตอเรื่องนี้อยางไร

ไมเฉพาะกิจกรรมการบรรยายเทานั้น กิจกรรมที่ตองลงมือทำอยางการ

อบรม “¡ÒÃ·ÓÊ×èÍ¡ÒÃÊÍ¹ Pop-up ÍÒà«ÕÂ¹” ก็เปนที่ไดรับ

ความสนใจเชนกัน งานนี้คุณครูหลายทานไดมารวมโชวฝไมลายมือ

ทักษะการวาดภาพทำงานประดิษฐ แชรความคิดและนำกลับไปใชผลิต

สื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได

และวันที่มีสีสันมากที่สุดก็คงจะหนีไมพนวันที่ 8 สิงหาคมซึ่งตรงกับ

วันอาเซียน ทุกคนพรอมใจกันแตงกายชุดอาเซียนมารวมงานกันอยาง

สวยงามและสวนสำคัญของงานนี้ คือการเปด “áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÒà«ÕÂ¹
ÈÖ¡ÉÒ” ที่ทางโรงเรียนตั้งใจใหเปนแหลงศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

เรื่องอาเซียนใหแกนักเรียนและผูปกครองที่สนใจหลังจากนี้ดวย

“à»�´ºŒÒ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò ÊÑ»´ÒË�ÍÒà«ÕÂ¹”

ถายทอดโดย : ชนิตสิรี ไกรฤกษ

เรื่องเลา
ใตเงาปรามิด

àÃÒàËç¹ÍÐäÃã¹§Ò¹
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ในพิธีเปด นอกจากเราจะไดรับเกียรติจากทาน

“ศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ” อดีตคณบดี

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษา

กรรมการบริหารโรงเรียนเปนประธาน ยังนายินดีอยางย่ิง

ที่ “Mrs.Ros Serey” อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูต

กัมพูชาประจำประเทศไทยได ใหเกียรติมาเยี่ยมชม

แหลงเรียนรูอาเซียนศึกษาของเราและแสดงความช่ืนชม

วาเราจัดทำแหลงเรียนรูไดดี ซึ่งเมื่อทานเดินชมมาถึง

มุมของประเทศกัมพูชา ไดกลาววา “โมเดลอาหาร

ที่นำมาจัดแสดงนั้นตรงกับความเปนจริงที่ชาวกัมพูชา

บริโภคกันอยูทุกวัน”เนื่องจากโมเดลอาหารที่โรงเรียน

นำมาแสดงนั้นตั้งใจใหมีมากกวา 1 เมนู เพื่อแสดง

ใหเห็นวัฒนธรรมการกินของแตละชาติอยางแทจริง  

ÊØ´·ŒÒÂ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨àº×éÍ§ËÅÑ§¢Í§§Ò¹à»�´ºŒÒ¹
ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹ÒáÅÐáËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒÍÒà«ÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õé
¤§à¡Ô´¢Öé¹äÁ‹ä´ŒËÒ¡äÁ‹ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡·Ø¡¤¹
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ÃÇÁ¶Ö§
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô ·ÕèÃÇÁ¡ÓÅÑ§¡ÒÂ ã¨
ÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´¡Ñ¹ ã¤Ã¢Ò´àËÅ×ÍÍÐäÃÁÒª‹ÇÂ¡Ñ¹
àµÔÁàµçÁ áÅÐ·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹à»�´¡ÇŒÒ§àÊÁÍÊÓËÃÑº
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§·Õè¨Ðà¢ŒÒÁÒÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§
ÊÑ§¤Á¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè́ Õá¡‹ÅÙ¡ËÅÒ¹¢Í§àÃÒ «Öè§¾Ç¡à¢Ò
¨Ð¡ÅÒÂà»š¹Í¹Ò¤µ¢Í§¾ÅàÁ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹ÃÇÁ¶Ö§
¾ÅàÁ×Í§¢Í§âÅ¡ã¹àÃçÇÇÑ¹¹Õé

ในชวงเวลาของการจัดงานสัปดาหอาเซียน โรงเรียนจัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษา

ปที่ 1-4 เรียนรูผานกิจกรรม “µÅÒ´¹Ñ´ÇÔªÒ¡ÒÃ” เพื่อเปดโลกการเรียนรู

ตามความสนใจ ซี่งเปนจุดเริ่มตนของการทำความรูจักตนเองตามแนวคิดของ

หลักสูตร 4F คือ FUN FIND FOCUS FULFILLMENT 

ซ่ึงในระดับ ป.1-ป.4 อยูในชวงของ Fun และ Find ท่ีนักเรียนจะเรียนรูผานการเลน

และไดสำรวจความถนัด ความชอบของตนเองผานกิจกรรม โดยทางโรงเรียนไดจัด

โปรแกรมไว ใหตามกลุมความสนใจในแตละระดับชั้น ประมาณ 5-10 โปรแกรม

อาทิ โปรแกรมเฮฮาภาษา คณิตคิดเร็ว วิทยหรรษา English for fun ตัวโนตเตนระบำ

Happy Art อาหารจานอรอย ฯลฯ หลังจากนั้นนักเรียนจะดูกิจกรรมภาพรวมทั้งหมด

ของในแตละโปรแกรมตลอด 5 วัน และตัดสินใจเลือกดวยตนเองโดยปราศจาก

ความคิดเห็นของผูปกครองและยังจะไดรวมเรียนกับเพื่อนตางหองเรียนที่มีความ

สนใจเดียวกันดวย

ในท่ีน้ีขอยกตัวอยางบรรยากาศการเรียนรูในตลาดนัดวิชาการของช้ัน ป.1 ในโปรแกรม

เฮฮาภาษา ท่ีคุณครูกาญจนา เก้ือมกลาง ครูประจำช้ัน ป.1/4 คิดคนข้ึนในช่ือ เริงรา

ในวารี ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาการเรียนรูดานภาษาไทย หลังจากใหนักเรียน

ออกมาแนะนำตนเองหนาหองเพื่อทำความรูจักกันครบทุกคนแลว คุณครูบอกให

นักเรียนทั้ง 13 คน ทำการแบงกลุมออกเปน 2 กลุม กลุมละ 7 และ 6 คนและ

เริ่มแขงกันตอบปญหาอาเซียน ในเรื่องความรูทั่วไป ธงชาติ ดอกไมประจำชาติ

นักเรียนตางรีบยกมือเพ่ือใหคำตอบคุณครู และสวนใหญตอบคำถามไดอยางถูกตอง

แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการเตรียมพรอมมาอยางดี

จากนั้นใหนักเรียนแขงกันหยิบบัตรคำที่ระบุชื่อดอกไมและชื่อประเทศไปใสใน

ตะกราเดียวกันพรอมกับลูกบอลใหถูกตอง เกมนี้คุณครูกาญจนาใชลูกบอลเปนสิ่ง

ดึงดูดใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน จากนั้นใหนักเรียนชวยกันนับลูกบอล ซึ่งเกมนี้

คุณครูกาญจนาบอกวา นักเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองการอานสะกดคำและการออกเสียง

ใหถูกตอง โดยสอดแทรกเรื่องความรูอาเซียนเขาไป

จบแตละกิจกรรมนักเรียนจะตองทำการประเมินดวยวาชอบกิจกรรมนั้นหรือไม

ชอบเพราะอะไร สำหรับเด็กเล็กอาจจะใชการวาดรูปแทนการแสดงความรูสึก

เชน หนายิ้ม หนาบึ้ง หรือหนาเฉยๆ เปนตน

¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé..ËÇÑ§Ç‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðä´Œ¤Œ¹¾º¤ÇÒÁªÍº¢Í§µ¹àÍ§¡Ñ¹ºŒÒ§
äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ŒÍÂ

¤Œ¹ËÒµÑÇµ¹ ã¹µÅÒ´¹Ñ´ÇÔªÒ¡ÒÃ^ บน : ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
 ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
 (องคกรมหาชน) บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
 ดวยระบบการประกันคุณภาพ”

^ ลาง : ดร.ปติ ศรีแสงนาม
 ผูอำนวยการฝายวิชาการศูนยอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย บรรยายเร่ือง “ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน”

< ซาย : ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
 อดีตคณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 และที่ปรึกษากรรมการบริหารโรงเรียนเปนประธานการเปด
 “แหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา”

บรรยากาศการเรียนรู ในตลาดนัดวิชาการของชั้น ป.1



An Introduction to the

  British Council FAQ
 ¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¶Ö§¤ÃÙ¢Í§ºÃÔµÔª à¤Ò¹�«ÔÅ

It was great having the opportunity to meet so many parentsduring the recent parents’ evening. Thank you for all of your comments

and feedback and I would like to answer some ofthe most frequently asked questions below. 

จากการประชุมครู - ผูปกครองของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม - 4  กันยายน 2556 คณาจารยของบริติช เคานซิล

ตองขอขอบคุณในความรวมมือของผูปกครองที่ใหขอเสนอแนะ และติดตามผลของการเรียนการสอนที่ผานมา รวมทั้งมีขอซักถามที่ผูปกครอง

หลายทานตองการคำตอบ คือ

1 How do we know what homework
our child has?
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¨Ð·ÃÒºä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹ÒºØµÃËÅÒ¹

¢Í§µ¹ÁÕ¡ÒÃºŒÒ¹ÍÐäÃºŒÒ§

If you look at the back of the red British

Council notebook, you will find a ‘Home

work Diary’ page. Currently, we give home

work to students from P2-P6. The older

the age group, the more homework we will

give to students.

หากทานผูปกครองเปดสมุดเลมสีแดงของ

บริติช เคานซิล จะพบวาหนาสุดทายจะเปนหนา

“บันทึกการบาน” ซ่ึงปจจุบัน เราจะใหการบาน

แกนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 และลงบันทึกไว

ผูปกครองจะพบวานักเรียนในระดับชั้นยิ่งสูง

การบานย่ิงมาก

2 How can we help our child at
home?
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¨Ðª‹ÇÂàËÅ×ÍºØµÃËÅÒ¹¢Í§µ¹àÍ§

·ÕèºŒÒ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ

Reading books is always an excellent way

to learn a language and the school has got

an excellent range of books for students

to take. The British Council Young Learner

Assistant team has labelled each book

telling students the difficulty level to help

students choose the correct book. Your

child can always ask a teacher or YLA for

help when choosing a book.

การอาน จะเปนวิธีพัฒนาการเรียนรูภาษาไดดี

ที่สุด ขณะนี้โรงเรียนไดจัดสรรหนังสือสำหรับ

ฝกฝนการอานของนักเรียนไวเปนจำนวนมาก

ในชมรมการอาน (Storytelling Club) ซ่ึงจะเปน

กิจกรรมที่เปดใหนักเรียนที่สนใจไดเขารวม

กิจกรรมที่หองสมุด e-Library อาคารปูชนียะ

ทุกวันพุธ เวลา 15:30 - 16:15 น.โดยทาง

บริติช เคานซิล ไดมอบหมายใหผูชวยครูจัดแบง

หนังสือที่เตรียมไวเหลานี้ โดยใชแถบสีบงบอก

ระดับความยากงายของเนื้อหาภาษา ที่จะ

เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน

เชน แถบสีแดง เปนหนังสือท่ีมีความยากระดับ

ต่ำสุด (Level 1) แถบสีชมพู จะเปนหนังสืออาน

ท่ีมีความยากระดับกลาง (Level 3) แถบสีน้ำเงิน

จะเปนหนังสือที่เหมาะกับนักเรียนที่มีระดับ

ความสามารถสูง (Level 7) เปนตน โดยครู

และ / หรือครูผูชวยของบริติช เคานซิล จะเปน

ผูแนะนำความเหมาะสมของหนังสือแตละเลม

ใหแกนักเรียนแตละคน

3 How can I help my child with
the spelling tests?
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂàËÅ×ÍºØµÃËÅÒ¹¢Í§

µ¹àÍ§ã¹¡ÒÃÊÍºÊÐ¡´¤ÓÈÑ¾·�ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ

We give spelling tests every week for

students in Prathom 3-6. If you look in

the homework diary, you can find out

which spelling test the child will have that

week. Normally, we set the spelling test

on Monday, and students complete it either

on Thursday or Friday. To help a student

with the spelling, encourage them to speak

the word aloud before they start memorising

the words. Also, encourage students to

learn 1 or 2 words per day. Students will

find it difficult to learn 7 words in the evening

before the spelling test!

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6 ครูของ

บริติช เคานซิล จะทำการทดสอบคำศัพท

ทุกสัปดาห หากผูปกครองเปดดูบันทึกการบาน

จะพบวา แตละสัปดาหจะมีการทดสอบการ

สะกดคำศัพทคำไหนบาง โดยปกติแลว เราจะ

ใหคำศัพทท่ีจะทดสอบในวันจันทรของทุกสัปดาห

แลวนักเรียนจะตองทำแบบทดสอบใหเสร็จ

ในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกรถัดไป

ในการที่จะชวยนักเรียนในเรื่องการสะกด

คำศัพทผูปกครองควรจะสงเสริมใหนักเรียนอาน

ออกเสียงคำศัพทแตละคำ (Aloud reading)

กอนที่จะใหจำตัวสะกด ยิ่งไปกวานั้นควรจะ

สงเสริมใหบุตรหลานของทานเรียนรูศัพทใหม

อยางนอยวันละ 1 หรือ 2 คำ เพ่ือทำใหนักเรียน

ไมรูสึกวาการทองจำคำศัพทครั้งละ 7 คำ

ในตอนเย็นกอนวันสอบเปนการยาก
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  Checking your child ’s homework
I would like to take this opportunity to remind parents that at the back of the British Council
notebook, we have got a page where students write down their homework. This way,
parents can check what homework has been set and signing on the ‘Parents signature’
line shows that you have seen the homework and that the homework has been completed.

 British Council
art competition 

We were delighted by the number of pictures
produced by students in P1-P6. We received
a staggering 260 entries and choosing
winners will prove to be very difficult as
there was so much high quality work
presented! The categories students will be
entered into are: 
 • 8 years and under (3 winners)
 • 9 -11 years (3 winners)

For each year group, we will give 3 prizes
and we will be displaying selected students
artwork in the entrance of the school for
everyone to see. The winning students will be
listed in the next newsletter. British Council
appreciates the support parents gave
helping students with their art work and
we look forward to future art competitions.

 British Council Satit Pattana school contact details
Thank you for your time reading this newsletter and please kindly note that we greatly
value your feedback. Please don’t hesitate to contact the British Council team
at Satit Pattana directly in the following ways:
Mobile: +66 (0) 92 376 6740 (For English & Thai)
Email: david.ford@britishcouncil.or.th (For English)
Email: chinda.akkarawattana@britishcouncil.or.th (For Thai)
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Ms.Chinda Akkarawattana (Yui)
holds a bachelor’s degree in business
administration. She has worked as an English
teacher in Bangkok schools and has
experience working in TESOL conferences
as an assistant to the director. She has
previously won a scholarship to study at
a teacher trainer course run by the BBC
in London.

Chidchanok Jongjarukawin (Nok)
holds a bachelor’s degree in business
English. She has extensive experience
working as a tutor in Bangkok. Previously,
she dedicated a lot of her time encouraging
students to use English at all times in class
and aims to implement these strategies
at Satit Pattana.

Chanawan Jongjarukawin (Fang)
holds a master’s degree in early childhood
education.    She has a lot of relevant
experience working as a teaching assistant
in Bangkok schools and also has experience
as a university lecturer teaching language
for early childhood.

 Recruitment of British Council teaching assistants
I’m pleased to inform you that we now have 3 teaching assistants for students from Prathom 1 to Prathom 5. The main responsibilities of
the teaching assistants are:
 • Assisting teachers in class with activities and helping students to use as much spoken English as possible during class.
 • Encouraging students to borrow English language books and advising students as to which books are suitable for their language level.
 • Translating (when necessary) discussions between parents and teachers at parent - teacher meetings.



ถายทอดโดย : ครูวสุวัชร ประคองศรี

¶ŒÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÅ×Í¡ä»à·ÕèÂÇ»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«ÕÂ¹ä´Œ 1 »ÃÐà·È
 ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐàÅ×Í¡ä»à·ÕèÂÇ»ÃÐà·Èã´ à¾ÃÒÐàËµØã´
ป.1/1 ด.ญ.อภิสรา พาฬอนุรักษ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ” เพราะเปนประเทศที่รมรื่นและมีตนไมมากมายทำใหอากาศสดชื่น

ป.1/2 ด.ช.ศิวกร โอภาสะคุณ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ” เพราะอยากรูวามีอะไรบาง ไดยินวามีเกาะหลายเกาะนาสนุกมากครับ

ป.1/3 ด.ช.ปุญรวี เกตุยั่งยืนวงศ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·Èä·Â” เพราะมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย นองปุญญจะพาคุณพอคุณแมและนองปญ

  ไปเที่ยวดวยกัน

ป.1/4 ด.ช.คุณภูมิ กลาหาญ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะอยากไปดูสิงโตพนน้ำ

ป.1/5 ด.ญ.ชนมณ ชอง เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ” เพราะอยากไปเห็นบานเกิดของคุณพอวาเปนอยางไร

ป.1/6 ด.ช.แผนดินเอก บุญปติ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมีสวนสนุก มี Lego Land ไปนั่ง Lolo copter และไปดูสิงโตพนน้ำ

ป.2/1 ด.ช.ภาธร บุญเกิด เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมี Universal Studio

ป.2/2 ด.ญ.ศุภาพิชญ อภัยโส เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมีที่เที่ยวมากมาย

ป.2/3 ด.ญ.นิรินธนา มาชู เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมีเกาะ Sentosa และ Universal Studio

ป.2/4 ด.ช.อิทธิพัทธ ชางรักษา เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÅÒÇ” เพราะใกลประเทศไทยดี

ป.2/5 ด.ญ.ปาริมา ศิริชัยนฤมิตร เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะเปนเมืองที่สะอาดมีสวนสนุกหลายแหง

ป.2/6 ด.ช.นทีพัฒน ธนวิรุฬห เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈºÃÙä¹” เพราะอยากไปดูพระราชวังทองคำ

ป.3/1 ด.ญ.สูขวัญ ตันคงจำรัสกุล เลือกไปเท่ียวท่ี “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะประชากรมีวินัยและมีความสามัคคีกัน ซ่ึงเราควรนำมาเปนแบบอยาง

ป.3/2 ด.ญ.แพรพลอย โอมอารักษ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมีสวนสนุกที่มีของเลนเยอะและมีรถไฟเหาะ

ป.3/3 ด.ช.ปณณวิชญ เตียววิชญกุล เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÅÒÇ” เพราะอยากไปพระธาตุหลวง

ป.3/4 ด.ช.พฤทธิ์ สันติจิตรุงเรือง เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈàÁÕÂ¹ÁÒÃ�” เพราะมีวัดจำนวนมาก และคนพมาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ

ป.3/5 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ” เพราะอยากไปเที่ยวนครวัด นครธมและปราสาทตางๆ 

ป.4/1 ด.ญ.ปณฑารีย สาครวิสัย เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·È¿�ÅÔ»»�¹Ê�” เพราะอยากรูเรื่องวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของคนฟลิปปนส

ป.4/2 ด.ช.ณัฐรัญ ปลิวอิสระ เลือกไปเท่ียวท่ี “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมีความเจริญกาวหนา บานเมืองสะอาด เหมาะแกการเรียนตออีกดวย

ป.4/3 ด.ช.ปริตต กันทะเสมา เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈàÁÕÂ¹ÁÒÃ�” เพราะอยากไปดูโบราณสถานที่มีอยูจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ป.5/1 ด.ญ.จักรพัชร มาตุเรศ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะอยากไปดูสถานที่สำคัญ วัฒนธรรม ภาษาและวิถีชีวิตของคนสิงคโปร

ป.5/2 ด.ญ.นันทิตา จิตรมีศิลป เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะมีสถานที่ทองเที่ยวสวย มีกฎกระเบียบที่ดี

ป.5/3 ด.ญ.นีรนารา เอื้อศิริวงศ เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะอยากไป Universal Studio ไปเลนเครื่องเลนตางๆ ไปกินลักซา

ป.6/1 ด.ช.พชร โชติจิรนันท เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÅÒÇ” เพราะมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาคลายคลึงกัน

ป.6/2 ด.ช.สิรธีร กิตติวิทยเชาวกุล เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะเปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง

ม.1/1 ด.ญ.รดา แซเกา เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·Èä·Â” เพราะมีเอกลักษณและวัฒนธรรมเปนของตนเองและอาหารอรอยมาก

ม.1/2 ด.ช.นัธทวัฒน โสตถิพันธ เลือกไปเท่ียวท่ี “»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ” เพราะอยากไปดูวาประเทศเวียดนามรักษาวัฒนธรรมของตนเองไดอยางไร

  ทั้งๆ ที่ถูกรุกรานจากหลายประเทศและจะนำสิ่งที่รูที่เห็นกลับมาพัฒนาประเทศไทย

ม.2  ด.ช.เอกบุรุษ วงพิศาล เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ” เพราะมีอาหารประจำชาติ เชน เฝอ รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ

  และยังมีปนักษัตรที่แตกตางจากประเทศอื่นซึ่งแฝงไปดวยความรู ใหมอีกดวย

ม.3  น.ส.จีระนันท โกรฟส เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÅÒÇ” เพราะเปนประเทศที่อยูใกลเคียงกับประเทศเราและมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ

ม.4  น.ส.ชัญญานุช สิงหทอง เลือกไปเที่ยวที่ “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะอยากไปดู Merlion อยากไปสวนสนุก Universal Studio 

ม.5  น.ส.พุทธรักษา โพธ์ิทอง เลือกไปเท่ียวท่ี “»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ” เพราะประเทศเวียดนามมีทะเลสวยงามและอยากไปดูหุนกระบอกน้ำดวย

ม.6  น.ส.พิชยาภรณ ต้ังปูชนียกุล เลือกไปเท่ียวท่ี “»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�” เพราะบานเมืองสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ มีการพัฒนาในดานตางๆ มากมาย

  เหมาะที่จะใชเปนแบบอยางเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย
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ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… ระดับชั้น …………………….

เกมฝกสมองประลองป�ญญา
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 2556

ฝกสม   ง
 ประลองป�ญญา

ถายทอดโดย : ครูคณิณ ปุตตธรรมกุล

สงคำตอบไดที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556
พรอมลุนรับของรางวัล (สำหรับผูที่ตอบถูกเทานั้น)

ระดับอนุบาล
นักเรียนเติมเครื่องหมาย > หรือ < ลงใน

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
โยงเสนระหวางธงชาติและตัวยอสกุลเงินที่สัมพันธกันใหถูกตอง

1+6 3+5

2+3 1+9

4+5 6+2

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
นำตัวเลขที่ปรากฏ บวก ลบ คูณ หาร อยางไรใหได 24

1
1 6 7 8

3
9 6 1 8

2
2 5 3 7

4
4 5 1 7

ธงชาติ สกุลเงิน

SGD

THB

MMK

MYR

KHR

LAK

BND

PHP

VND

IDR

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

Test your knowledge of world capital cities with this crossword.

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6

เกม Diffy Board 

จุดประสงค

เพื่อฝกทักษะการลบ  และการวางแผนแกปญหา

ที่ถูกตอง

วิธีเลน

 1 ใหใสจำนวนเต็มใดๆ 4 จำนวนลงในวงกลม

  ทั้ง 4 วง ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ คือ

  วงกลม ก. วงกลม ข. วงกลม ค. และวงกลม ง.

 2 ใหดำเนินการตอไปดังนี้

  2.1 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ก. กับ

   วงกลม ข. ใสลงในวงกลม จ.

  2.2 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ข. กับ

   วงกลม ค. ใสลงในวงกลม ฉ.

  2.3 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ค. กับ

   วงกลม ง. ใสลงในวงกลม ช.

  2.4 นำผลลบของตัวเลขจากวงกลม ง. กับ

   วงกลม ก. ใสลงในวงกลม ซ.

     หมายเหตุ ใหใชตัวเลขที่มากเปนตัวตั้งเสมอ

 3 ใหปฏิบัติเชนนี้ไปเรื่อยๆ ในสี่เหลี่ยมถัดเขาไป

  จนถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กที่สุด

 4 เงื่อนไขคือ จำนวนตัวเลขในแตละวงกลมที่มุม

  ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กที่สุดจะตองไมเปน 0

Across

1. South Africa (8)

6. Peru (4)

8. Morocco (5)

10. Lebanon (6)

11. Tunisia (5)

13. Iceland (9)

14. Namibia (8)

16. Bermuda (8)

18. The Philippines (6)

20. Maldives (4)

21. Sweden (9)

22. Paraguay (8)

Down

1. France (5)

2. Norway (4)

3. Fiji (4)

4. Qatar (4)

5. Italy (4)

7. Uruguay (10)

9. Thailand (7)

10. Argentina (6,5)

11. Japan (5)

12. Bulgaria (5)

15. Afghanistan (5)

17. Kenya (7)

19. Jordan (5)
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ประกาศรายชื่อผูโชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองป�ญญา

เข�ยนชื่ออาหารยอดนิยมประจำชาติอาเซียนลงในชองวางใหถูกตอง

เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับ “เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน” ปการศึกษา 2556
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ด.ญ.นภัทร ตันประทุมวงษ ป.1/4

ด.ญ.สวรส ซัน ป.1/4

ด.ช.ณริต สกุลยืนยง ป.1/4

ด.ญ.สุภิสรา ศรัทธาวรสิทธิ์ ป.1/5

ด.ญ.ชนมณ ชอง ป.1/5

ด.ช.ภัฏ เผือกสุวรรณ ป.1/5

ด.ญ.นาตาลี พีเออเซน ป.1/6

ด.ช.กีระพิชญ กีรเศรษฐรุงทวี ป.1/6

ด.ช.ปติพัฒน ตรีรัตนกิตติกุล ป.1/6

ด.ช.อริยพงษ คีตวัชรานันท ป.1/6

ด.ญ.ปราณิสา นิมพิศาล ป.2/6

ด.ญ.ปาณิสรา อุดมเลิศกุล ป.2/6

ด.ช.ภคนาวิน ใชวีระ ป.2/6

ด.ญ.ธนวรรณ ลีตระการ ป.3/4

ด.ช.ภูษณ ชัยเลิศ ป.3/2

ด.ช.ปสิฐวิชญ กัลยาวัฒนเจริญ ป.4/1

ด.ญ.ณัชชา จงวัฒนานุกูล ป.4/3

ด.ญ.ญานินดา โลอธิกุล ป.4/3

ด.ญ.บุณยานุช เอี่ยมจำรัส ป.4/3

ด.ญ.สิรกัญญา จตุรภัทรพนิต ป.4/3

ด.ญ.ณภัทร ปาลิวนิช ป.5/1

ด.ญ.ทิตาพร บำรุงชัย ป.5/3

ด.ญ.ธยาณี ตีรณกุล ป.5/3

ด.ช.ภัทรพล จุลกะเสวี ป.6/1

22

ไดรับการตอบรับอยางดีกับ “เกมฝกสมอง ประลองปญญา” ในจดหมายขาวฉบับพิเศษประจำเดือนสิงหาคม 2556 “เปดบานสาธิตพัฒนา

สัปดาหอาเซียน” ขอขอบคุณผูปกครองและนักเรียนทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมกับโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ ซ่ึงเกมในฉบับดังกลาว เราใหทุกคน

มาชวยทายชื่ออาหารทั้ง 10 ชาติในอาเซียน ผลจากการตรวจทานพบวา นักเรียนสวนใหญสามารถใสขอมูลไดถูกตอง ตรงกับหนาตาของอาหาร

แตยังมีจุดผิดพลาดเล็กนอยที่นักเรียนตองฝกระมัดระวังและมีความรอบคอบ อยางเชน ตัวสะกด การใสเครื่องหมายวรรณยุกต และหากจะเพิ่ม

คุณคาใหกับการเลนเกมนี้ใหมากขึ้น นักเรียนอาจนำชื่อของอาหารไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องรากศัพทของภาษาของชาติตางๆ ในประเทศอาเซียน

หรือวัฒนธรรมการกิน ก็จะไดความรูเพิ่มยิ่งขึ้น
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ประกาศรายชื่อผูโชคดีไดรับของรางวัล เกมฝกสมองประลองป�ญญา

เกมฝกสม   ง ประลองป�ญญาเฉลย
ประจำจดหมายขาว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม ปการศึกษา 2556

ระดับอนุบาล เขียนตัวเลขอาหารของสัตวแตละชนิดลงในชองสี่เหลี่ยม

4

6

1

2

3

5

ด.ญ.อภิสรา พาฬอนุรักษ ป.1/1

ด.ช.ธรรมธร ยงยุคันธร ป.1/1

ด.ช.จุลดนย เตชะไพบูลย ป.3/2

ด.ช.อชิรธร เสียมหาญ ป.3/2

ด.ญ.ปริม มุสิกะภุมมะ ป.4/2

ด.ญ.สิริกัญญา จตุรภัทรพนิต ป.4/3

ด.ญ.ปญฑารีย สุขสงค ป.4/3
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ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

เติมรูปเรขาคณิต ลงในตารางตามแบบรูป

1 2 43

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6

หาคำศัพทที่เปนผลไม
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AWESOME

FLAME

MECHANIC

MELODY

MERE

OVERTIME

BEDTIME

FRAME

MEDICINE

MELON

MERINGUE

TAME

DAME

INCOME

MEDITERRANEAN

MELT

MEMY-GO-ROUND

DIME

LIME

MEETING

MEMORY

MEXICO

มะปราง

สัปปะรด

กลวยไข

มะมวง

แกวมังกร

แหว

ฝรั่ง

นอยหนา

ลองกอง

องุน

แอปเปล

สมโอ

ละมุด

มะละกอ

มะเฟอง

มะพราว

มะขาม

ชมพู

เติมรูปเรขาคณิต ลงในตารางตามแบบรูป
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汉

วันตรุษจีน หรือเทศกาลฤดูใบไมผลิ และยังรูจักกันในนามวันข้ึนปใหมทางจันทรคติ

เปนวันขึ้นปใหมตามประเพณีของชาวจีนในจีนแผนดินใหญและชาวจีนโพนทะเลทั่วโลก

เทศกาลนี้เริ่มตนในวันที่ 1 เดือน 1 ของปตามจันทรคติ และสิ้นสุดในวันที่ 15 ซึ่งจะเปน

เทศกาลประดับโคมไฟ คืนกอนวันตรุษจีน ตามภาษาจีนกลางเรียกวา ฉูซี่ หมายถึง

การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืนในวันตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชน

เช้ือสายจีนขนาดใหญ และตรุษจีนถือเปนวันหยุดท่ีสำคัญมากชวงหน่ึงของชาวจีน และยัง

แผอิทธิพลไปถึงการฉลองปใหมของชนชาติที่อยูรายรอบ เชน ญี่ปุน เกาหลี มองโกเลีย

เวียดนาม ทิเบต เนปาล และภูฐาน สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยูตางถิ่นกันก็จะมีประเพณี

เฉลิมฉลองตางกันไป ในประเทศไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู 3 วัน

คือวันจาย วันไหว และวันเที่ยว

วันจาย คือวันกอนวันสิ้นป เปนวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะตองไปซื้ออาหารผลไมและ

เครื่องเซนไหวตางๆ กอนที่รานคาทั้งหลายจะปดรานหยุดพักผอนยาว ในตอนค่ำจะมีการ

จุดธูปอัญเชิญเจาท่ีใหลงมาจากสวรรคเพ่ือรับการสักการบูชาของเจาบาน หลังจากท่ีไดไหว

อัญเชิญขึ้นสวรรค

ตอนบาย จะไหว “ปายฮอเฮียตี๋" เปนการไหวผีพี่นองที่ลวงลับไปแลว เครื่องไหวจะเปน

พวกขนมเขง ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พรอมทั้งมีการ

จุดประทัดเพื่อไลสิ่งชั่วรายและเพื่อเปนสิริมงคล

วันเที่ยว หรือวันถือ คือวันขึ้นปใหมเปนวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของป วันนี้ชาวจีน

จะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบตอกันมาถึงปจจุบันคือ “ปายเจีย" เปนการไหว

ขอพรและอวยพรจากญาติผู ใหญและผูที่เคารพรัก โดยนำสมสีทองไปมอบให เหตุที่ใหสม

ก็เพราะสมออกเสียงภาษาแตจิ๋ววา “กิก" หรือ ภาษาฮกเกี้ยน “กาม" ซึ่งไปพองกับคำวา

ความสุขหรือโชคลาภ เพราะฉะนั้นการใหสมจึงเหมือนนำความสุขหรือโชคลาภไปให

จะมอบสมจำนวน 4 ผล หอดวยผาเช็ดหนาของผูชาย เหตุที่เรียกวันนี้วาวันถือคือ เปนวัน

ที่ชาวจีนถือวาเปนสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอยาง เชน ไมพูดจาไมดีตอกัน

ไมทวงหนี้กันไมจับไมกวาด และจะแตงกายดวยเสื้อผาใหมแลวออกเยี่ยมอวยพรและ

พักผอนนอกบาน เปนตน 

ถายทอดโดย : He Shuhui (ครูสุธีรา)

คนจีนเช�อกันวา เม�อตายไปแลวจะไปยังอีกภพโลกหนึ่ง

เรียกวา “อิมกัง” ดังนั้นลูกหลานจึงตองสงเงินทอง

ไปใหเพ�อแสดงความกตัญู ดวยการไหวเจา แลวเผา

กระดาษเงินกระดาษทองไป ให และการไหวเจายังเปน

สิริมงคลแกลูกหลานใหมีความสุขความเจริญซ่ึงกระดาษเงิน

กระดาษทองบางแบบใชไหวเจา บางแบบใชไหวบรรพบุรุษ

ที่มา : Heaorinmaru บล็อก โอเคเนชั่น และ เว็บไซต nkp.nfe.go.th25
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รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

1 โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ระดับชั้น อ.2

2 พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับชั้น ป.3

3 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

 จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ป.4

4 ฟนเนเรี่ยม ระดับชั้น ป.2

5 มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

 ณ ไบเทค บางนา ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6

6 สยามโอเชียนเวิลด ระดับชั้น ป.1

7 ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน ผูใหญชงคโฮมสเตย

 จ.สมุทรสงคราม ระดับชั้น ม.2-ม.3

8 พิพิธภัณฑของกองทัพอากาศ ดอนเมือง ระดับช้ัน อ.1

1 1

4

5

7

8

2



รับชมภาพเพิ่มเติมไดที่ www.satitpattana.ac.th

รวมภาพ

กิจกรรม SATIT PATTANASCHOOL

E   V   E   N   T     G   A   L   L   E   R   Y

1 กิจกรรมเลานิทานตอนเชา เรื่อง "เมืองสุขภาพดี"

2 โครงการตักบาตรวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 3

3 โครงการรักษดนตรี ครั้งที่ 2

4 กิจกรรมเสริมศักย สรางสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 2

5 กิจกรรมเรียนคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4

6 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

1 2 3

3 4 4

4 4 4

4 4 4

5 6 6


